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PRedgOVOR1

Zbornik Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja, ki je pred vami, je osmi zbornik po 

vrsti. Pomeni nadaljevanje prakse objavljanja izbora najzanimivejših nalog sodelavcev 

sektorja, hkrati pa predstavlja tudi neke vrste začetni korak v obeležitev desete obletnice 

ustanovitve raziskovalne službe v Državnem zboru, ki jo bomo v sektorju praznovali 

spomladi 2008. Potrudili se bomo, da bo ta prva okrogla obletnica imela ustrezen odmev 

v naših nalogah in v zadovoljstvu tistih, za katere naloge tudi pripravljamo. 

V tem trenutku pa želimo vašo pozornost pritegniti k temu, kar smo v letu 2006 in 

v prvih mesecih 2007 napisali. Kot zanimovost lahko povemo, da je kar nekaj nalog 

nastalo na podlagi naše ocene, kaj bi lahko poslankam in poslancem koristilo pri 

njihovem delu. Tak pro-aktivni pristop nam je omogočil, da smo v večini primerov 

lahko poslancem že vnaprej ponudili odgovore na vprašanja, ki so se jim zastavila pri 

obravnavi posameznih zakonskih predlogov. Pretežna večina naših izdelkov pa je nastala 

na podlagi povpraševanja posameznih poslancev, poslanskih skupin in delovnih teles. 

Pomemben delež še vedno predstavljajo odgovori na vprašalnike, ki jih Državni zbor 

prejema iz tujine, predvsem od različnih medparlamentarnih združenj in iz posameznih 

nacionalnih parlamentov. Tovrstne naloge zaradi specifičnosti praviloma niso objavljene 

v zborniku, lahko pa jih preberete na spletnem mestu Državnega zbora, Odgovori so 

pravilomi bogati s podatki iz Slovenije in lahko marsikomu predstavljajo vir za tiste vrste 

podatkov, ki jih sicer drugje ne dobijo zbrane na enem mestu. 

Prvo poglavje je tradicionalno namenjeno parlamentom, parlamentarnemu pravu 

in dejavnosti poslank in  poslancev. V tem zborniki objavljamo nalogo o oblikovanju 

politične elite v Sloveniji z nekaterimi zanimivimi podatki in ugotovitvami. Sledi ji prikaz 

parlamentarne preiskave v ZDA, kjer ima ta institut parlamentarnega nadzora bogato 

zgodovino in pomembno vlogo v aktivnostih ameriškega Kongresa. Za tiste, ki jih 

zanimajo komunikacijske strategije nacionalnih parlamentov, še zlasti način dostopanja 

do najmlajših in mladih, je na voljo prikaz vsebin in oblik parlamentarnih spletnih strani 

za ti starostni kategoriji v nekaterih parlamentih širom sveta Poglavje zaključujemo z 

nalogo, s katero smo v Državnem zboru opredelili namen in okvirno vsebino za raziskavo 

o tem, kako je oziroma bi bilo mogoče spremljati kakovost in učinkovitost v službah 

Državnega zbora.

1 Mag. Tatjana Krašovec, vodja Raziskovalno - dokumentacijskega sektorja
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Drugo poglavje je namenjeno pregledu ureditve družinskih sodišč, pravici do spremembe 

osebnega imena, kaznovanju vztrajnega nadlegovanja. Iz tega sklopa civilnega in 

kazenskega prava izstopa naloga o arhiviranju, ki se v bistvu osredotoča na problematiko 

elektronskega arhiviranja in kako so posamezne države elektronsko arhiviranje opredelile 

v svoji zakonodaji. Glede na to, da vse večja količina dokumentov nastaja in obstoja zgolj 

v elektronski obliki, je zelo aktualen problem tudi način arhiviranje teh dokumentov, 

še zlasti zaradi hitrega tehnološkega razvoja na tem področju. Naloga elektronskega 

arhiviranja je zanamcev zagotoviti, da bodo lahko dostopali do teh dokumentov, tudi če 

se bo tehnologija povsem spremenila.

Tretje poglavje je  po tradiciji namenjeno področju gospodarstva. Objavljene naloge se 

ukvarjajo z delom na črno v Sloveniji in v državah članicah Evropske unije, prikazujejo 

davčne in finančne ukrepe za spodbujanje malih in srednjih podjetij. Prav to področje 

je zelo pogosto predmet razprav med tistimi, ki menijo, da bi država lahko in morala 

nameniti več spodbud za ta podjetja, in državnimi organi, ki se sklicujejo na omejitve 

na področju državnih pomoči. Pričakovanja so praviloma velika, učinki ukrepov pa 

praviloma manjši od pričakovanj.

Veliko truda je bilo treba, da smo pripravili nalogo o članstvu v organih upravljanja v 

družbah, katerih (so)lastnik je država. Problem je bil že pri sami opredelitvi pojmov, še 

zlasti pa je bilo težko najti ustrezne oziroma podobne institute v drugih pravnih sistemih. 

Vsekakor je kar nekaj poučnih ureditev, med katere nedvomno sodi nemška.

Ko smo pripravljali nalogo o učinkih uvedbe evra v državah članicah EU, smo se še 

lahko čudili nekaterih slabim izkušnjam, še posebej v Italiji, na Portugalskem. Ob pripravi 

tega zbornika v drugi polovici leta 2007 pa so nam nekateri pojavi v Sloveniji zato lažje 

razumljivi.

Naslednje poglavje je zelo pestro, o čemer govori že dolg naslov, saj za vsebino nalog, ki so 

zbrane v njem, nismo uspeli najti enotne opredelitve. Ukvarjali smo se z organiziranostjo 

mladih, organiziranostjo učiteljev v zbornicah in vlogi teh stanovskih združenj, s 

financiranjem vrtcev, zlasti deležem, ki ga morajo za to dati starši. Dve nalogi sta vezani 

na nekatere nove oblike zaposlovanja oziroma dela, in sicer delo s krajšim delovnim 

časom in delo na daljavo: kakšne priložnosti odpirata ti dve novejši obliki dela, pa tudi, 

kakšne so negativne strani. 

Dve nalogi sodita na področje skrbi za zdravje -primer “proti-tobačne zakonodaje”, ki 

prav v teh dneh v Sloveniji ponovno sproža različne odzive zainteresiranih, zlasti pa 

prizadetih skupin prebivalstva, in ureditve položaja zdravilcev. Uveljavljanje zakona, ki 

ga je Državni zbor nedavno sprejel, bo nedvomno pokazalo, koliko je zakonodajalcu 
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uspelo najti ustrezno rešitev za tiste, ki se z zdravilstvom ukvarjajo, za bolnike in za celoten 

zdravstveni sistem v Sloveniji. 

V tem poglavju je tudi naloga o javno-zasebnem partnertvu, ki je bilo pogosto predmet 

razprav v minulem letu. Naloga se ukvarja z definicijami, kar je v prid pravilni rabi  

posameznih pojmov, z opredelitvami v dokumentih EU, kar je zagotovo v pomoč pri 

iskanju možnih oblik tudi v Sloveniji. Na primeru v zdravstvenem sistemu Združenega 

kraljestva pa pokaže tudi delovanje tovrstnega partnerstva v praksi.

Zaključno poglavje je običajno namenjeno varstvu okolja. V zborniku na primeru 

nekaterih držav prikazujemo izplačilo odškodnin zaradi izpostavljenosti azbestu za 

lokalno, okoliško prebivalstvo. Druga naloga pa se ukvarja z energetsko učinkovitostjo 

stavb. V zeleni knjigi “Naproti evropski strategiji za zanesljivo oskrbo z energijo” iz leta 

2000 je predstavljena analiza strukturne šibkosti Evrope: poraba energije je vse večja, 

Evropa pa postaja vse bolj odvisna od virov energije onkraj njenih meja. Med možnimi 

rešitvami se ponuja usmeritev k zniževanju porabe energije ob hkratnem zviševanju 

energetske učinkovitosti in povečani uporabi obnovljivih virov energije. Podatki kažejo, 

da okoli 40 % porabe skupne energije v Evropi nastaja zaradi zahtev po razsvetljavi, 

ogrevanju, hlajenju in topli vodi v gospodinjstvih, delovnih prostorih in objektih za prosti 

čas, zato se povečanje energetske učinkovitosti stavb kaže kot eden nujnih korakov.

Veseli nas, da vam lahko ponudimo naš zbornik.  
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I.
PARLAMENT
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OBLIKOVANJe POLITIČNe eLITe V SLOVeNIJI1 

 “Moj politični ideal je demokratični ideal.

Slehernega je treba upoštevati kot osebo, nikogar pa malikovati.”

(Albert Einstein)2

I. UVOD S POJMOVNO OPREDELITVIJO

Elita (lat. eligere - izbrati) je manjša skupina ljudi, ki imajo nekatere podobne ali skupne 

značilnosti oziroma lastnosti. Te so lahko družbene, duhovne, fizične (Sruk, 1999:130). 

Iz francoščine élite pomeni elita izbrance, odličnike, izbrano družbo, cvet česa. Nekdo, 

ki je eliten, pomeni, da je izbran, odličen (prim. Verbinc, 1997:179).

Elito torej sestavljajo posamezniki, “ki izstopajo po družbenem položaju, pomembnosti, 

kakovosti”, eliten pa je tisti, “ki po kakovosti, obliki presega stvari svoje vrste, izbran” 

(Slovar slovenskega knjižnega jezika).3

V sodobni družbi obstaja več elit: gospodarska, kulturna, politična. Zanima nas prav 

slednja - politična elita oziroma parlamentarna elita. Poslanci so pomemben del 

nacionalne politične elite, ki skupaj s kulturno in gospodarsko elito sestavljajo pomemben 

del družbe in tako zagotavljajo politično stabilnost in družbeni razvoj oziroma njegovo 

dinamičnost (prim. Zajc, 2000). Seveda pa politično elito kot tako sestavljajo vsi politiki na 

pomembnih položajih; poleg poslancev še člani vlade, voditelji političnih strank, visoki 

državni uradniki (funkcionarji) in drugi. 

Smo v obdobju, ko lahko tudi v Državnem zboru govorimo o oblikovanju politične - 

parlamentarne elite. Ta se namreč oblikuje v daljšem obdobju delovanja parlamentarne 

demokracije. Parlamentarno elito v Državnem zboru sestavljajo  poslanci. Za politično 

elito velja, da ima nanjo velik vpliv profesionalizacija poklica poslanca, zato si bomo 

najprej (na osnovi ene izmed funkcij parlamenta: “rekrutacija in socializacija - oblikovanje 

nacionalne parlamentarno-vladne elite”) ogledali značilnosti tega poklica, zatem pa 

1 Dr. Katarina Žagar, pripravljeno: 22.6.2006, objavljeno: 23.6.2006.

2 Einstein, Albert: Kako gledam na svet, spletna stran citati.

3 Pojem elitizem pa pomeni “... nazor, da pripadajo prednostni položaji v družbi, na kakem področju človekovega 
delovanja eliti” - npr. govorimo o zagovornikih elitizma, prizadevanju za uveljavitev tega nazora na kakem področju 
človekovega delovanja: elitizem v političnih strankah (Slovar slovenskega knjižnega jezika).
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še nekatere statistične podatke (podatki o ponovno izvoljenih poslancih in podatki o 

izobrazbi poslancev) po posameznih mandatnih obdobjih od leta 1992 dalje.

II. REKRUTACIJA IN SOCIALIZACIJA - OBLIKOVANJE 
NACIONALNE PARLAMENTARNO-VLADNE ELITE KOT ENA 
IZMED FUNKCIJ PARLAMENTA

Sodobni demokratični parlamenti opravljajo številne funkcije. Ob zakonodajni funkciji, ki 

se ji pripisuje osrednje mesto, so med funkcijami parlamentov pomembne tudi funkcije, 

kot so: ustvarjanje legitimnosti, predstavljanje družbenih interesov, racionalizacija 

in reševanje interesnih konfliktov, sprejemanje in nadzor državnega proračuna, 

informacijska, vzgojna in mobilizacijska funkcija itn.4

Celota vseh funkcij parlamenta nam da celovito podobo o delovanju, učinkovitosti  in 

moči posameznega parlamenta. V nadaljevanju se bomo osredotočili le na eno funkcijo 

parlamenta, in sicer: rekrutacijo in socializacijo - oblikovanje nacionalne parlamentarno-

vladne elite. Pred tem pa si oglejmo nekatere posebnosti oziroma značilnosti 

profesionalizacije poklica poslanca.

2.1 Poklic poslanca5

Poklic poslanke oziroma poslanca (v nadaljevanju poslanec) ima v primerjavi z drugimi 

poklici določene posebnosti. Poslanec je predstavnik ljudstva, izvoljen na svobodnih 

in demokratičnih volitvah, s potrditvijo mandata v parlamentu pa začenja uresničevati 

svoje posebno poslanstvo. 

Poslanski ‘poklic’ ima v primerjavi z vsemi drugimi poklici neko posebno poslanstvo. 

Poslanci opravljajo posebne funkcije in naloge, ki so povezane tako z uveljavljanjem 

legitimnih posamičnih interesov kot z iskanjem skupnega interesa in najboljših rešitev. 

(Zajc, 2000:161). 

Posebnost poslanskega poklica se kaže tudi v več drugih značilnostih. Na primer, 

deležni so posebnih privilegijev, kar jim zagotavlja svobodno opravljanje funkcije, 

v posameznih državah so izvoljeni po različnih volilnih sistemih (večinskem, 

4 Več o funkcijah parlamenta gl. na primer Zajc (2000): Zakonodajno odločanje.

5 Povzeto po navedenih avtorjih in po Žagar (2004): Etika v političnem upravljanju s posebnim poudarkom na 
delovanju parlamentov, doktorska disertacija.
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proporcionalnem, kombiniranem), niso vezani na nikakršna navodila, imajo t.i. svobodni 

oziroma predstavniški mandat, njihovo delovanje je natančno določeno v zakonodaji 

(ustava, zakoni in predvsem v poslovnikih parlamenta). Pri tem je pomembna tudi 

profesionalizacija poklica poslanca.

Vprašanje, ali je poklic politika sploh profesionaliziran, ni primerno, saj je pojav 

profesionalizacije v politiki nesporen, ima pa seveda določene atipične ali fenotipske 

značilnosti (Adam, 1992:11). Skladno z družbenim in zgodovinskim razvojem je 

prišlo tudi do sprememb v pojmovanju poklica politika. Politična profesionalizacija je 

značilnost moderne dobe (Adam,1992). Temeljne dimenzije profesionalizacije, ki jih daje 

podrobnejša sociološka analiza so:

uporaba tehničnih veščin (”• know-how“), ki temelji na teoretičnem znanju;

izobraževanje, usposabljanje za osvojitev specifičnih veščin in znanja;• 

pristojnost in kvalifikacija, pridobljene z ustreznimi izpiti oziroma diplomo, kasneje pa tudi • 

s prakso, kariero in ugledom (reputacija) v  okviru opravljanja poklicne dejavnosti;

obstoj profesionalnega združenja, ki zastopa interese članov do klientov, delodajalcev • 

in države, izključuje tiste, ki niso kvalificirani, in z etičnim kodeksom uravnava notranjo 

konkurenco ter vzpostavlja zaželene standarde obnašanja;

zakonsko sankcioniranje naštetih konstitutivnih elementov profesije, zlasti prestiža in • 

statusne moči pripadnikov profesije oziroma združenja;

profesionalna etika, ki poleg internaliziranih standardov delovanja zajema tudi • 

temeljne prvine samoidentitete in avtonomije (Adam, 1992:10).

Navedene značilnosti lahko uporabimo kot kriterij za oceno o tem, do kakšne stopnje je 

določen poklic profesionaliziran, ne moremo pa jih kar aplicirati na politično profesijo (gl. 

Adam, 1992:11). Ker nas zanima ravno profesionalizacija poklica poslanca, v nadaljevanju 

poizkusimo navesti nekaj (mogočih) značilnosti v okviru zgoraj navedenih kriterijev.

Uporaba tehničnih veščin, ki temeljijo na teoretskem znanju 

Poslanci oziroma politiki prihajajo iz različnih okolij, z različno izobrazbo in z različnimi 

veščinami. Politik mora med opravljanjem svoje funkcije odločati o mnogih zadevah, ki 

niso nujno ravno s področja njegove profesije, zato so mu praviloma na voljo strokovne 

službe, ki so v posameznih parlamentih različno organizirane (strokovna pomoč v okviru 

poslanske skupine, v okviru delovnih teles, samostojne strokovne službe za pripravo 

raznih gradiv in informacij v pomoč odločevalcem). 

Izobraževanje, usposabljanje za pridobitev specifičnih veščin in znanja in 

kompetence ter kvalifikacija, pridobljene z ustreznimi izpiti oziroma diplomo, 
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kasneje pa tudi s prakso, kariero in ugledom (reputacija) v  okviru opravljanja 

poklicne dejavnosti

Posebnih rednih izobraževalnih ustanov za politike sicer ni (gl. Adam, 1992:13), v tujini 

pa je več specializiranih univerz, ki izobražujejo različne profile za politično delovanje. 

Govora je:

o političnem šolstvu, v okvir katerega sodi vzgojno-izobraževalni podsistem, ki šola • 

kadre, ki so potrebni za normalno funkcioniranje političnega sistema (sem sodijo 

fakultete za politologijo, diplomatske šole, posebni programi ali oddelki na pravnih 

fakultetah, politični in politološki programi na podiplomskem študiju, politično 

usposabljanje v strankah) in

o političnem usposabljanju• , ki pomeni različne metode oziroma načine usposabljanja, 

poučevanja, vzgajanja mladih in drugih oseb za bolj ali manj dejavno politično življenje, 

za različne politične ali politično relevantne dejavnosti (na primer usposabljanje za 

propagandistične naloge pred volitvami, usposabljanje mladih članov političnih strank 

ipd.), (več Sruk, 1995:254).

Omenimo še izobraževanje poslancev, ki jim je na voljo v parlamentih: v nekaterih 

parlamentih je organizirano začetno ali kontinuirano izobraževanje poslancev. Na 

Nizozemskem, na primer za novo izvoljene poslance, organizirajo dvodnevni seminar 

(uvajalni program), v okviru katerega predstavijo delo strokovnih služb, ki so na voljo 

poslanski zbornici. Posebno izobraževanje za nove poslance (in tudi za javne uslužbence) 

je organizirano tudi na Norveškem, kjer generalni sekretar in vodje oddelkov predstavijo 

delo služb. V nekaterih drugih državah (npr. Norveška, Nizozemska, Velika Britanija) pa 

organizirajo poseben seminar tudi poslanske skupine.6 Takšen način izobraževanja se 

zdi še posebej dobrodošel za poslance, ki so prvič prevzeli to funkcijo.

Obstoj profesionalnega združenja, ki zastopa interese članov do klientov, 

delodajalcev in države, izključuje tiste, ki niso kvalificirani, in z etičnim 

kodeksom uravnava notranjo konkurenco ter vzpostavlja zaželene standarde 

obnašanja.

 

Sprva se zdi, da stanovskih organizacij v klasičnem pomenu besede za politike pravzaprav 

nimamo (vsaj ne v takšnem smislu, kot je združenje odvetnikov, zdravstvenih delavcev, 

učiteljev in drugih poklicnih skupin). Herzog (1992:74) pa navaja, da je primerjava v 

nekem smislu in v določenih političnih ureditvah mogoča, saj so politične stranke:

6 Glej nalogo Raziskovalnega sektorja: “Program usposabljanja za poslance”, št. 33/2000, K. Žagar. 
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“...’de facto’ pridobile neke vrste monopol nad rekrutiranjem in socializacijo vodilnega 

političnega naraščaja, pri čemer so nečlani popolnoma izključeni iz tekmovanja za 

politične položaje.” 

Poleg tega je pri politikih, ki sicer pripadajo različnim političnim strankam, mogoče 

opaziti neke vrste pripadnost oziroma kolektivno identiteto. Herzog jih imenuje “politični 

insiderji”, glede na ostale državljane oziroma prebivalce v deželi. Imajo določene skupne 

značilnosti,  na primer skupen vedenjski vzorec - način govora, navade oblačenja itn. 

Volivci jih vidijo kot osebe, ki predstavljajo določen sloj, posebno skupino oseb s 

posebnimi nalogami, kvalifikacijami, krepostmi in razvadami. Torej tudi na področju 

politike lahko govorimo o obstoju političnega “stanu” (več Herzog, 1992:74-75). Pri tem 

imajo pomembno vlogo etični standardi, in sicer imajo v nekaterih parlamentih posebne 

etične kodekse, ki veljajo za vse člane parlamenta - poslance, ponekod pa imajo etična 

pravila oziroma kodekse, ki veljajo kar znotraj posamezne politične stranke.

Državno oziroma zakonsko sankcioniranje naštetih konstitutivnih elementov 

profesije, zlasti prestiža in statusne moči pripadnikov profesije oziroma 

združenja.

Položaj, status, odgovornosti in pravice poslancev ureja več zakonov. Gre za pravila glede 

poslanske imunitete in drugih privilegijev, kar je urejeno v ustavi,  (npr. imuniteta...), 

v ustrezni zakonodaji (zakon o poslancih, zakon o nezdružljivosti funkcij ipd.) in v 

poslovnikih parlamentov (pravice, obveznosti poslancev itn).7 

Profesionalna etika, ki poleg internaliziranih standardov delovanja vključuje 

tudi glavne prvine samoidentitete in avtonomije.

Na področje etike je na primer Weber (1992:54-55) med drugim prodrl tudi s tem, ko je 

poudaril  ključne kvalitete politika: strast v smislu predanosti poklicu, čut odgovornosti 

in sposobnost pragmatičnega presojanja. Brez dvoma gre za kvalitete, ki so aktualne tudi 

danes. V nadaljevanju Weber pravi, da mora politik iz dneva v dan premagovati trivialnega 

človeškega sovražnika - samoljubje, katerega delček tiči v vsakem človeku. Poleg navedenih 

lastnosti je za politika značilen tudi občutek moči, kar mu daje posebno zadovoljstvo. 

Če hoče politik zadostiti etičnim normam v politiki, mora to moč uporabljati v občo 

korist (prim. Žagar, 2004).

7 Herzog (1992:73) pa navaja, da: “Poklicna zveza doseže državno sankcioniranje določenih ukrepov, med 
njimi vezanje pravice do določene označbe poklica na izpit, ki ga terja zveza, in prepoved opravljanja poklica 
‘neupravičenim osebam’. Vzporedno s tem se institucionalizira posebno izobraževanje, znotraj katerega se dostop 
nadzoruje s pomočjo pravil za pripustitev in preverjanje, za kar pa je spet potrebno soglasje zveze.”
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2.2 Rekrutacija in socializacija – oblikovanje nacionalne 
parlamentarne elite v Sloveniji

Poslanci kot izvoljeni predstavniki ljudstva imajo dejansko poseben poklic oziroma 

status. V večini držav je poklic poslanca zelo spoštovan in uživa velik ugled. Njihovo 

delo je posebej cenjeno, kar je pomembno zlasti z vidika rekrutacije. Od ugleda 

določene funkcije je pogosto povezana odločitev posameznika za kandidiranje 

(prim. Zajc, 2000:161). 

Parlamentarno elito sestavljajo vsi izvoljeni poslanci. Po Nortonu (v Zajc, 2000:104) so 

najpomembnejši del parlamentarne elite tisti poslanci, ki so večkrat izvoljeni in zagotavljajo 

nepretrgano delovanje parlamenta. V širšem smislu pa elito sestavljajo tudi poslanci, ki so 

to funkcijo opravljali kdaj v preteklosti in ostajajo dejavni v političnem življenju.

V tabeli št. 1 prikazujemo število ponovno izvoljenih poslancev v Državnem zboru po 

posameznih mandatnih obdobjih, in sicer:

v prvem stolpcu so podatki o številu poslancev, ki so že opravljali funkcijo poslanca v • 

enem izmed prejšnjih obdobij, 

v drugem stolpcu so podatki o številu poslancev, ki so to funkcijo opravljali v • 

predhodnem - prejšnjem mandatnem obdobju.8 

Tabela št. 1: Število ponovno izvoljenih poslancev po posameznih mandatnih 

obdobjih ob konstituiranju Državnega zbora RS*

Mandatno obdobje Število ponovno izvoljenih poslancev ne 
glede na mandatno obdobje

Število ponovno izvoljenih poslancev 
glede na prejšnje mandatno obdobje

1992-1996 -     31**

1996-2000 34 29

2000-2004 49 44

2004-2008 48 37

Vir: Državni zbor Republike Slovenije 1992-2002, Poročila o delu Državnega zbora Republike Slovenije in naloga 
Raziskovalnega oddelka:  “Ponovno izvoljeni poslanci”, št. 42/2004, J. Šinkovec.

Legenda:

* Podatki se nanašajo na začetek mandatnega obdobja.

** Ponovno izvoljeni delegati iz vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije

Kot izhaja iz tabele, je bilo še posebej veliko število ponovno izvoljenih poslancev v 

začetku mandatnega obdobja 2000-2004, saj je bilo izvoljenih kar 49 poslancev, ki so že 

opravljali to funkcijo. Na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2004 pa je mogoče opaziti 

8 Poimenski seznam ponovno izvoljenih poslancev je na voljo v nalogi Raziskovalnega oddelka: “Ponovno izvoljeni 
poslanci”, št. 42/2004, J. Šinkovec.
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rahel upad ponovno izvoljenih poslancev. 

Čeprav se zdi, da podatki v tabeli št. 1 kažejo na trend konsolidacije parlamentarne elite, 

je treba poudariti, da Slovenija ob primerjalnih podatkih pravzaprav zaostaja pri deležu 

ponovno izvoljenih poslancev. 

“Primerjava deležev ponovno izvoljenih poslancev v parlamentih nekaterih držav 

Srednje in Zahodne Evrope kaže, da je delež ponovno izvoljenih poslancev med 

najmanjšimi v Sloveniji...” (Zajc, 2000:107-108). 

Deloma lahko razlog iščemo tudi v daljši parlamentarni tradiciji (zahodnih držav).

Med prednosti ponovno izvoljenih poslancev lahko uvrstimo: večjo izkušenost, boljše 

poznavanje zakonodajnega postopka, obvladovanje pogajalskih tehnik, večjo oziroma 

boljšo retorično sposobnost, zmožnost hitrega zavzemanja stališč in oblikovanje 

alternativnih predlogov, pripravljenost na oblikovanje in sprejemanje kompromisnih 

rešitev, izkušnje v koalicijskem oziroma opozicijskem delovanju, pri nadzoru vlade in 

povezovanje z volivci. Večina navedenih lastnosti je značilnih za zrelo parlamentarno 

elito (Zajc, 2000:104-105). 

Oblikovanje zrele politične elite je pomembno tako znotraj političnega prostora v 

Sloveniji  kot navzven v mednarodnem okolju. 

“Od kakovosti parlamentarne elite in njene usklajenosti, ko gre za ključne nacionalne 

interese, ter sposobnosti oblikovanja soglasja o ključnih nacionalnih interesih, je najbolj 

odvisno, katere razvojne usmeritve se uveljavljajo ... pa tudi kako prepoznavna je država 

navzven oz. kakšna sta njena mednarodni ugled in teža” (Zajc, 2000:105). 

Ko govorimo o eliti, ne moremo mimo ugleda. Na oblikovanje elite vpliva že sama 

rekrutacija kandidatov. Stranke običajno izberejo ljudi, ki uživajo poseben ugled 

v družbi, ljudi, ki so zanesljivi in sposobni za opravljanje te funkcije. Poudarjene so 

njihove moralne vrline oziroma neoporečnost kandidata. Poleg tega je pomembna tudi 

izobrazba poslancev  (gl. tabelo št. 2).  
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Tabela št. 2: Izobrazbena struktura poslank in poslancev Državnega zbora  

po posameznih mandatnih obdobjih*

Izobrazba/mandatno obdobje 1992-1996 1996-2000 2000-2004 2004-2008

Poklicna šola 6 - - -

Srednja strokovna usposobljenost 8 18 18 18

Višja strokovna usposobljenost 15 16 19 13

Visoka strokovna usposobljenost 42 46 38 42

Magisterij 6 4 8 10

Doktorat znanosti 13 6 7 7

SKUPAJ 90 90 90 90

Vir: Državni zbor Republike Slovenije 1992-2002 in Poročila o delu Državnega zbora Republike Slovenije

Legenda:

* Podatki se nanašajo na začetek mandatnega obdobja.

Kot prikazuje tabela št. 2, je povprečna izobrazbena struktura poslancev v vseh mandatnih 

obdobjih visoka oziroma fakultetna izobrazba. Relativno velik delež pa je tudi doktorjev 

in magistrov (skupaj doktorjev in magistrov: leta 1992 - 19, leta 1996 - 10, leta 2000 - 15 in 

leta 2004 - 17). 

Profesionalizem v politiki pomeni poklicno ukvarjanje s politiko. Poleg teoretičnih 

vednosti (politološke, politične, ekonomske, sociološke, kulturološke, psihološke, 

zgodovinske, geografske in druge), so za ukvarjanje s politiko pomembne tudi posebne 

izkušnje (politična praksa, veščine diplomacije, poznavanje tujih jezikov) in tudi določene 

osebnostne lastnosti (več Sruk, 1995:267).  

Problem, ki ga je mogoče zaznati tudi v slovenski parlamentarno-vladni eliti, je, da tudi 

sposobni in dobri politiki ne želijo ponovno kandidirati na volitvah ali pa zapustijo 

poslansko mesto med opravljanjem mandata (npr. odhod poslancev na delovna mesta 

v gospodarstvu). Med razlogi je tudi dejstvo, da je poklic poslanca nemalokrat premalo 

cenjen; v javnosti pogosto ne uživa ustreznega ugleda. Državljani nimajo izkušenj s 

parlamentarno ureditvijo, zato so ostre debate in nasprotujoča si mnenja v parlamentu 

večkrat narobe ali slabo razumljena (gl. Zajc, 2000). V svetu je funkcija poslanca zelo 

spoštovana in ustrezno nagrajena, medtem ko se jim pri nas pogosto očita preveč 

privilegijev in previsoke plače, čeprav: 

“Če bi primerjali privilegije politikov in menedžerjev, bi se morda pokazalo, da slednji po 

ugodnostih, ki jim pripadajo, v marsičem prekašajo politike. Vendar pa je njihov ugoden 

položaj praviloma manj izpostavljen kritičnim pogledom...” (Bernik, 2002:36). 
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Javnost je pogosto do politikov zelo kritična, celo bolj kot do drugih elit. Privilegiji, ki 

so pravzaprav pogoj za opravljanje njihove funkcije, so jim pogosto očitani oziroma so 

predmet kritike. Vse to lahko posledično vodi do vstopa manj primernih kandidatov v 

politiko (prim. tudi Zajc v Žagar, 2004).

III. ZAKLJUČEK

Politična elita (ob kulturni in gospodarski eliti) sestavlja pomemben del družbe. Del 

nacionalne politične elite so tudi poslanci, za katere je značilno, da imajo poseben status 

oziroma posebno poslanstvo. 

Parlamentarno elito sestavljajo vsi izvoljeni poslanci. Ko pa govorimo o oblikovanju  

parlamentarne (politične) elite, je pomemben predvsem delež ponovno izvoljenih 

poslancev, torej poslancev, ki so kdaj že opravljali to funkcijo ali pa jo še vedno opravljajo. 

Takšnim poslancem se pripisuje značilnosti, kot so: večje izkušnje, obvladovanje ustreznih 

veščin za delo v politiki, obvladovanje pogajalskih tehnik, smisel za konsenz in druge.

Pri uresničevanju ene izmed funkcij parlamentov - rekrutacija, socializacija in oblikovanje 

nacionalne parlamentarne elite se včasih kot problem pokaže nezanimanje posameznikov, 

ki omenjene lastnosti imajo, za politiko. Med razlogi lahko navedemo dejstvo, da je (pri 

nas) poklic politika pogosto premalo spoštovan, da se politikom na splošno preveč 

očitajo privilegiji, ki so pravzaprav osnova za njihovo delo in so jih deležni tudi njihovi 

poslanski kolegi v drugih parlamentih.

Slovenska parlamentarna elita nastaja (relativno) počasi, vendar kot izhaja iz navedenih 

statističnih podatkov, je mogoče pričakovati ugoden trend nadaljnjega (iz)oblikovanja 

politične elite. Na zadnjih in predzadnjih parlamentarnih volitvah je bilo namreč 

izvoljenih več kot polovico poslancev, ki so to funkcijo že opravljali. To ni zanemarljiv 

podatek, saj zrela politična elita velja kot pomemben pogoj za odgovorno in učinkovito 

vodenje države.   
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PARLAMeNTARNA PReISKAVA V ZdA1

I. UVOD

Sodobne  (demokratične države) se poslužujejo različnih načinov oziroma oblik 

parlamentarnega nadzora nad vlado in njeno politično ter administrativno dejavnostjo. 

Nadzorstveno funkcijo bi po vsebini lahko razdelili na politično nadzorstvo, npr. različne 

oblike uveljavljanja politične odgovornosti vlade in ministrov, kot so nezaupnice, 

interpelacije, poslanska vprašanja, in splošno družbeno nadzorstvo, ki se izvaja zlasti 

prek parlamentarne preiskave (več Grad, 2000). 

Cilj parlamentarne preiskave je ugotoviti in oceniti stanje o določeni zadevi javnega 

pomena, kar je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih 

funkcij; rezultat parlamentarne preiskave pa lahko vodi v spremembo zakonodaje na 

določenem področju ali v druge pomembne odločitve. 

Zdi se pomembno (tudi ko govorimo o parlamentarnih preiskavah v Združenih 

državah Amerike) razlikovati prvotno pojmovanje preiskovalnih komisij2 od 

današnjega. Preiskovalna pravica parlamentov je bila namreč razumljena kot možnost 

za pridobivanje informacij za parlament (gl. Tratar v Žagar, 2000). Glede na to, da pomeni 

parlamentarna preiskava uresničevanje ene izmed funkcij širšega družbenega nadzora, 

mora torej preiskovalni postopek izpolnjevati pomembno nalogo: podpirati parlament 

pri njegovem delu in pripravljati odločitve. V bistvu gre za kontrolo vlade in uprave, 

še zlasti v ugotavljanju odgovornosti teh organov glede kršitev, pri čemer pa mora 

kontrola spoštovati načelo delitve oblasti (več Šinkovec, 1999). Pri tem je pomembno, 

da parlamentarna preiskava ni sojenje, čeprav se lahko nanaša na zadeve, ki jih obravnava 

ali jih bo obravnavalo sodišče. 

”Taka omejitev namena parlamentarne preiskave naj bi preprečevala prepogosto 

predlaganje in uvedbo parlamentarne preiskave o najrazličnejših nepravilnostih in proti 

katerimkoli državljanom na eni strani in poskušala razmejiti postopek parlamentarne 

preiskave od postopka pred sodnimi organi na drugi strani“ (Kaučič, 1995:31). V sodobni 

strokovni literaturi pa ostaja vprašanje: ”…Ali je parlamentarna preiskava parlamentarni 

1 Dr. Katarina Žagar, Janez Blažič, pripravljeno: 2.10.2006, objavljeno: 3.10.2006.

2 Poimenovanje delovnih teles, ki opravljajo preiskovanje, je v svetu različno. Na primer, izredni odbor na Finskem, 
preiskovalna komisija v Nemčiji, začasna komisija v Bolgariji, posebna komisija v Španiji oziroma poseben odbor v 
Združenih državah Amerike (prim. Čičerov in Divjak, 1989).
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kontrolni instrument nasproti izvršilni veji oblasti ali gre za splošni informacijski in 

pojasnjevalni instrument parlamenta“ (Masing v Tratar, 1999:784).

Z vidika ustanovitve parlamentarne preiskavalne komisije bi lahko govorili o večinski ali 

manjšinski parlamentarni preiskavi. Če se parlamentarna preiskovalna komisija ustanovi 

na podlagi večinske odločitve poslancev enega ali obeh domov parlamenta, govorimo 

o večinski preiskavi.3 Lahko bi jih razdelili tudi na: prave parlamentarne preiskave, to so 

tiste, ki se nanašajo na različne oblike korupcije, javne škandale ipd., na zakonodajne 

parlamentarne preiskave in druge oblike preiskav (Kaučič v Žagar, 2000).

O institutu parlamentarne preiskave v evropskih državah smo že večkrat pisali.4 Tokrat 

osrednjo pozornost namenjamo ureditvi parlamentarne preiskave v Združenih 

državah Amerike. V predstavitvi smo se poleg zgodovinskega prikaza osredotočili na 

delovanje preiskovalnih odborov (kvorum, status prič, izvajanje dokazov), njihov namen, 

normativno ureditev preiskovanja, oblikovanje in sestavo preiskovalnih odborov, vlogo 

predsednika, pristojnosti strokovnih služb, zaključek preiskave  (poročilo in posledice). 

Temeljne ugotovitve, značilnosti in odstopanja parlamentarne preiskave v Združenih 

državah Amerike od prakse evropskih držav smo strnili v zaključku naloge. 

Pri izdelavi študije primera smo uporabili strokovno literaturo Kongresa - predvsem 

gradiva Raziskovalnega centra Kongresa, dostopna prek spletne strani, in ustrezna 

gradiva iz knjižnice Državnega zbora.

II. PARLAMENTARNA PREISKAVA V ZDRUŽENIH DRŽAVAH 
AMERIKE

Posebno preiskovanje izvršilne veje oblasti ima v Kongresu več kot 200-letno zgodovino. 

Začelo se je leta 1792, ko je Predstavniški dom oblikoval poseben odbor za preiskavo 

(sramotnega in nepričakovanega) poraza vojne odprave, ki jo je vodil general Arthur 

St. Clair, s strani indijanskih plemen.5 Odbor je bil pooblaščen za sklic vseh oseb in 

pridobitev dokumentov, zapisov, ki bi lahko pripomogli k preiskovanju. Predsednik 

George Washington se je o tej neprecendčni preiskavi posvetoval z zaposlenimi 

(officers) v kabinetu. Strinjali so se, da im a Predstavniški dom pristojnost, da takšno 

3 V državah članicah  EU je izjema Nemčija, kjer je ustavno omogočena tudi manjšinska preiskava.

4 Gre za naslednje naloge Raziskovalnega sektorja - oddelka: Žagar Katarina, Šinkovec Jurij (1999): Preiskovalne 
komisije in obveščanje javnosti, naloga št. 56/1999, Kralj, Katarina (1999): Preiskovalne komisije v državah Evropske 
unije s poudarkom na nemški ureditvi, naloga št. 4/1999, Žagar, Katarina (2000): Parlamentarne preiskovalne 
komisije, naloga št. 4/2000, Žagar, Katarina (2001): Preiskovalne komisije v tranzicijskih državah, naloga št. 31/2001, 
Žagar Katarina, Blažič Janez (2005): Parlamentarna preiskava v Nemčiji, naloga št. 50/2005.

5 Originalni naslov: The ignominious and unexpected defeat of an Army expedition force, led by General Arthur St. 
Clair, at the hands of the confederated Indian tribes in the Ohio Territory a year before..
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preiskavo izpelje. Pri tem predsednik ZDA javno predstavi le dokumente, ki so v javno 

korist, in zavrne tiste, ki bi utegnili javnosti škodovati.

Navedeni primer (St. Clair) je pokazal potrebo po posebni parlamentarni preiskavi in s 

tem  po zagotovitvi podatkov iz izvršilne veje oblasti. Predsednik ZDA si je zagotovil nadzor 

nad tem, kateri dokumenti bodo predani Kongresu (več Congressional Precedents and 

Powers, spletna stran). 

V času dveh stoletij je Kongres opravil številne večje preiskave. Te so nastajale iz različnih 

razlogov: domnevne nepravilnosti vlade, nerazumevanje med vejama oblasti, večji 

politični konflikt med vladajočimi strankami in frakcijami znotraj večinskih strank. Na 

primer, leta 1861 je Kongres ustanovil skupen odbor za preiskovanje ravnanja Lincolnove 

administracije med državljansko vojno (a Joint Committee on the Conduct of the War 

to examine the Lincoln Administration’s handling of the Civil War). Druge pomembne 

preiskave so bile še: preiskava “Credit Mobilier” leta 1872-1873, preiskava “Money Trust” 

leta 1912, afera “Teapot Dome scandal” leta 1923, in preiskava o stroških za obrambo med 

drugo svetovno vojno (Defense spending during World War II) v letih 1943-1944.

Zgodnje obdobje hladne vojne so zaznamovale preiskave o domnevni izdaji in vohunstvu 

osebja izvršilne veje oblasti. Preiskavo je v Predstavniškem domu vodil t.i. Odbor za 

protiameriške zadeve (House Committee on Un-American Activities), v Senatu pa Sodni 

pododbor  za notranjo varnost (Senate Judiciary Subcommittee on Internal Security) in 

Stalni pododbor za preiskave vladnega delovanja (The Senate Government Operations 

Permanent Subcommittee on Investigations). Ob tem je narasla skrb za pravice prič na 

zaslišanjih in kritika glede neupravičenih zahtev posameznikov in drugih udeležencev 

(glej Congressional Precedents and Powers, spletna stran). 

V Senatu6 je med pomembnejšimi preiskavami omenjen odbor iz leta 1859, t.i. Harperjeva 

preiskava (Select Committee to Inquire into the Facts of the Recent Invasion and Seizure 

of the United States Armory at Harper’s Ferry - “The Harper’s Ferry Inquiry). Preiskava 

se je nanašala na vdor Johna Browna v arzenal v Virginiji in je bila končana 15. junija 

1860. Leta 1871 je z delom pričel poseben odbor za preiskavo aktivnosti Ku Klux Klana 

(Select Committee to Investigate Alleged Outrages in the Southern States). Z delom je 

odbor končal marca 1873. 

Omenimo še primer preiskovalnega odbora iz leta 1885 “Select Committee to Investigate 

Interstate Commerce”, v okviru katerega so preiskovali ureditev železniškega in vodnega 

meddržavnega transporta. Poročilo je bilo oblikovano januarja 1886. Preiskava se je 

6 Povzeto po: Major Senate Investigations, spletna stran.
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zaključila s sprejemom posebnega zakona (Interstate Commerce Act) leta 1887.

Leta 1912 pa je bil v okviru senatnega odbora za trgovino ustanovljen poseben 

pododbor za preiskavo nesreče - potopitve Titanika (Senate Committee on Commerce, 

Subcommittee Hearings -Titanic Disaster Investigation, Investigation of the sinking of 

the H.M.S. Titanic). Obravnave oziroma zaslišanja so potekala v mesecu aprilu, konec 

maja istega leta (1912) pa je bilo oblikovano poročilo.7

2.1 Splošno o ameriškem Kongresu s poudarkom na vlogi 
delovnih teles8

Ameriški Kongres je dvodomen, sestavljen iz Senata (100 senatorjev) in Predstavniškega 

doma (435 članov).9  Tako zvezni Kongres kot tudi Kongres vsake ameriške države razen 

Nebraske je dvodomen. V Zveznem Kongresu sta iz vsake države dva senatorja, število 

predstavnikov v Predstavniškem domu pa je odvisno od števila njenih prebivalcev. 

Kalifornija kot največja država ima 45 sedežev, najmanjše Aljaska, Delaware, Severna 

Dakota, Južna Dakota, Vermont in Wyoming pa po enega. Funkcija dvodomnega 

Kongresa je tudi sistem medsebojne kontrole. Tako morata vsak zakon potrditi oba 

domova oziroma vsak da lahko veto na politike drugega (več Ferfila, 1992).

Pri zakonodajni funkciji imajo zelo pomembno vlogo odbori in pododbori v Kongresu. 

Glede na to, da je preiskovalni odbor del sistema - organiziranosti delovnih teles v 

Kongresu si v nadaljevanju najprej oglejmo nekaj splošnih podatkov o organiziranosti 

in vrstah delovnih teles znotraj Kongresa.

Obstajajo štiri vrste odborov stalni, skupni, konferenčni in posebni odbori. Član odbora 

v Predstavniškem domu ne more biti hkrati član senatnega odbora in obratno.

V Senatu je 16 stalnih odborov, ki imajo še 85 bolj specializiranih pododborov. V 

Predstavniškem domu je 22 stalnih odborov in 140 pododborov. Pri njihovem delu 

7 Več o zgodovini preiskav najdete v prilogi A in B raziskovalne naloge št. 28/2006,  spletno mesto Državnega zbora, 
www.dz-rs.si.

8 Povzeto po Bogomil Ferfila (1992): Kongres in zakonodajni proces v ZDA in Bogomil Ferfila (2006): Svet na dlani.

9 Posebnost predstavniškega doma je v tem, da v njem delujejo tudi delegati (delegates) iz Ameriških Deviških 
otokov, Ameriške Samoe in Guama, pa tudi poseben predstavnik (resident commissioner) iz Portorika. V odborih 
imajo podobne pravice in obveznosti kot drugi člani. 
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sodelujejo številne znanstvene in strokovne institucije ter posamezniki.10

Stalni odbori

so organizirani za posamezna področja, probleme, za katere kontinuirano pripravljajo 

javne politike (policies). Predstavniški dom in Senat imata na primer takšen odbor 

za proračun, za veteranske zadeve, energijo in naravne resurse, kmetijstvo, vojsko in 

druge.

Skupni odbori

se oblikujejo za izbrana področja; sestavljajo jih člani iz obeh domov parlamenta - 

Kongresa.

Konferenčni odbori

se ustanovijo, če Predstavniški dom in Senat sprejmeta različne zakonske rešitve za isto 

področje. Člane imenuje vodstvo obeh strank. Njihova osrednja vloga je uskladiti nastale 

razlike.

Posebni odbori

pa se imenujejo za izjemne primere. Kot primer navedimo na primer senatni odbor za 

afero Watergate.

Omenili smo že, da so odbori oziroma pododbori glavni oblikovalci javnih politik 

(policymakerji) v Kongresu. So pa tudi “rdeča nit” pri nastajanju, sprejemanju, izvajanju in 

kontroli posameznih javnih politik (policies). V proces oblikovanja politik (policy proces) 

se vključijo kot nekakšno “sito” za številne zakonske predloge, saj jih člani Kongresa letno 

predlagajo več kot deset tisoč. Nov predlog zakona - osnutek gre običajno takoj na specializiran 

pododbor. V proces obravnave so vključeni strokovnjaki in znanstveniki (za pridobitev 

strokovnih in ekspertnih znanj) in zaposleni pri posameznem odboru (pododboru). Ti 

zbirajo podatke in obdelujejo ter dopolnjujejo (dopisujejo) zakonski tekst.

Po sprejetju zakona ostanejo odbori in pododbori v funkciji kontrole administracije pri 

njegovem uresničevanju. To izvajajo predvsem prek poročanj članov institucij, ki izvajajo 

javne politike (policies) - zakone v praksi. Vodje pisarn (agencij) in sekretarji kabinetov 

10 Po podatkih iz leta 2003 je bilo v Predstavniškem domu Kongresa 19 stalnih odborov z 88 pododbori, pa tudi dva 
posebna odbora (select committees) z devetimi pododbori (Carr, 2003).
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poročajo o realizaciji, o problemih in  potrebnih korekcijah (Ferfila, 1992).11 

Tako v Senatu kot v Predstavniškem domu imajo svoj sistem oziroma organiziranost odborov. 

Imajo tudi vsak svoja pravila delovanja, ki jih sprejmejo v skladu s pravili poslovnikov obeh 

domov. Ta pravila so sicer podobna, a niso enaka. Nanašajo se na organiziranost, strukturo, 

postopek delovanja odborov in podobno (Schneider, 2003:1). 

2.3. Splošno o preiskovanju in nadzorni funkciji v Kongresu

V ameriškem kongresu je parlamentarna preiskava (congressional investigation, redkeje 

se zanjo uporablja tudi izraz inquiry) dokaj tesno povezana s splošno nadzorno funkcijo 

odborov. Še zlasti je to prepletanje izrazito zaradi tega, ker lahko praktično vsak odbor 

v okviru svojih nalog opravlja tudi preiskave. Sicer pa so po splošnem prepričanju 

pooblastila Kongresa za vodenje preiskav zelo velika. Primer preiskovanja v Kongresu v 

Združenih državah Amerike ima seveda svoje posebnosti. Nadzorna funkcija ameriškega 

Kongresa je sploh zelo obsežna. Nadzor sega od ustanovitve posebnih odborov za 

preiskovanje (select committee) do letnih zaslišanj in od neformalne komunikacije med 

osebjem Kongresa in osebjem izvršilne oblasti do uporabe posebnih mehanizmov 

Kongresa, kot so: inšpektorat in študijske komisije (study commissions) (prim. Fischer 

in drugi, 2004).

Parlamentarnim preiskavam, kot jih poznamo v našem pravnem sistemu, so najbolj 

podobne t.i.  pomembnejše preiskave (major investigations), ki so usmerjene v 

preiskovanje domnevnih nepravilnosti (allegation of wrongdoins) in so v javnosti 

najbolj odmevne.  V strokovni literaturi se uporablja tudi izraz specializirane preiskave 

(specialized investigations), s katerim se označujejo specializirane, začasne preiskave 

določenega dogodka ali njegovih posledic. Pogosto gre za dramatično preiskovanje 

škandalov, očitanih zlorab oblasti, sumljivega  nezakonitega ravnanja ali drugačnega 

neetičnega ravnanja.12 

Kongresne preiskave lahko opravljajo različni subjekti, in sicer: začasni posebni odbori, 

stalni odbori in njihovi pododbori, posebej ustanovljeni pododbori stalnih odborov 

ali pa znotraj odborov posebej ustanovljene delovne skupine. Pri preiskavi sodeluje 

tudi osebje odborov in pododborov, najeto osebje oziroma strokovnjaki od zunaj in 

11 Na takšen način, s takšno kontrolo Kongresa nad izvršilno vejo oblasti lahko Kongres pritiska na izvajalce; lahko jim 
celo ustavi dotok denarja z namenom, da prilagodijo izvajanje politik (zakonov) zahtevam Kongresa (gl. Ferfila, 1992).

12 Preiskava zoper predsednika Nixona je povzročila njegov odstop, zaradi številnih preiskav pa se je v postopku 
t.i. impeachmenta znašel tudi predsednik Clinton. Interes javnosti je pri takih preiskavah velik, pa tudi medijska 
pokritost je dandanašnji zelo dobra.
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kongresne podporne agencije. Za podporo v preiskovalnih postopkih si odbori lahko 

za določen čas tudi “sposodijo” osebje iz ministrstev (Fisher in drugi, 2004).

Čeprav so pristojnosti na področju preiskovanja zelo široke, pa pooblastila Kongresa 

niso neomejena.

“Konflikt se navadno začne, če pravosodje in kongres želita hkrati preiskovati nekatere 

verjetne zlorabe izvršilne oblasti” (Fischer v Mekina, 1993:23). 

Pri tem je pomembno, da je Vrhovno sodišče (Supreme Court of the United States)13 v 

številnih odločitvah ugotovilo, da je preiskovalna funkcija Kongresa neločljivo povezana 

z njegovo zakonodajno pristojnostjo. Preiskava ne sme biti sama sebi namen, pač pa mora 

biti povezana z zakonodajno funkcijo. Poudarjeno je tudi, da Kongres ni namenjen za 

izvajanje sodnih obravnav. Tako je po mnenju sodišča v njegovi pristojnosti, da preiskuje 

in objavlja podatke o korupciji, slabem upravljanju ali neučinkovitost vladnih agencij. 

Glede opravljanja preiskave je vrhovno sodišče  ugotovilo, da sodni postopek ne more 

biti ovira za izvedbo preiskave pred senatom (Rosenberg, 1995: 2-5). 

Kot primer odbora, ki pogosto opravlja parlamentarno preiskavo, velja omeniti Odbor 

Predstavniškega doma za vladno reformo (Committee on Government Reform), ki je 

po poslovniku pooblaščen, da lahko kadarkoli opravi preiskavo o katerikoli zadevi, pa 

čeprav bi bil zanjo, glede na vsebino, pristojen drug stalni odbor. O svojih ugotovitvah 

in priporočilih obvesti odbore, pristojne za posamezno področje. 

V Predstavniškem domu deluje tudi poseben Pododbor za preiskave, in sicer v okviru 

Odbora za standarde uradnega ravnanja (Committee on Standards of Official Conduct). 

Iz imena bi lahko sklepali, da se ta pododbor ukvarja s klasično parlamentarno preiskavo, 

torej da preiskuje nepravilnosti v izvršilni veji oblasti. Vendar pa temu ni tako, saj preiskuje 

zgolj nepravilnosti znotraj Predstavniškega doma, po opravljenih preiskavah pa odbor 

predlaga Predstavniškemu domu določene upravne ukrepe za uveljavitev ali okrepitev 

standardov uradnega ravnanja članov Predstavniškega doma in osebja. 

Za razliko od navedenega Pododbora za preiskave v Predstavniškem domu pa Stalni 

pododbor za preiskave (Permanent Subcommittee on Investigations) v okviru Odbora 

za domovinsko varnost in vladne zadeve (Senate Committee on Homeland Security 

& Governmental Affairs) Senata izvaja nadzor nad pravilnostjo dela vlade. Zdi se, da 

ne gre za klasično preiskovalno telo, z nalogami, kot jih imajo preiskovalne komisije v 

našem pravnem sistemu, in sicer ravno zaradi stalne narave svojega dela, kar pove tudi 

13 Vrhovno sodišče je imelo vseskozi pomembno vlogo pri oblikovanju pravil parlamentarne preiskave.
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že samo ime. Kljub temu pa navedeni pododbor izvaja tudi parlamentarne preiskave, 

kot jih pojmujemo pri nas (orkan Katrina). 

Za ameriški sistem parlamentarne preiskave je značilno tudi to, da so se nekateri odbori 

oziroma pododbori ustanovili za preiskovanje določene zadeve in so imeli sprva začasen 

značaj, kasneje pa so se, glede na potrebe po stalnem nadzoru določenega področja, 

spremenili v stalne odbore.  Tak primer je Odbor za indijanske zadeve v Senatu.

2.4 Normativna ureditev parlamentarne preiskave 

Za razliko od “evropske ureditve”, kjer je parlamentarna preiskava v glavnem določena 

že v ustavi posamezne države, v ustavi Združenih držav Amerike ta ni posebej omenjena. 

Ravno tako ni mogoče zaslediti posebnega - krovnega zakona, ki bi celovito urejal to 

materijo. V kodifikaciji ameriškega prava (US Code Collection)14 pa so določena nekatera 

pravila v zvezi z delom kongresnih odborov in s parlamentarno preiskavo. V nadaljevanju 

so navedena  nekatera najpomembnejša uzakonjena pravila. Kljub temu, da nadzorna 

(preiskovalna funkcija) Kongresa ni neposredno določena v ustavi, pa je v strokovni 

literaturi (gl. npr. Kaiser, 2006) vedno znova mogoče zaslediti, da vsa nadzorna funkcija, 

vključno s preiskovanjem, izhaja iz ustave, zakonov (public law) in poslovnikov obeh 

domov ter da je to sestavni del ameriškega sistema medsebojnih “zavor in ravnovesij” 

treh vej oblasti (checks and balances).

Poslovnika obeh domov zahtevata izdelavo pisnih pravil postopka, ki morajo biti 

objavljena med uradnimi dokumenti Kongresa.15  V okviru poslovnikov obeh domov 

vsak odbor sprejme svoja pravila, ki vsebujejo organizacijske, strukturne in procesne 

elemente (Carr, Committee Types and Roles..., 2003).

Posebni odbori (select or special committees) so v glavnem ustanovljeni s posebnim 

sklepom oziroma resolucijo (resolution) posameznega kongresnega doma. V nekaterih 

primerih so ustanovljeni samo za izvajanje preiskav in proučevanje posameznih zadev, 

v drugih primerih pa sprejemajo tudi določene ukrepe. Pogosto preiskujejo zadeve, 

ki v določenem trenutku postanejo aktualne in ne spadajo povsem jasno v pristojnost 

posameznih stalnih odborov ali pa se pri njihovem obravnavanju preliva pristojnost večih 

stalnih odborov. Posebni odbor je lahko stalen ali začasen. Pododbori delujejo v okviru 

pravil svojih odborov (Carr, Committee Types and Roles..., 2003).
14 US CODE collection, spletna stran Univerze Cornell. 

15 V preteklosti se je enkrat že zgodilo, da je pomanjkanje pisnih pravil povzročilo neuspeh kasnejšega postopka 
zaradi krive prisege.
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V XI. poglavju poslovnika Predstavniškega doma so določena postopkovna pravila za 

delo odborov. Uvodoma je določeno, da poslovnik Predstavniškega doma velja tudi 

za odbore, kolikor ni posebej drugače določeno v pravilih odborov (ki seveda ne 

smejo biti v nasprotju s poslovnikom Predstavniškega doma). Pododbori so kot deli 

odborov podvrženi njihovim pristojnostim in usmeritvam, pa tudi pravilom, kolikor s 

posebnimi pravili posameznega pododbora ni določeno drugače. Predsednik odbora 

mora poskrbeti za to, da je vsakemu pododboru na voljo dovolj strokovnega osebja 

za opravljanje nalog. Določeno je, da vsak odbor lahko kadarkoli opravi preiskavo in 

prouči posamezno zadevo, če smatra, da je to primerno v smislu izvrševanja njegovih 

pristojnosti. S tem v zvezi se mu lahko zagotovijo potrebna sredstva. Poročilo lahko skupaj 

oddata dva ali več odborov. Vsak odbor mora voditi in hraniti vse zapisnike svojih sej. 

Podrobnejša pravila o postopku delovanja odborov v ameriškem Senatu so določena 

v 26. poglavju njegovega poslovnika. Med drugim je v tem poglavju določeno, da vsak 

odbor, pa tudi pododbor, lahko opravi preiskavo o vsaki zadevi, ki spada v okvir njegove 

pristojnosti. Vsak odbor sprejme svoja pravila delovanja, ki ne smejo biti v nasprotju s 

poslovnikom Senata. Senat sprejme resolucije, ki pooblaščajo odbore in pododbore, 

da obravnavajo posamezne zadeve, da zagotovijo udeležbo prič in opravijo druge 

aktivnosti, za kar porabijo določena sredstva iz proračuna Senata. 

2.5 Orodja kongresne parlamentarne preiskave16

V strokovni literaturi se navajajo tri orodja parlamentarne preiskave, in sicer so to: 

poziv k pričanju oziroma predložitvi dokumentov z zagroženo kaznijo, če se priča17 

ne odzove (Subpoena Power oziroma v nadaljnjem besedilu subpoena ), izjave prič, 

dane osebju izven seje pod prisego (Staff Depositions), in kongresna priznanja imunitete 

(Congressional Grants of Immunity).   

V postopku parlamentarne preiskave se pričo lahko pozove, da pride pričat pred odbor, v 

nasprotnem primeru pa je zagrožena kazen (Subpoena Power); gre za podoben institut  kot 

sodni nalog. V pozivu za pričanje se lahko tudi določi, da mora priča predložiti določene 

dokumente, ki jih poseduje, s čemer se včasih lahko izogne samemu pričanju. 

Izjave prič, dane osebju izven seje pod prisego (Staff Depositions), pomenijo, da priče 

16 V celoti povzeto po Rosenberg, 1995 in Fisher, 2003.  

17 Posebej preiskovane osebe v strokovni literaturi in poslovnikih niso omenjene, kar verjetno pomeni, da so 
praktično vključene med priče, za katere pa velja privilegij zoper samoobtožbo (glej v nadaljevanju). 
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podajo svoje izjave posebej za to pooblaščenim članom osebja preiskovalnega odbora ali 

pododbora, vendar ne na seji, pač pa izven nje. Ni nujno, da bo po tako dani izjavi priča 

morala priti tudi na sejo odbora. Ta metoda ima prednosti, pa tudi slabosti. Prednosti so, da 

se hitro in zaupno pridobivajo izjave prič, ne da bi bili nujno prisotni člani odbora (kar je 

sicer tudi možno), da se odbor izogne pričanju oseb, ki ne vedo nič bistvenega povedati o 

zadevi (ter s tem izgubi časa) ipd. Pred samo obravnavo se lahko tudi preverijo obtožbe prič 

zoper tretje osebe. Odbor se lahko po pregledu takih izjav bolje pripravi na obravnavo na seji. 

Priče lahko dajejo izjave tudi izven Washingtona, pri čemer ne gre za obravnavo na terenu.  

Slabost pa je predvsem v tem, da ni neposrednega vtisa članov odbora glede zaslišane osebe. 

Vprašljivo je tudi, ali se na tak način pričo lahko pozove k podajanju izjave z zagroženo kaznijo 

(subpoena) oziroma kaj storiti v primeru lažnih izjav. 

Trenutno noben od obeh domov Kongresa nima določenih pravil za take izjave osebju 

pod prisego. So pa bila pravila za take primere določena v posebnih sklepih o odreditvi 

preiskave. Med drugim so bile v teh sklepih opredeljene tudi okoliščine, kot so: poziv k 

pričanju (z zagroženo kaznijo ali brez), prepis izjave, pravica do zagovornika in način 

reševanja ugovorov zoper določena vprašanja.  

Pomembno in zanimivo orodje Kongresa je tudi priznanje imunitete priči. Namreč, peti 

amandma18 ameriške ustave določa privilegij zoper samoobtožbo, ki pomeni, da nihče 

ne more biti prisiljen nastopiti kot priča v postopku zoper samega sebe. Tudi v postopku 

pred preiskovalnim odborom lahko priča uveljavlja ta privilegij. Vendar pa v tem primeru 

odbor lahko pridobi sodni nalog zveznega sodišča in pričo s tem prisili k izpovedbi, pri 

čemer  pa se ji obenem prizna imuniteta v kazenskem postopku. Za odločanje o podelitvi 

imunitete je potrebna dvotretjinska večina v posameznem odboru. Imuniteta je lahko 

polna ali delna. Polna imuniteta nudi popolno zaščito glede pregona zoper določeno 

dejanje. V primeru delne imunitete pa se izjave priče ne morejo upoštevati zoper njo v 

kazenskem postopku, lahko pa je obsojena na podlagi drugih dokazov. To pa je potem, 

kot je pokazala praksa, lahko zelo težko, saj je v kazenskem postopku pomembno tudi

to, ali je pričanje pred odborom vplivalo na osebe, ki sodelujejo v kasnejšem kazenskem 

postopku. Po mnenju dela teorije pa je včasih bolje žrtvovati kazenski postopek in 

pridobiti hitre, zanesljive informacije v postopku parlamentarne preiskave (Rosenberg, 

1995: 8-13).

18 V strokovni literaturi (glej Fischer in drugi, 2004: str. 47) se v zvezi s pravicami prič omenjata še prvi amandma 
ustave (svoboda govora) in četrti amandma (sorazmernost sredstev preiskovanja), vendar pa ju v tem besedilu 
zaradi relativno manjše teže in pogostnosti nismo posebej obravnavali.
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2.6 Drugi ukrepi zoper priče v parlamentarni preiskavi

Vrhovno sodišče je že zgodaj ugotovilo, da mora imeti kongres na voljo določene 

instrumente, ki pričam preprečijo izogibanje pričanju in drugo nedopustno ravnanje. 

Obstajajo trije glavni  instrumenti, da priča pride pred delovno telo in da priča, in sicer so 

to: lastno pooblastilo obeh domov za ukrepanje zoper priče, prisilne določbe kazenskega 

postopka in prisilne določbe civilnega postopka (samo za Senat). 

Prva možnost se izredno redko uporablja. Gre za to, da pričo, ki se ni odzvala vabilu, 

pripelje pred odbor poseben pooblaščen uradnik (Sergeant at Arms), nakar se jo obsodi 

v samem odboru in se lahko zapre v kapitolsko ječo. 

Druga možnost, torej uporaba prisilnih določb kazenskega postopka, je uzakonjena 

in se nahaja v kodifikaciji ameriškega prava (2 U.S.C. § 192 in § 194). Gre za to, da je 

oseba, ki je ustrezno pozvana (subpoena), pa se kljub temu ne udeleži zaslišanja ali ne 

predloži dokumentov oziroma noče pričati, odgovorna za prekršek (misdemeanor), 

za katerega se lahko izreče kazen v znesku do 100.000 $ ali zaporna kazen v trajanju od 

šestih mesecev do enega leta. Gre v bistvu za kaznovanje in ne za instrument prisile, saj 

se priča z morebitnim naknadnim pričanjem ali izročitvijo dokumentov ne reši kazni, 

razen v primeru, če pravočasno, torej še pred predajo zadeve izven okvira Kongresa, 

izpolni svojo obveznost. Predsednik Senata oziroma Predstavniškega doma preda 

zadevo pristojnemu tožilstvu (US Attorney), ki je dolžno, da jo spravi pred veliko poroto 

(grand jury), ki o njej razsodi. Navedena pristojnost Kongresa se v teoriji opredeljuje kot 

pooblastilo za ukrepanje v primeru zaničevanja Kongresa (contempt power). V številnih 

primerih, opisanih v strokovni literaturi, je Kongres uspel pridobiti dokumente oziroma 

je dosegel, da so priče podale izpovedbo v postopku parlamentarne preiskave, in sicer še 

pred uradno predajo zadeve pristojnemu organu. Resda pa je bilo s strani izvršilne oblasti 

(predsednik države, vlada in njene agencije) velikokrat zaznati močne odpore predvsem 

zoper predajo določenih dokumentov zaupne narave. Med drugimi je bil v letu 1975 pred 

kongresnim odborom v zvezi z zavrnitvijo predaje dokumentov obravnavan tudi bivši 

ameriški državni sekretar na zunanjem ministrstvu Henry Kissinger. 

Še zadnja možnost, ki jo lahko izkoristi samo Senat, je poziv, ki ga na predlog senata izda 

sodišče (federal district court) osebi, ki se ne odzove ali vse kaže, da se na bo odzvala na 

poziv Senata ob zagroženi kazni (subpoena) - in sicer po pravilih civilnega postopka. 

Če se oseba kljub pozivu noče odzvati, se ji na sodišču lahko sodi v skrajšanem postopku 

zaradi neodzivanja na poziv,  namen pa je v tem, da se jo prisili v sodelovanje. Ta možnost 

se ne uporablja zoper uradnike v izvršilni veji oblasti.

Tudi za krivo prisego in za dajanje lažnih podatkov brez predhodne prisege je predviden 

pregon priče pred sodiščem (Rosenberg, 1995: 13-17 in Fisher, 2003: 19 in 22-24). 
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2.7 Zaslišanja

Odbori določijo način in vrstni red zaslišanj19. Ponavadi priče dajejo svoje izjave ena za 

drugo, in sicer tako, da prosti izjavi priče sledijo vprašanja članov odbora, nato pa se 

pokliče naslednjo pričo. Včasih odbori uporabljajo panelni način, še posebej, če gre za 

priče z nasprotujočimi   izjavami. V takem primeru ponavadi najprej vse priče podajo 

svoje izjave, nakar člani odbora zastavijo svoja vprašanja različnim pričam. Nekateri 

opazovalci so mnenja, da tak način spodbuja razpravo in izzove priče, da povedo več, 

kot bi sicer. Včasih odbori tudi uporabljajo seminarsko obliko zaslišanja, okrogle mize 

in video konference; v slednjem primeru to pomeni, da odbor lahko zasliši pričo, ki 

se nahaja skorajda kjerkoli po svetu (Carr, House Commmittee Hearings: Arranging 

Witnesses, 2003).

V odborih obeh domov Kongresa je več vrst zaslišanj (hearings): zakonodajno, nadzorno 

(oversight), preiskovalno (investigative) in potrditveno zaslišanje. Vse štiri vrste zaslišanj 

imajo skupne značilnosti, razlike med njimi so majhne. Preiskovalna zaslišanja so včasih 

zelo podobna nadzornim zaslišanjem. Bistvena razlika med preiskovalnimi in drugimi 

vrstami zaslišanj pa je v tem, da se preiskave običajno ukvarjajo z domnevnimi kršitvami 

oziroma nepravilnostmi (wrongdoing) oseb na uradnih dolžnostih ali drugih oseb, 

katerih aktivnosti lahko povzročijo potrebo po spremembi zakonodaje. Glede na svojo 

naravo pride na preiskovalnih zaslišanjih pogosteje do konfrontacij med prisotnimi 

akterji. Zato je tudi verjetneje, da so priče na taka zaslišanja oziroma k predložitvi  

 

dokumentov pozvane (subpoena) in da se jih zapriseže. Ko se odredi pomembnejša, 

glavna preiskava (major investigation), je včasih potrebno sprejeti sklep Senata ali 

Predstavniškega doma. V takem sklepu je ponavadi določen tudi poseben postopek za 

zasliševalni del preiskave20 (Sachs, 2004).

19 Zanimivo je, da je v ZDA mogoče zaslediti odstopanje od načela zaupnosti med odvetnikom oziroma pravnim 
zastopnikom in stranko, in sicer ravno v postopku parlamentarne preiskave. Uporaba tega načela je praktično zelo 
zožana, kar pomeni, da se na zaslišanju pred preiskovalnim odborom v določenih primerih tudi odvetnik oziroma 
pravni zastopnik ne more izogniti dolžnosti pričanja o informacijah, ki jih je izvedel od svojega klienta. V postopku 
parlamentarne preiskave veljajo torej nekoliko drugačna pravila kot na sodišču, kar se v teoriji utemeljuje s tem, 
da je v  postopku parlamentarne preiskave manj poudarjen adverzativni (nasprotujoč) moment, torej je njegova 
narava drugačna od narave postopkov na sodišču, kjer gre za razsojanje o konkretni zadevi zoper konkretno osebo 
v kazenskem ali civilnem postopku (Rosenberg, 1995: 43-56). 

20 Tako je v resoluciji št. 437 z dne 14. 9. 2005, s katero je Predstavniški dom ustanovil posebni preiskovalni odbor 
obeh strank (republikancev in demokratov) za preiskovanje ustreznosti priprav na orkan Katrina in odziva nanj, 
med drugim posebej omenjeno, katera določila poslovnika predstavniškega doma se bodo uporabljala pri zaslišanju 
prič. Gre za dve določili, in sicer o dodatnih pričah manjšinskih predstavnikov v odboru in o pravici do poziva priči 
(subpoena). 
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Vsaka priča v odborih Senata mora vsaj 24 ur pred pričanjem odboru vnaprej dostaviti 

svojo pisno izjavo, razen če predsednik odbora in vodja manjšinske stranke ugotovita, 

da obstaja dober razlog (good cause) za to, da priči tega ni treba storiti.

Predsednik odbora Predstavniškega doma določi dnevni red in izbere priče, ki bodo 

zaslišane. Sledijo vprašanja članov, pri čemer je ponavadi vsak izmed njih omejen na pet 

minut spraševanja. Odbor lahko sprejme pravilo ali izglasuje, da enako število predstavnikov 

večinske in manjšinske stranke v odboru zastavlja vprašanja priči v trajanju do 30 minut, 

lahko pa tudi sprejme pravilo ali izglasuje, da osebje zastavlja vprašanja priči, pri čemer je čas 

spraševanja enak za osebje večinske in manjšinske stranke (Schneider, 2004).

Priči v Predstavniškem domu se lahko vroči prepis njene izjave med zaslišanjem, če gre 

za javno sejo. Če seja ni javna, mora to posebej dovoliti odbor. Priče lahko v spis zadeve, 

ki se vodi pri odboru, pod prisego vložijo kratko pisno izjavo. O tej možnosti odloča 

odbor. Predsednik ali pooblaščeni član odbora lahko pričo zapriseže. Sicer pa poslovnik 

Predstavniškega doma zahteva, da priče v čimvečji meri pripravijo in dostavijo odboru 

svoje izjave vnaprej v pisni obliki ter jih potem na kratko predstavijo na seji. V primeru, 

če gre za pričo, ki ne prihaja iz vlade, mora biti pisni izjavi priložen tudi življenjepis 

priče in razkritje podatka o tem, kakšna sredstva in iz katerega vladnega vira je prejela 

sama ali organizacija, v katere imenu nastopa, in sicer v tekočem ter v dveh predhodnih 

proračunskih letih. Priče lahko prihajajo iz izvršilne oblasti na državni, regionalni ali 

lokalni ravni, iz akademskega ali poslovnega sveta, iz interesnih skupin, kot priče pa 

lahko nastopajo tudi drugi državljani. Odbor lahko povabi toliko prič, kolikor se mu zdi 

potrebno, razpiše pa lahko tudi več dni zaslišanj. Pričam pripada plačilo za vsak dan 

udeležbe na zaslišanju, podobno kot to velja za plačilo prisotnosti članov odborov na 

sejah in za osebje odbora (per diem rate). Pripadajo jim tudi potni stroški. 

2.8 Javnost sej

Seje senatnih odborov (pododborov) in seje odborov (pododborov) Predstavniškega 

doma so načeloma javne, razen v predpisanih primerih, ko se za javnost zaprejo. Zaprta za 

javnost je tista seja Predstavniškega doma ali Senata,  za katero večina njunih članov oceni, 

da bi se lahko na njej očrnila, osramotila ali inkriminirala posamezna oseba. Obveščanje 

javnosti o  taki izjavi v Predstavniškem domu mora odobriti večina članov odbora. 

Podobno velja za objavljanje (release) zaupnih podatkov, pridobljenih na seji (Rosenberg, 

1995: 32-34). Poleg tega je seja deloma ali v celoti zaprta za javnost v utemeljenih primerih 

(nacionalna varnost, druge občutljive informacije, kočljivi podatki o določenih osebah), 

če tako odloči odbor po glasovanju na javni seji ob večinski udeležbi. 
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Če so seje javne, jih lahko prenašata radio oziroma televizija, po pravilih, ki jih sprejme 

odbor ali pododbor. Javnost vključuje tudi snemanje vseh vrst in prenose.  

2.9 Dostop preiskovalnih odborov do različnih dokumentov

Preiskovalni odbori imajo na splošno zagotovljeno pravico, da za svoje delo pridobijo 

ustrezne dokumente od izvršilne veje oblasti in od drugod. Tako imajo pravico, da pridobijo 

vse potrebne podatke od sodišč, pa najsi gre za postopke, ki so odprti za javnost, ali pa 

za postopke, ki so za javnost zaprti. Navedena rešitev je bila predmet številnih ugovorov s 

strani sodišč oziroma pravosodnega ministrstva, vendar pa se je Vrhovno sodišče dosledno 

postavilo na stališče, da prevlada pravica zakonodajnega organa, ki lahko na koncu, po 

izvedeni preiskavi in ugotovljenem dejanskem stanju, tudi s spremembo zakonodaje 

neposredno vpliva na delo pravosodja. Ne sme pa vplivati kongresna preiskava na delo 

pravosodja v konkretnem primeru (Rosenberg, 1995: 23-31). 

V primerih, ko pride do močnega odpora izvršilne oblasti (predaja nekaterih občutljivih 

dokumentov), se lahko članom preiskovalnega telesa določijo tudi nekatere omejitve 

glede vpogleda vanje (Fisher, 2003: 30-32).21   

 

Izvršilna veja oblasti se pogosto sklicuje na izvršilni privilegij (Executive Privilege), da 

ji ne bi bilo treba predajati dokumentov Kongresu. Predsedniku države je še posebej 

dana možnost, da uveljavlja poseben privilegij (Presidential Communications Privilege), 

ki pomeni možnost, da mu v vseh primerih Kongresu ni treba izročiti zahtevanih 

dokumentov, ki se nanašajo na njegovo sodelovanje s svetovalci. Ta možnost je bila 

uporabljena zelo redko. Obstaja še druga vrsta privilegijev, ki so v praksi bolj pogosti, in 

sicer gre za privilegije prič po običajnem pravu (Common-Law Testimonial Privileges). 

V bistvu gre za sklicevanje prič na odnos odvetnik - stranka in podobno, pri čemer pa 

je treba pojasniti, da se odbori Kongresa lahko praktično sami odločijo, ali bodo tak 

privilegij upoštevali ali ne. Našteti privilegiji torej nimajo velike moči.22 

Večinoma je Kongres v dosedanji zgodovini uspel priti do zahtevanih informacij. 

21 Tako je bilo, na primer, v primeru James Watt (preiskavo je opravljal pododbor Predstavniškega doma v zvezi 
s spornim vprašanjem odnosov s Kanado na področju rudarske industrije), članom pododbora po dolgem 
dokazovanju in prizadevanju vendarle omogočeno, da si v prostorih zadevne vladne agencije ogledajo nekatere 
najobčutljivejše dokumente. Za to so imeli samo štiri ure časa, niso pa jih smeli razmnoževati in tudi ne javno 
govoriti o njihovi vsebini, če bi to škodovalo ameriškim interesom (Fisher, 2003: 30-32).  

22 Tako je vrhovno sodišče v zadevi Watergate leta 1974 sicer zavzelo stališče, da bi se zaradi načela delitve oblasti in 
suverenosti vseh njenih vej, tudi predsedniške, predsednik lahko uspešno skliceval na svoj privilegij in mu Kongresu 
ne bi bilo treba izročiti posnetih magnetofonskih trakov, vendar pa je interes javnosti v tem primeru prevladal in je 
Kongres na koncu vendarle prišel do želenih podatkov (Fisher in ostali, 2004: str. 38-44).
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Čeprav sta zakonodajna in izvršilna oblast zaradi medsebojnega nasprotovanja občasno 

zahtevali sodno intervencijo, so vrhovni sodniki v svojih odločitvah dali vedeti, da je 

primernejši medsebojni dogovor kot pa neposredno sodno posredovanje. Med stališči, 

ki so se izoblikovala v zvezi s upravičenostjo Kongresa do dostopa do dokumentov, velja 

predvsem poudariti to, da ima enako pravico do dokumentov tako na podlagi svoje 

zakonodajne kot tudi nadzorne funkcije. Različni izgovori izvršilne oblasti (kot npr.: 

zadeva je še v teku, informacije so občutljive, zunanje zadeve...) sami po sebi niso bili 

zadostni razlogi, ki bi Kongresu preprečili dostop do teh doumentov. Ugotovljeno pa je 

bilo tudi to, da tajnost podatkov ni enaka, če gre za javnost oziroma če gre za Kongres. 

Slednji ima namreč ustrezne mehanizme za varovanje tajnosti. Ni torej upravičenega 

razloga, da bi se Kongresu iz tega naslova odtegovalo informacije (Fisher, 2003: 39).

2.10 Kvorum

Glede kvoruma oziroma potrebnega števila glasovalcev za sprejemanje izjave prič in drugih 

dokazov je v Predstavniškem domu določeno, da morata biti prisotna vsaj dva člana, v Senatu 

pa najmanj eden. Znižane zahteve za kvorum ne veljajo v primeru izdaje poziva priči k 

pričanju oziroma predložitvi dokumentov z zagroženo kaznijo, če se ne odzove (subpoena); 

v Senatu mora biti navzoča tretjina članov odbora ali pododbora, v Predstavniškem domu 

pa večina, razen v primeru, če je ta pristojnost prepuščena predsedniku.

Glede kvoruma v Predstavniškem domu je določeno, da se poročilo odbora, ki vsebuje 

priporočilo ali ukrep, ne more sprejeti, če ni navzoča večina članov. Vsak odbor, razen treh 

izjem,  lahko določi tudi nižji kvorum, če ne gre za poročilo, vendar pa število prisotnih 

članov v nobenem primeru ne sme biti manjše kot ena tretjina. 

Glede potrebnega kvoruma v Senatu je treba navesti, da je vsak odbor in pododbor 

pristojen, da določi število članov, vendar pa ne manj kot tretjino celotnega članstva, 

ki bo sestavljalo kvorum, torej potrebno število članov za sprejemanje sklepov. Vendar 

velja opozoriti, da gre v tem primeru za sprejemanje samo določenih sklepov; za izdajo 

poročila, ki vsebuje oceno stanja, priporočilo ali ukrepe, mora biti fizično prisotna večina 

vseh članov, od teh pa jih mora večina glasovati za poročilo. 

2.11 Strokovne službe v parlamentarni preiskavi

Približno 2000 zaposlenih zagotavlja strokovno, upravno in administrativno pomoč 

(clerical) v odborih ameriškega Kongresa. Njihovo osnovno delo je pomoč pri pisanju, 
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analizah, amandmiranju in svetovanju pri oblikovanju priporočil in ukrepov. Poleg 

tega zagotavljajo pomoč pri preiskovanju oziroma opravljanju nadzorne funkcije nad 

izvršilno vejo oblasti - glede izvajanja zakonodaje in programov (Schneider, 2003:3).

Osebje odborov ima pomemben položaj tudi v postopku preiskave, tako z delom v 

odboru kot tudi z aktivnostmi na terenu. Preiskovalni odbor pogosto terja zaposlitev 

- najem dodatnega in posebnega kadra - osebja  vključno s preiskovalci, odvetniki, 

avditorji in raziskovalci. To je potrebno zaradi povečanega obsega dela in tudi zaradi 

same materije, ki terja strokovno usposobljenost oziroma znanje za izvedbo preiskave 

za določeno zadevo oziroma področje.  Dodatno osebje se lahko najame po pogodbi iz 

zasebnega sektorja, lahko pa so premeščeni iz obstoječih  služb Kongresa  ali odborov, 

iz agencij (support agency) ali iz vlade (lahko tudi iz Zveznega urada za preiskovanje - 

Federal Bureau of Investigation). Za zaposlene se lahko zahteva varnostno preverjanje, 

če se preiskovanje nanaša na nacionalno varnost (več Fischer, 2004). 

Odbori dobijo določena sredstva za pokrivanje (operativnih) stroškov, vključno za najem 

osebja. Nadzor nad osebjem in viri vrši predsednik odbora; delno si to funkcijo deli z 

manjšinsko stranko (Schneider, 2003:3).

Za osebje vseh odborov Predstavniškega doma je na splošno določeno, da mora biti 

nepristransko (impartial), primerno usposobljeno, člani osebja pa se brez predhodnega 

dovoljenja predsednika odbora in vodilnega predstavnika manjšinske stranke v odboru ne 

smejo ukvarjati z javnim nastopanjem ali pisanjem. Ravno tako ne smejo brez predhodno 

izglasovane večine v odboru razkrivati tajnih informacij. Enako velja za zunanje svetovalce. 

Za potrebe posebnih preiskav se lahko osebje zaposli samo za določen čas, torej čas 

trajanja preiskave. Osebje vsakega stalnega odbora v Predstavniškem domu se na splošno 

izbere z večino glasov v posameznem odboru. Tako se izbere največ 30 članov osebja, 

ki je dodeljeno predsedniku odbora in vodilnemu predstavniku manjšinske stranke na 

način, kot ga odbor oceni za primernega. Z večino glasov pripadniki manjšinske stranke 

izberejo tretjino članov osebja (do 10), razen v primeru, če so  zadovoljni z desetimi izmed 

tistih članov osebja, ki so bili že izbrani v odboru. Večina članov odbora se mora strinjati 

tudi z imenovanjem članov osebja, ki jih predlaga manjšina; v nasprotnem primeru je 

treba ponovno izvesti postopek izbire. Če manjšina zahteva zaposlitev člana osebja, pa 

nobeno od 30 mest ni prazno, se to osebo začasno, do izpraznitve mesta, zaposli kot 

dodatnega člana osebja. Manjšinsko osebje je enakovredno večinskemu glede plač, 

delovnih pogojev in dostopa do gradiv odbora. Z večino glasov obeh strank v odboru 

se izbere tudi nestrankarske člane osebja, ki se zaposlijo namesto “strankarskih” članov 
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osebja ali dodatno. Člani osebja morajo delati samo za potrebe odbora, kar pa ne velja 

za “pridružene” oziroma “deljene” člane, ki niso izključno plačani s strani odbora, razen 

če predsednik potrdi, da so sorazmerno ustrezno plačani za delo v odboru. Letno plačo 

članov osebja določi predsednik odbora, pri čemer ta znesek ne sme presegati zakonsko 

določenih omejitev. 

2.12 Zaključek preiskave - poročilo

Mandat preiskovalnih odborov (komisij) je praviloma omejen. To pomeni, da so 

ustanovljeni za določeno obdobje. S svojo dejavnostjo prenehajo, ko zaključijo preiskavo, 

oblikujejo zaključno poročilo in ga predložijo parlamentu v obravnavo.23  Mandat jim 

lahko preneha skupaj z iztekom mandata parlamenta; novo konstituirani parlament 

pa odloči o tem ali bo ustanovil preiskovalno komisijo, ki bo nadaljevala delo prejšnje 

komisije (prim. Parlimentary Committees v Žagar, 2000).

Preiskovalni odbori v Kongresu delujejo le kratek čas na primer, 6 mesecev, eno leto ali najdlje 

toliko časa, kolikor časa traja mandatno obdobje Kongresa (Fischer in drugi, 2004:48).

Odbori po koncu preiskave izdajajo poročila. Vsak član odbora v obeh domovih Kongresa 

lahko v poročilo vloži tudi ločeno dopolnilno, manjšinsko ali dodatno mnenje. V njih 

izrazijo stališča o določeni zadevi,  dajo priporočila in predlagajo ukrepe.24 

Rezultati oziroma posledice preiskovanja so različne: lahko pride do sprejetja novega, 

ustreznega zakona, lahko se oblikuje strožja zakonodaja, lahko pride do uničenja 

ugleda, konca kariere posameznika (visokega vladnega funkcionarja), predaje v 

kazenski postopek (“criminal referrals”), odstop, odpustitev in t.i. postopek obtožbe 

(impeachment)  (prim. Congressional Investigations, spletna stran in Fischer in drugi, 

2004). Spomnimo se afere Watergate in številnih preiskav v času Clintonove administracije. 

Posledice preiskovanja so pogosto precej resne (Fischer in drugi, 2004). 

23 So pa tudi izjeme na primer Francija, kjer mora preiskovalna komisija delo zaključiti v šestih mesecih od 
ustanovitve oziroma takoj, ko se uvede sodna preiskava, se področje njenega delovanja omeji (več Parliamentary 
Committees v Žagar, 2000).

24 O vmesnih poročilih v poslovnikih obeh domov ni bilo zaslediti podatkov, res pa je tudi, da preiskave v Kongresu, 
kot je razvidno iz tega besedila in iz strokovne literature, ponavadi ne trajajo dolgo časa.   
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2.13 Sestava preiskovalnih (pod)odborov in vloga manjšinskih  
strank

Število članov novo ustanovljenega preiskovalnega odbora oziroma pododbora določi 

odbor (pododbor) sam. Na primer, po orkanu Katrina (sklep št. 237 z dne 14. 9. 2005), je 

Predstavniški dom ustanovil posebni preiskovalni odbor obeh strank (bipartisan), torej 

republikancev in demokratov, za preiskovanje ustreznosti priprav na orkan in odziva 

nanj. V  odboru je delovalo  11 članov. V senatu pa je preiskavo o isti zadevi posebej 

izvedel stalni Odbor za domovinsko varnost in vladne zadeve (Senate Committee on 

Homeland Security & Governmental Affairs), ki ima 16 članov. 

Kot primer navedimo še Odbor Predstavniškega doma za vladno reformo (Committee on 

Government Reform), ki, kot smo že navedli, pogosto opravlja parlamentarno preiskavo, 

in ima 40 članov. Od tega je 22 republikancev in 17 demokratov, en član pa je neodvisen. V 

okviru tega odbora med drugim deluje tudi Pododbor za energijo in vire (Subcommittee 

on Energy and Resources), ki po podatkih na spletni strani Predstavniškega doma ravno 

zaključuje eno izmed preiskav, in ima 10 članov -  šest republikancev in štiri demokrate.25

 

Stalni pododbor za preiskave (Permanent Subcommittee on Investigations) v okviru 

Odbora za domovinsko varnost in vladne zadeve (Senate Committee on Homeland 

Security & Governmental Affairs) Senata ima 13 članov, in sicer sedem republikancev 

ter šest demokratov. 

V odborih obeh domov Kongresa je strankarska manjšina v odboru upravičena do enega 

dne zaslišanj, ko lahko pozove k zaslišanju svoje priče.

Pri opravljanju parlamentarne preiskave ima poleg predsednika odbora pomembno 

vlogo tudi vodja manjšinske stranke v posameznem odboru (ranking minority).  

Vloga pripadnikov tiste stranke, ki je v manjšini, je tudi za postopek parlamentarne 

preiskave določena v poslovnikih obeh domov in odborov. Ni pa posebnih določil, ki bi 

opredeljevala pravico pripadnikov manjšinskih strank v posameznih odborih, da bi sami 

opravljali uradne preiskave odborov, zasliševali ali izdajali pozive pričam. Posamezni 

25 Kot zanimiv primer manjšinskega preiskovanja velja omeniti, da je leta 1998 republikanec Waxman v okviru Odbora 
za vladno reformo Predstavniškega doma (Committee on Government Reform), ustanovil Oddelek za posebne 
preiskave (Special Investigations Division) manjšinskega strokovnega osebja, ki izvaja preiskave, pomembne tako 
za manjšinske člane odbora kot tudi za druge člane Kongresa. Sicer pa ima manjšina v Odboru za vladno reformo na 
svoji spletni strani možnost izraziti svoje poglede na delovanje odbora in posamezne preiskave. 
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člani lahko prosijo za prostovoljno sodelovanje uradnikov v posameznih agencijah in 

zasebnikov. Brez dovoljenja večine v odboru posameznemu članu ni dovoljeno izvrševati 

pooblastil odbora. Ni povsem jasna tudi dolžnost manjšinskih predstavnikov, da zahtevajo 

dokumente od izvršilne oblasti (Fisher in drugi, 2004: str. 51-54).

III. ZAKLJUČEK

Institut parlamentarne preiskave v Združenih državah Amerike se je razvil zaradi potrebe 

po nadzoru nad izvršilno vejo oblasti in ima dolgo tradicijo, saj prve preiskave beležimo 

že v letu 1792.   

Če bi primerjali ureditev preiskovanja v evropskih državah ali v našem pravnem sistemu, 

bi ugotovili vrsto posebnosti oziroma značilnosti parlamentarne preiskave v Združenih 

državah Amerike. Omenimo najpomembnejše, ki izhajajo iz študije primera:

parlamentarna preiskava v obeh domovih ima dolgo tradicijo (v Predstavniškem domu • 

že od leta 1792);

parlamentarna preiskava ni določena v ustavi, niti v posebnem zakonu, pač pa • 

predvsem z določili poslovnika obeh domov in pravili, ki jih sprejme posamezen 

preiskovalni odbor oziroma pododbor;

pri oblikovanju pravil parlamentarne preiskave in delovanju preiskovalnih teles ima  • 

pomembno vlogo Vrhovno sodišče; 

nadzorna in preiskovalna funkcija sta med seboj dokaj tesno povezani;• 

vsa delovna telesa - odbori v Kongresu imajo izredno veliko pristojnost preiskovanja • 

in zbiranja informacij;

preiskavo lahko opravlja kakšen izmed stalnih odborov ali pododborov posameznega • 

doma, pododbori, ki vodijo preiskave, se lahko ustanovijo ad hoc; 

preiskava se lahko odvija znotraj posameznega doma ali pa je skupna - odvisno od • 

problematike, s katero je preiskava povezana;

število članov novega preiskovalnega odbora ali pododbora določi odbor ali pododbor • 

sam, ravno tako svoja pravila delovanja;

seje preiskovalnih•  odborov so načeloma javne, po dogovoru članov pa se lahko za 

javnost tudi zaprejo; 

pri parlamentarni preiskavi imajo pomembno vlogo tudi vodilni predstavniki • 

manjšinskih strank;

parlamentarne preiskave so odlično medijsko pokrite, z odmevnejšimi pa je seznanjena • 

tudi javnost po celem svetu;

za privedbo stranke na pričanje poznajo poseben institut, ki jih prisili, da pridejo pričat • 
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oziroma da predložijo dokaze pred odborom; če pa se sklicujejo na privilegij zoper 

samoobtožbo, se jim podeli imuniteta;

zaposleni (strokovni sodelavci) imajo veliko pristojnosti, tako na splošno pri delovanju • 

odborov kot tudi neposredno pri preiskovanju, saj lahko celo zaslišujejo posamezne 

priče na terenu, nadzor nad njimi oziroma njihovim delom pa izvaja predsednik 

odbora, ki poskrbi tudi za zadostno število osebja;

posledice preiskovanja so pogosto zelo resne: sprejetje nove zakonodaje, uničenja • 

ugleda, konec kariere posameznika, kazenski postopek, odstop, odpustitev in t.i. 

postopek obtožbe (impeachment).
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SPLeTNe STRANI PARLAMeNTOV NAMeNJeNe 

OTROKOM IN MLAdINI 1

I. UVOD

Internet je mogoče zelo učinkovito uporabiti pri seznanjanju otrok in mladine z delom 

parlamenta in vlogo, ki jo ima v sistemu oblasti. Zato večina parlamentov ob svojih uradnih 

spletnih straneh oblikuje posebno stran, ali vsaj rubriko, ki je namenjena otrokom in 

mladostnikom. 

Ob vzpostavitvi brazilske parlamentarne spletne strani za otroke so zapisali, da je njen 

namen “zbuditi politično zavest mladih generacij in poskrbeti za oblikovanje bodočih 

voditeljev” (Plenarinho, 2006). Margaret Beckett, nekdanja predsednica predstavniškega 

doma parlamenta Združenega kraljestva (sedanja zunanja ministrica), pa je ob vzpostavitvi 

spletne strani, namenjene otrokom, izjavila: 

“Pomembno je, da naredimo vse, da v mladih ljudeh zbudimo zanimanje za parlament 

ter njegovo politično in kulturno dediščino. Dostopnost informacij na internetu omogoča, 

da imajo od bogastva informacij, dosegljivih na spletu, korist učenci iz vseh delov države 

in iz vseh družbenih okolij.” (spletna stran BBC, november 1999).

Naloga v drugem poglavju vsebuje pregled osnovnih podatkov in vsebine parlamentarnih 

spletnih strani za otroke v petnajstih državah:

devetih državah članicah EU (Danska, Francija, Litva, Nemčija, Poljska, Portugalska, • 

Španija, Švedska in Združeno kraljestvo),

treh državah nečlanicah EU (Bolgarija, Islandija in Norveška) ter• 

treh neevropskih državah (Avstralija, Brazilija in Nova Zelandija).• 

Zaradi večje preglednosti smo se odločili, da osnovne podatke o spletnih straneh in 

njihove naslove predstavimo v obliki tabele. Tretje poglavje naloge podaja pregled 

vsebine spletnih strani po vsebinskih sklopih oz. najpogostejših rubrikah spletnih 

strani. 

 

1 Mag. Romana Novak, pripravljeno: 6.12.2006, objavljeno: 7.12.2006.

* Mag. Novak Romana, pripravljeno: 6.12.2006, objavljeno: 7.12.2006
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II. OSNOVNI PODATKI O OTROKOM IN MLADINI NAMENJENIH   
SPLETNIH STRANEH PARLAMENTOV 

Podatki so zbrani v tabeli in predstavljajo odgovore posameznih parlamentov, poslanih 

na zaprosilo bolgarskega parlamenta (spletna stran ECPRD). Parlamenti preostalih 15 

držav, ki so sodelovale v raziskavi, spletnih strani za otroke nimajo oblikovanih. Od tega 

v štirih državah o oblikovanju tovrstnih spletnih strani zaenkrat ne razmišljajo (Češka, 

Latvija, Rusija in Slovaška), v sedmih državah vzpostavitev takšnih spletnih strani v 

prihodnosti načrtujejo (Avstrija, Finska, Gruzija, Hrvaška, Makedonija, Nizozemska in 

Romunija), iz treh odgovorov (Ciper, Estonija in Italija) načrtovanje spletne strani za 

otroke ni razvidno, v enem primeru (Belgija) pa je spletna stran za otroke in mladostnike 

delovala krajši čas, v obdobju delovanja posebne začasne delovne skupine. Veljavnost 

vseh posredovanih podatkov smo preverili in upoštevali morebitne spremembe, ki so 

se v času od posredovanja podatkov (september-oktober 2004) zgodile. Dodatno smo 

poiskali podatke za tri neevropske države. 

Tabela 1: Osnovni podatki o otrokom in mladini namenjenih spletnih straneh 

parlamentov

 
DRŽAVE ČLANICE EU

Država
Datum 

vzpostavitve 
spletne strani

Ciljna starostna 
skupina

Kadrovski in finančni viri 
za delovanje spletne strani

Prevod 
vsebine 
v druge 
jezike

Samostojna 
ali del 

spletne strani 
parlamenta?

Naslov spletne 
strani

DANSKA
Folketing

Marec 2003.
Učenci višjih 
razredov osnovne 
šole.

Spletno stran urejajo  
zaposleni v parlamentu.

Posamezne 
informacije 
so prevedene 
v angleški 
jezik. 

Samostojna 
spletna stran.

http://www.
ungtinget.dk/

FRANCIJA
Assemblée 
nationale

1998. Ni podatka.

Parlament ne najema zunanjih 
sodelavcev. Spletno stran 
v celoti ureja oddelek za 
multimedijske informacije. 
Financiranje iz proračunskih 
sredstev za delovanje 
parlamenta.

Ne.
Del uradne 
spletne strani 
parlamenta.

http://education.
assemblee-
nationale.fr/

LITVA
Seimas

2002. Ni podatka.

Stran oblikuje osebje Seimasa 
iz oddelka za stike z javnostmi 
(Public Relations Department) 
kot svojo redno dejavnost. 
Ilustracije na spletnih straneh 
so po naročilu izdelali 
profesionalni ilustratorji. 

Ne.
Del uradne 
spletne strani 
parlamenta.

http://www3.lrs.
lt/lrs_vaikams/

NEMČIJA 
Bundestag

Ni podatka. Ni podatka. Ni podatka.

Prevod (ne 
v celoti) v 
angleški in 
francoski 
jezik.

Del uradne 
spletne strani 
parlamenta.

http://www.
bundestag.de/
jugend/index.
html
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DRŽAVE ČLANICE EU

Država
Datum 

vzpostavitve 
spletne strani

Ciljna starostna 
skupina

Kadrovski in finančni viri 
za delovanje spletne strani

Prevod 
vsebine 
v druge 
jezike

Samostojna 
ali del 

spletne strani 
parlamenta?

Naslov spletne 
strani

POLJSKA
Sejm 2004.

Ni podatka - višji 
razredi osnovne šole.

Vzpostavitev in delovanje 
spletne strani se financira iz 
proračunskih sredstev za Sejm. 
Tehnično jo oblikuje osebje 
računalniškega centra Sejma 
(The Computer Center staff), 
vsebinsko pa zaposleni v 
službi za stike z javnostmi (The 
Information Bureau  staff ).

Ne.
Samostojna 
spletna stran.

http://edukacja.
sejm.gov.pl/
index/

PORTUGALSKA
Assembleia da 
República

Ni podatka. Ni podatka. Ni podatka. Ne.

Del uradne 
spletne strani 
oz. gradivo na 
uradni spletni 
strani.

http://www.
parlamento.pt/
visita/index.
html#

 

ŠPANIJA 
Congreso de 
Diputados

2003. Ni podatka. Zaposleni v parlamentu. Ne.

Del uradne 
spletne strani. 
Vsebinsko se 
nanaša samo na 
ustavo.

http://www.
congreso.es/
constitucion/
constitucion/
zonajoven/
index.htm

ŠVEDSKA
Rigsdag

Oktober 2000. 14-15 let.
Igra RixDax je delo zunanjih 
avtorjev.

Ne.
Del uradne 
spletne strani 
parlamenta.

http://rixdax.
riksdagen.se/

ZDRUŽENO 
KRALJESTVO 
House of 
Commons

November 1999.
Osnovno-šolski 
otroci.

Projekt večinoma izvaja 
zasebno podjetje. En 
zaposleni iz parlamentarnega 
oddelka za izobraževanje 
tedensko porabi do tri dni 
za ažuriranje informacij in 
odgovarjanje na vprašanja, 
poslana na spletno stran.

Ne.
Samostojna 
spletna stran.

http://www.
explore.
parliament.uk/

EVROPSKE DRŽAVE, KI (ŠE) NISO ČLANICE EU

Država

Datum 
vzpostavitve 
spletne strani

Ciljna starostna 
skupina

Kadrovski in finančni viri 
za delovanje spletne strani

Prevod 
vsebine 
v druge 
jezike

Samostojna 
ali del 
spletne strani 
parlamenta?

Naslov spletne 
strani

BOLGARIJA

Народно 

събрание 

November  2004. Do 14 let. 

Vsebina in oblika spletne 
strani je rezultat sodelovanja 
bolgarskega parlamenta, 
predstavništva British 
Councila v Sofiji in 
študentskega društva za 
računalniško umetnost 
(Students’ Society for 
Computer Art).

Ne.
Samostojna 
spletna stran.

http://
parliament.bg/
dete/

ISLANDIJA
Alþingi

2001. 10-14 let.

Vsebino pripravljata učitelja 
(eden od njiju je profesor 
na islandski fakulteti za 
učitelje). Delo spremljata člana 
sekretariata. Pri zagotavljanju 
gradiv in pregledovanju 
vsebine, ki bo objavljena, 
sodeluje več parlamentarnih 
uslužbencev.

Ne.
Samostojna 
spletna stran.

www.
ungmennavefur.
is

NORVEŠKA

Stortinget
2005. 16-19 let.

Stran urejajo zaposleni v 
Stortingetu, s pomočjo zunanjih 
strokovnjakov za računalniško 
oblikovanje in interaktivne 
programe. 

Ne. 
Samostojna 

spletna stran.

http://www.

tinget.no/

minitinget/

minitinget.aspx
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NEEVROPSKE DRŽAVE

Država
Datum  

vzpostavitve  
spletne strani

Ciljna starostna 
skupina

Kadrovski in finančni viri 
za delovanje spletne strani

Prevod 
vsebine 
v druge 
jezike

Samostojna 
ali del 

spletne strani 
parlamenta?

Naslov spletne 
strani

AVSTRALIJA
House of 
Representatives

Ni podatka. Ni podatka.

Skupna spletna stran za oba 
domova parlamenta, ki jo 
financirata oba domova. 
Urejajo jo zaposleni v Senatu.

Ne.
Samostojna 
spletna stran.

http://www.peo.
gov.au/

BRAZILIJA
Câmara dos 
Deputados

September 
2006.

7-12 let.

Za izvedbo projekta je 
bila oblikovana posebna 
delovna skupina (ilustratorji, 
oblikovalci spletnih strani, 
uredniki), ki dela v okviru 
oddelka za stike z javnostmi.

Ne.
Samostojna 
spletna stran.

http://www.
plenarinho.gov.br/

NOVA 
ZELANDIJA
House of 
Representatives

Ni podatka.
Predšolski otroci, 
osnovna šola, srednja 
šola.

Ni podatka.
Ne.

Del uradne 
spletne strani 
parlamenta.

http://www.
parliament.nz/en-
NZ/Education/

Vir: Svetovni splet

III. VSEBINA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM NAMENJENIH 
PARLAMENTARNIH SPLETNIH STRANI

3.1 Ime spletne strani

Imena parlamentarnih spletnih strani, ki so namenjene otrokom oz. mladim, odražajo 

njihov osnovni namen: 

iz imena je razvidno, čemu le-ta daje poudarek, npr. da gre pri spletni strani predvsem • 

za seznanjanje otrok z ustavo - spletne strani nekaterih držav namreč dejansko dajejo 

poudarek predvsem ustavi (Bolgarija - Конституция за деца); 

imena spletnih strani jasno povedo, da je stran namenjena otrokom in njihovemu • 

spoznavanju/raziskovanju parlamenta (Združeno kraljestvo - eXplore Parliament;). 

Pri posameznih državah je zaslediti posebno izvirno poimenovanje rubrike, ki vsebuje 

igre (Avstralija - KidsView);

strani so lahko enostavno poimenovane • “cona za mlade” (Španija - Zona joven) ali 

“stran za izobraževanje” (Francija - Éducation; Nova Zelandija - Education Site; Poljska 

- Edukacja);

v posameznih državah imajo spletne strani izvirna imena, ki so izpeljanka iz imena • 

parlamenta (Norveška - MiniTinget, Danska - Ungtinget2), ali pomanjševalnica izraza 

za poslansko zbornico (Brazilija - Plenarinho3).

 

2 Dan.: ungdom - mladina.

3 Pomanjševalnica za plenario.
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3. 2 Zgradba in zgodovina parlamenta

Na večini spletnih strani je posebna rubrika, namenjena predstavitvi parlamenta, predvsem 

njegovemu nastanku in zgodovini. Poleg politične zgodovine parlamenta je poudarek dan 

tudi sami zgradbi, njeni kulturni in zgodovinski vrednosti. Takšne so na primer informacije 

o parlamentih Danske (Christiansborg),4 Portugalske (Palácio de São Bento)5 in 

Združenega kraljestva (Westminster). Na spletni strani portugalskega parlamenta, ki sicer 

nima samostojne spletne strani za otroke, je dosegljivo gradivo, namenjeno otrokom, ki 

poleg zabavne razlage načina dela parlamenta, vsebuje predvsem informacije o kulturni 

dediščini, ki jo poslopje parlamenta predstavlja. Spoznavanje zgradbe parlamenta pa je 

večkrat povezano tudi z interaktivnimi igrami - takšni so predvsem primeri Avstralije, Brazilije, 

Islandije, Nove Zelandije, Švedske in Združenega kraljestva.

3. 3 Ustava

Praviloma na vseh spletnih straneh zasledimo osnovne informacije o ustavi (Danska - 

Grundloven), na posameznih spletnih straneh pa je temu dan še poseben poudarek: 

Španija - kjer so vse informacije, namenjene mladim, dejansko nanašajo samo na ustavo;6 

Bolgarija - pomen ustave je razviden že iz poimenovanja spletne strani - Конституция за 
деца, informacije na njej so povezane pretežno z ustavo.

3. 4 Zakonodajni postopek

Na spletnih straneh je pogosto prikazan postopek sprejemanja zakonodaje v parlamentu: 

Danska - stran Fra idé til lov; Litva - stran Įstatymo svarstymas ir priėmimas; Norveška - 

pregleden shematski prikaz procesa odločanja v parlamentu in vključenost parlamenta v 

politične procese in komuniciranje z javnostmi. V primerih, ko je spletna stran namenjena 

mlajšim uporabnikom, je postopek sprejemanja prikazan z animacijo in ilustracijami: 

4 Christiansborg je istočasno tudi sedež izvršilne in sodne oblasti in velja za edini primer na svetu, da so v eni palači 
sedeži vseh treh vej oblasti (spletna stran Folketing)

5 Sl.: Palača Sv. Benedikta. Zgrajena je bila v 17. stoletju (v  njej je bil benediktinski samostan), od leta 2002 pa ima 
status nacionalnega spomenika (spletna stran Assembleia da República).

6 Na spletni strani španskega Kongresa (Congreso de Diputados) je link na spletno stran, namenjeno mladim, t.im. “cona 
za mlade” (šp.: zona joven), ki pa se osredotoča zgolj na informacije o španski ustavi. Imenuje se “Potovanje v center 
ustave” (šp.: Viaje al centro de la Constitución) ter razlaga pomen ustave, njeno sestavljenost, zgodovino, katere pravice 
ureja, itd... Na spletni strani pa ni informacij o sestavi ali delovanju nobenega doma španskega parlamenta.
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Združeno kraljestvo - animiran prikaz gibanja zakonskega predloga skozi parlament; 

Nova Zelandija - uporabnik spletne strani sam oblikuje zakon in v interaktivni igri 

sodeluje pri popravkih predloga in glasovanju. 

3. 5 Poslanci: postopek izvolitve, intervjuji, predstavitve

Spletne strani posebno rubriko namenjajo pomenu poslanske funkcije in pojasnjujejo 

postopek volitev (Združeno kraljestvo - rubrika Elections). Če so spletne strani namenjene 

višji starostni skupini, so takšne informacije bolj podrobne in predstavljajo tudi posamezna 

delovna telesa, njihovo delo in sestavo (Poljska - rubrika Funkcje Sejmu). Spletne strani 

več držav v tej rubriki predstavljajo tudi posamezne poslance ali omogočajo povezave 

na njihove predstavitve na uradni spletni strani parlamenta. Danska spletna stran vsak 

mesec objavi nov intervju z enim od mlajših poslancev v Folgetingu. Brazilska spletna 

stran pa vsebuje tudi intervju s predsednikom parlamenta.7

3.6 Pojmovnik

Rubrika, ponavadi poimenovana pojmovnik, slovar ali leksikon, podaja kratke in 

otrokom razumljive definicije strokovnih pojmov, ki se pojavljajo v besedilu spletne strani 

(Avstralija, Bolgarija, Danska, Združeno kraljestvo). 

3.7 Stran, namenjena staršem oziroma učiteljem

Pogosto je posebna rubrika na spletni strani namenjena staršem in (predvsem) 

učiteljem (Avstralija, Brazilija, Danska, Združeno kraljestvo, Nova Zelandija). Vsebuje 

gradiva, kako določen vidik dela parlamenta ali dogodek iz njegove zgodovine razložiti 

otrokom. Spletna stran Združenega kraljestva vsebuje vire, publikacije in učne načrte za 

predstavitev različnih tematik, povezanih z delom parlamenta ali z njegovo zgodovino, v 

okviru pouka.8 Posamezne teme so prilagojene različnim starostnim skupinam otrok. 

Tudi danska spletna stran vsebuje številna gradiva, dosegljiva v pdf. formatu. Spletna 

stran nemškega Bundestaga omogoča poleg gradiv, dostopnih v elektronski obliki, 

7 V intervjuju predsednik poslanske zbornice Aldo Rebelo odgovarja na vprašanja o svojem otroštvu (najljubši 
pisatelj, najljubše igre), o svojih otrocih in družini, pa tudi o določenih aktualnih vprašanjih (pomen ohranjanja 
portugalskega jezika, projekti, pomembni za otroke, o katerih bo parlament odločal v času Rebelovega 
predsedovanja). Ob intervjuju je tudi karikatura predsednika, skupaj s sedmimi ilustriranimi liki oziroma maskotami 
brazilske spletne strani (brazilska spletna stran Plenarinho).

8 Npr. Zgodba o Guyu Fawkesu, Nekatere tradicije in običaji v Westminstru, Kako nastane zakon, Delo poslanca, 
Parlament in vlada, Oblike vladavine.
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tudi naročanje tiskanih gradiv in CD-romov. Rubrike vsebujejo tudi informacije, kako  

je za skupino otrok mogoče organizirati ogled parlamenta, ter informacije, katerim 

dejavnostim parlamenta lahko otroci prisostvujejo. Parlament Nove Zelandije organizira 

različno vodenje ogledov glede na starostno skupino otrok. V rubriki, namenjeni staršem 

oziroma učiteljem, so ponavadi navedene tudi internetne povezave, na katerih je mogoče 

dobiti več informacij o delu parlamenta, in naslove kontaktnih oseb.

3. 8 Interaktivne igre in kvizi

Poudarek spletnih strani, namenjenih otrokom, je na spoznavanju parlamenta na zabaven 

način. Zato pomemben - v nekaterih primerih celo večinski - delež vsebin spletnih strani 

predstavljajo igre in kvizi o poznavanju parlamenta in/ali ustave. To še posebej odlikuje 

spletne strani Bolgarije, Brazilije, Islandije, Nove Zelandije, Švedske in Združenega 

kraljestva:

na bolgarski spletni strani je šest interaktivnih iger za otroke in šest za najstnike • 

(državne institucije: razvrstitev institucij na mestni načrt Sofije; poznavanje nacionalne 

himne; iskanje bolgarske zastave na abstraktni sliki; biljard: s pravilnim odgovorom na 

vprašanja je mogoče usmerjati krogle na mizi);

brazilska spletna stran poleg interaktivnih iger vsebuje tudi predloge za igre, ki jih je • 

mogoče igrati brez računalnika, in recepte. Poleg lahko otroci pošljejo svoje prispevke 

za objavo na spletni strani (npr. o zdravju, o varovanju okolja); 

na islandski spletni strani je šest interaktivnih vprašalnikov o zgodovini in delovanju • 

islandskega parlamenta. Razdeljeni so na tri težavnostne stopnje in na tri vsebinske 

sklope (Zgradba Alþingi, Zgodovina Alþingi, Aktivnosti Alþingi;). Del spletne strani je 

narejen kot računalniška igra, v kateri obiskovalec potuje skozi zgradbo parlamenta. 

Med premikanjem skozi prostore srečuje osebe, ki mu posr edujejo podatke o 

posameznem delu zgradbe in funkcijah posameznih ljudi in prostorov. Del igre je 

tudi virtualna knjižnica, v kateri je mogoče odpreti strani v nekaterih knjigah in prebrati 

zanimivosti o različnih vidikih dela parlamenta;

novozelandska spletna stran vsebuje animirano predstavitev dežele škratov, na primeru • 

katere so razloženi pojmi, povezani z delom parlamenta. Obiskovalci spletne strani 

lahko napišejo svoj predlog zakona;

na spletni strani švedskega • Riksdaga je povezava na interaktivno igro Rixdax (spominja na 

človek ne jezi se), v kateri se igralec pomika po igralnem polju in z odgovori na vprašanja 

postavlja zgradbo parlamenta ter na koncu sodeluje pri glasovanju v parlamentu.
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3.9 Animirani liki in maskote

Spletne strani, namenjene otrokom, odlikujejo dobre animacije in ilustracije, še 

posebej, kadar je starost ciljne populacije nižja. Posamezne spletne strani imajo tudi 

svoje maskote9 oz. zanimivo poimenovane animirane like, s katerimi se otroci lahko 

identificirajo. Ob tem lahko kot zanimivost omenimo, da v državah z različno etnično 

sestavo (t.j. Avstralija, Brazilija) animirani liki odražajo multikulturnost in druge razlike 

med prebivalci (Avstralija - belci in avstralski staroselci; Brazilija - temnopolti in svetlopolti 

otroci, deček v invalidskem vozičku10). 

3.10 Posebnosti posameznih spletnih strani in druge oblike 
posredovanja informacij mladim

Parlamenti nekaterih držav so pri informiranju mladih državljanov o svojem delu še 

posebej izvirni. Preko spletnih strani otroke, starše in pedagoške delavce informirajo še 

o drugih pristopih k izobraževanju o parlamentu:

avstralski parlament je izdal zbirko učbenikov/slikanic Otok kakadujev,• 11 namenjenih 

seznanjanju otrok z osnovnimi elementi parlamentarne demokracije na primeru 

otoka, na katerem s o poslanci v parlamentu avtohtone vrste avstralskih ptic;

posebnost bolgarske spletne strani sta dve možni različici prikaza vsebine - ena za • 

otroke in druga za najstnike;

brazilska spletna stran mlade obiskovalce spletne strani združuje v fiktivno državo • 

Republika srečnih otrok.12 V času dejanskih brazilskih predsedniških volitev je spletna 

stran organizirala volitve predsednika Republike srečnih otrok, na katerih so otroci 

izbirali med kandidati - sedmimi ilustriranimi liki;

danski • Folketing organizira ogled parlamenta v okviru programa “Politik za en dan”. 

Skupina otrok, razdeljena v strankarske skupine, lahko organizira svoje zasedanje 

parlamenta v posebnih prostorih;13 

nemški • Bundestag je sodeloval pri pripravi serije otroških oddaj Politibongo, v kateri so 

9 Maskoto portugalskega parlamenta, leva Jubasa (port.: juba - (levja) griva) je mogoče kupiti tudi v parlamentarni 
knjigarni in trgovini s spominki.

10 Ilustriranemu liku je ime je Vital (vitalen, življenjski).

11 Angl.:Cockatoo Island

12 Port.: República das Crianças Felizes.

13 Za ta program so bili opremljeni kletni prostori v Christiansborgu. Program predstavlja kombinacijo dejanskega 
zasedanja z otroki v vlogi poslancev ter virtualne, vnaprej pripravljene računalniške simulacije dogajanja, v kateri 
vloge ostalih oseb, vključenih v delo parlamenta, igrajo profesionalni igralci.
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animirani liki - bitja iz vesolja, spoznavali Bundestag. V oddajah so sodelovale nemške 

medijske in politične osebnosti, med njimi tudi Wolfgang Thierse, tedanji predsednik  

(sedaj podpredsednik) Bundestaga. Oddaje si je mogoče ogledati na spletnih straneh 

Bundestaga ali naročiti DVDje;

norveška je po danskem vzoru v prostorih parlamenta postavila učni center, ki deluje • 

kot pomanjšani parlament z lastno parlamentarno dvorano in TV studiem. V učnem 

centru si mladi obiskovalci lahko ogledajo način delovanja parlamenta in tudi sami 

glasujejo in odločajo v parlamentu;

posebnost spletne strani poljskega • Sejma so informacije o tekmovanju “Parlamentarizem 

na Poljskem”. Gre za tekmovanje o poznavanju državne ureditve, namenjeno učencem 

zadnjih letnikov srednjih šol. Zmagovalcu je omogočeno, da se brez sprejemnih 

izpitov vpiše na univerzitetni študij prava ali zgodovine. Sejm tekmovanje organizira v 

sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje.

IV. ZAKLJUČEK

Parlamenti poleg uradnih informacij na svojih spletnih straneh zagotavljajo tudi 

informacije, posebej namenjene otrokom in mladini. Zagotavljajo jih preko samostojne 

spletne strani,14 posebne rubrike v okviru uradne spletne strani,15 ali posebnega 

dokumenta, dosegljivega na spletni strani.16 Tudi parlamenti držav, ki takšnih informacij še 

ne zagotavljajo, praviloma razmišljajo o njihovi vzpostavitvi. Kot zanimivost velja omeniti, 

da imata v nekaterih državah z dvodomnim parlamentom oba domova skupno spletno 

stran za otroke (Avstralija, tudi na Nizozemskem razmišljajo o takšni spletni strani). 

Spletne strani, namenjene otrokom in mladini, so ponavadi dosegljive samo v 

uradnem jeziku države (delni izjemi sta Nemčija in Danska). Sestavljajo jih rubrike o 

parlamentarnem poslopju, delu poslancev, ustavi (predvsem Bolgarija in Španija) in 

zakonodajnem postopku. Številne spletne strani odlikujejo izvirno poimenovanje, zelo 

kvalitetna animacija in slikovita predstavitev (Avstralija, Bolgarija, Islandija, Nova Zelandija 

in Švedska, predvsem pa Brazilija). Njihova značilnost so ilustrirani liki in interaktivne 

igre. Spletne strani poleg tega posredujejo informacije o drugih virih seznanjanja mladih 

z delom parlamenta.

14 Avstralija, Bolgarija, Brazilija, Danska, Norveška, Poljska in Združeno kraljevstvo.

15 Francija, Litva, Nemčija, Nova Zelandija, Španija in Švedska.

16 Portugalska.
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ECPRD; Odgovor na vprašalnik o spletnih straneh za otroke; spletna stran: http://www.ecprd.org/Private (zajeto 1. 
12. 2006).

Francija: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://education.assemblee-nationale.fr/; (zajeto 1. 12. 2006).

Islandija: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: www.ungmennavefur.is; (zajeto 1. 12. 2006).

Litva: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom:  http://www3.lrs.lt/lrs_vaikams/; (zajeto 1. 12. 2006).

Nemčija: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://www.bundestag.de/jugend/index.html;  
(zajeto 1. 12. 2006).

Norveška: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://www.tinget.no/minitinget/minitinget.aspx;  
(zajeto 1. 12. 2006).

Nova Zelandija: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://www.parliament.nz/en-nz/education/; 
(zajeto 1. 12. 2006).

Poljska: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://edukacja.sejm.gov.pl/index/

Portugalska: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://www.parlamento.pt/visita/index.html#;  
(zajeto 1. 12. 2006).

Španija: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://www.congreso.es/constitucion/constitucion/
zonajoven/index.htm; (zajeto 1. 12. 2006).

Švedska: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://rixdax.riksdagen.se/; (zajeto 1. 12. 2006).

Združeno kraljestvo: spletna stran parlamenta, namenjena otrokom: http://www.explore.parliament.uk/; (zajeto 1. 
12. 2006).

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   51 12/10/07   7:43:39 PM



52

SPReMLJANJe KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI V 

dRŽAVNeM ZBORU 1

“...Ni je namreč prijetnejše stvari, kot je sodelovanje s  

prijaznimi in delu predanimi sodelavci...”

(Odbor za kakovost, 1995) 2

I. UVODNA POJASNILA 

V Državnem zboru je bil leta 1995 ustanovljen Odbor za kakovost, ki je deloval približno 

leto in pol. Glede na to, da se učinkovitosti in kakovosti v javnem sektorju posveča precej 

pozornosti, se zdi še posebej primerno, da se tem trendom pridruži tudi institucija, 

kot je Državni zbor. Tako je tudi v Državnem zboru oživelo razmišljanje o možnostih 

spremljanja (merjenja) učinkovitosti, ki posledično vodi v še boljše rezultate dela in 

zadovoljstvo uporabnikov.3 

Pričenjamo z definicijo kakovosti in učinkovitosti ter pomenom in vlogo, ki jo ima 

merjenje učinkovitosti v javnem sektorju. Ukvarjamo se z vprašanji, kot so:

kateri razlogi vodijo v spremljanje - merjenje (intelektualnega) dela, • 

kakšna sredstva (modele, orodja) imamo pri tem na razpolago, • 

katera so najnovejša dognanja na tem področju in• 

kako do vzpostavitve modela, ki bi bil najprimernejši za upravljanje kakovosti služb • 

Državnega zbora?

Raziskovanje te tematike predstavlja svojevrsten izziv, saj se zdi, da je zakonodajni organ 

kot edinstven organ v državi težje merljiv oziroma, da je kazalce učinkovitosti težje 

postaviti kot denimo v upravni enoti, kjer dnevno poteka delo s strankami in je mogoče 

učinkovitost dela (vsaj v določeni meri) spremljati tudi preko kvantitativnih kazalcev 

(število izdanih listin, število strank itd.).4 

1 Dr. Katarina Žagar, pripravljeno. 22.5.2006, obljavljeno: 20.6.2006.

2 (1995): Glasilo Odbora za kakovost Državnega zbora Republike Slovenije št. 1, stran 6. 

3 Uporabniki oziroma odjemalci storitev družb v Državnem zboru so predvsem vodstvo Državnega zbora in poslanci

4 Tudi v Državnem zboru se določeni “izdelki ali storitve” lahko izrazijo - merijo številčno za določeno časovno 
obdobje: na primer št. izdelanih raziskovalnih nalog v Raziskovalno-dokumentacijskem sektorju, število podanih 
mnenj v Zakonodajno-pravni službi, število vodenih obiskov v Državnem zboru itn. Tu velja določena previdnost, 
saj gre lahko za naloge različne stopnje zahtevnosti in številčno merilo ni zadosten pokazatelj.
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Kot bomo videli v nadaljevanju, je merjenje vedno možno, ko vzpostavimo ustrezno 

orodje oziroma izberemo pravi model. Pri tem ne gre pozabiti na vlogo zaposlenih in 

na to, da se kvaliteta vedno izraža tudi preko uspešnosti vodenja in zgleda vodilnih. Tudi 

temu smo posvetili nekaj pozornosti. 

II. KAKOVOST IN UČINKOVITOST V JAVNEM SEKTORJU

Merjenju učinkovitosti in uspešnosti javnega sektorja se posveča vse več pozornosti.5 

Prednosti merjenja namreč so: spremljanje učinkovitosti, boljši nadzor, večja odgovornost, 

kakovostnejše izvajanje storitev, manjša asimetrija informacij, hitrejše ugotavljanje 

problemov, spodbujanje zaposlenih, možnost korekcijskih ukrepov ob nastanku 

problemov (Andoljšek in Seljak, 2005:15). 

Kaj je kakovost in kaj učinkovitost? Kakovost je tisto, kar opredeljuje kaj glede na pozitivne 

lastnosti. Kakovost je lahko predpisana (na primer kakovost surovin), lahko se oceni, meri 

(na primer kakovost mleka, sira), lahko je dobra ali slaba kakovost izdelka itn. Kakovost je 

tisto, kar opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih lastnosti, gre torej za kvaliteto, 

ki se zahteva pri izdelkih (prim. SSKJ). 

Kakovost

Ko govorimo o kakovosti v javni upravi, mislimo predvsem na kakovost javnih storitev. 

V primerjavi z zasebnim sektorjem je ugotavljanje kakovosti storitev v javnem sektorju 

težje. Osnovno merilo za kakovost je zadovoljstvo uporabnika.6 Kakovost je odvisna 

od tega, v kolikšni meri - koliko storitev ustreza namenu. Kazalci kakovosti storitev so: 

pravilnost, pravočasnost, dostopnost, varnost, prijaznost, enostavnost, razumljivost 

(Setnikar-Cankar in Andoljšek, 2003:356). Osborne in Plastik (prav tam:358) pa kakovost 

opredeljujeta kot razliko med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, tako kot jo zazna 

uporabnik; ne gre torej za sinonim uspešnosti.

Učinkovitost

Učinkovitost je lastnost, značilnost učinkovitega. Učinkovitost se lahko meri, izgubi, 

preizkusi (na primer učinkovitost zdravila, učinkovitost kazni, učinkovitost vzgoje itn.) 

ali pa se jo dosega (npr. prizadevanje za največjo delovno učinkovitost). Učinkovit je tisti, 

ki deluje tako, kot se želi oziroma pričakuje, ki opravlja določene naloge in izpolnjuje 

določene zahteve, kot se želi in pričakuje, tisti, s katerim se dosega želeni, pričakovani 

5 Medtem ko je merjenje kakovosti in učinkovitosti v zasebnem sektorju nekaj povsem običajnega. 

6 Uporabnik, lahko bi dejali odjemalec, stranka, občan, državljan...
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cilj (na primer učinkovita organizacija, učinkovita uporaba tehnike, učinkovito 

gospodarjenje) (prim. SSKJ).

Učinkovitost lahko merimo kot razmerje med številom oziroma vrednostjo storitev in 

vloženim delom. Odgovarja na vprašanje ali je razmerje med tistim, kar je vloženo in 

rezultatom optimalno, ali se dela prav in kako učinkovito so uporabljeni človeški viri, 

kapital in drugi (proizvodni) dejavniki (prim. Hodgkinson v Setnikar-Cankar in Andoljšek, 

2003:358). Če se zopet dotaknemo primerjave z zasebnim sektorjem, ugotovimo, da je 

merjenje v nepridobitnih organizacijah težje. Tu ni osnovni cilj dobiček, pač pa nudenje 

ustreznih - kakovostnih uslug uporabnikom. Tako zgolj finančni kazalci za merjenje 

niso primerni. Treba je upoštevati vidike, kot so enakopravnost obravnave in dostopa 

do storitve, socialna komponenta in sam rezultat, ki pomeni povečevanje blaginje (več 

Setnikar-Cankar in Andoljšek, 2003).

Med najbolj aktivnimi, ki si prizadevajo za dosledno doseganje kakovosti in učinkovitosti 

javnega sektorja, je Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju ministrstvo). Na spletnih 

straneh ministrstva je zapisano njihovo poslanstvo, to je: ustvarjati prijazno in učinkovito 

javno upravo, ki deluje v javnem interesu. K temu dodajajo, da mora biti uprava prijazna 

do uporabnikov, kajti njim je namenjena, hkrati pa tudi prijazno delovno okolje za javne 

uslužbence, ki predstavljajo njeno bistvo. Prijazno javno upravo lahko dosežemo s čim bolj 

učinkovito izrabo kadrovskih, finančnih in materialnih virov ter znanja v javni upravi.7 

Sicer pa je Vlada Republike Slovenije decembra 2003 izdala poseben dokument 

(Politiko kakovosti slovenske javne uprave) za izvajanje Strategije nadaljnjega razvoja 

slovenskega javnega sektorja 2003-2005. V njem je poudarjeno, da vsi v javni upravi 

ravnamo zakonito, samostojno, politično nevtralno, nepristransko, odgovorno, odprto 

in etično. V dokumentu je med drugim poudarjeno, da se proračunska sredstva troši 

uspešno, učinkovito in gospodarno ter da se uporablja uveljavljena orodja za stalno 

učenje, inoviranje in izboljšave, upravljanje celovite kakovosti (standard - sistem vodenja 

kakovosti ISO, model odličnosti EFQM, CAF in drugi) ter da preko dobrih praks dosegamo 

ustrezne cilje in rezultate dela (spletna stran MJU).

7 Pri varčevanju s sredstvi velja določena previdnost, saj se le ta lahko sprevrže v svoje nasprotje; na primer, če k 
temu napačno pristopimo in določeno storitev ukinemo, namesto da bi le znižali stroške zanjo. To posledično vodi 
v slabši servis za uporabnika (gl. spletna stran MJU). 
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III. PREDSTAVITEV METOD IN TEHNIK - ORODIJ ZA RAZVOJ 
KAKOVOSTI

Uvajanje, spodbujanje in upravljanje kakovosti je pomemben del prenove slovenske javne 

uprave. Leto 1999 je bilo prelomno zaradi skorajda vsesplošne uveljavitve certificiranja 

po ISO standardih. Leto 2002 pa je v slovenski prostor prineslo razširjeno uporabo 

posebnega evropskega dokumenta, namenjenega standardiziranemu ocenjevanju javne 

uprave, imenovanega Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju CAF 

(Common Assessment Framework) (spletna stran MJU).

Pečar (2002) poudarja vse večji pomen kakovosti v javnem sektorju in ob tem navaja 

sedem osnovnih pravil pri uvajanju kakovosti:

1. “Kakovost moramo obravnavati specifično in sistematično.

2. Uvajanje kakovosti zahteva svoj čas, hitre akcije niso uspešne.

3. Vključiti je treba vse zaposlene in vsem zagotoviti možnost odločanja, ko gre za 

kakovost.

4. Kakovost zahteva osredotočenost.

5. Kakovost je menedžerski proces in poslovna strategija, ki pripelje do konkurenčnih 

prednosti in cenejših izdelkov ter izboljšane kakovosti.

6. Uporabniki so v središču vseh procesov izboljšav.

7. Menedžerji pogosto ovirajo organizacijsko preobrazbo in povzročajo, da delavci 

pri svojih opravilih ne dosegajo kakovosti”   (Pečar, 2002:276).

V nadaljevanju si oglejmo značilnosti nekaterih posameznih modelov oziroma orodij, 

ki jih imamo na voljo za spremljanje kakovosti v javnem sektorju.

3.1 Standard ISO in Celovito upravljanje kakovsti (TQM)

ISO (ISO 9000-9004)  je metoda standardov za zagotavljanje kakovosti. Za razliko od 

celovitega upravljanja kakovosti (TQM - Top Quality Management), ki odgovarja na 

vprašanje, ali počnemo prave stvari, se ISO osredotoča na to, da kakovost dosežemo, če 

stvari izvajamo pravilno (več Pečar, 2002). 

Na primer standard ISO 9004 opredeljuje dva osnovna načina vodenja nenehnega 

izboljševanja procesov, in sicer:

"s t.i. prebojnimi projekti, ki vodijo k reviziji in izboljšanju obstoječih procesov ali k • 

izvedbi novih procesov,
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z dejavnostmi nenehnega izboljševanja z majhnimi koraki, ki jih izvajajo zaposleni • 

znotraj obstoječih procesov" (Žurga, 2005a:9).

Pečar (2003:273-274) navaja, da je TQM več kot timsko delo in usposabljanje, služiti mora 

predvsem kot orodje za samoučenje in samorazvoj organizacije. Gre za metodo, katere 

ključni cilj je proizvajati najboljše izdelke ali storitve na osnovi normativov oziroma 

standardov in stalnih izboljšav. Poudarjena je vloga zaposlenih, ti namreč najbolje 

poznajo posamezne procese v organizaciji, zato je treba z njimi v skupini ustvarjati ideje 

za izboljšanje procesa oziroma procesov. 

Osnovna načela TQM so:

kakovost se ne nanaša le na izdelke in storitve pač pa tudi na procese, delovne razmere • 

in okolje;

TQM zahteva kakovostno organizacijsko strukturo na ravni delovnega mesta in tudi • 

na ravni sodelovanja med oddelki;

kakovost je sistematičen proces, ki zadeva celotno organizacijo;• 

glavno merilo kakovosti so potrebe uporabnikov;• 

pri izboljševanju kakovosti morajo sodelovati vsi in ne le nekaj strokovnjakov (več • 

Pečar, 2002:274-275).

Za organizacijo, ki načrtuje poglobljeno uporabo načel celovitega upravljanja kakovosti 

(TQM), je bolje, da uporabi podrobnejše modele, ki so na voljo (npr. v Sloveniji Priznanje 

Republike Slovenije za poslovno odličnost po evropskem modelu odličnosti EFQM) 

(CAF, spletna stran).

3.2  Dobra praksa in benchmarking  

Dobra praksa po Stonu (v Žurga 2005a:11) je praksa, ki vodi v odlično delovno izvedbo v 

organizaciji, panogi ali v mednarodnem prostoru. Pomeni proces stalnega izboljševanja, ki 

ga dosegamo s primerjavo praks in delovnih dosežkov. V ta namen mora organizacija:

analizirati svoje procese in dejavnosti, da lahko prepozna tiste z največjim vplivom na • 

delovne rezultate ter meri, kako dobro so izvajani;

primerja te prakse s praksami organizacij, ki jih smatra za organizacije z odličnimi • 

rezultati;

prilagodi in uveljavi prakse na osnovi tega, kar se nauči od drugih preučevanih • 

organizacij in  si postavi realne cilje za izboljšanje delovnih dosežkov.
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Benchmarking je proces organizacijskega učenja; gre za učenje od boljših, tako da 

pridemo do hitrejše spremembe in da dosegamo boljše rezultate. Proučujemo dobre 

prakse, metode in procese tistih organizacij, ki na podobnem področju delujejo 

odlično (Žurga, 2005a:5). Lahko bi ga poimenovali učenje z zgledi. Spreminjanje in 

izboljševanje je povezano z učenjem. Pri tem je pomembno, da nove rešitve, ki jih na 

osnovi benchmarkinga uvajamo znotraj naše organizacije, temeljijo na analizi izvornega 

problema znotraj naše organizacije (Žurga, 2005a:12). 

Ne smemo si torej “privoščiti” zgolj posnemanja dobrih praks in izkušenj od vzorne 

organizacije, pač pa situacije in rešitve prilagodimo lastnim razmeram znotraj naše 

organizacije.

Model benchamarkinga je pomemben tudi na ravni Evropske unije, saj so skupna 

prizadevanja držav članic na področju kakovosti javnih uprav združena v okviru evropske 

mreže javnih uprav (European Public Administration Network - EPAN), v kateri deluje tudi 

skupina za inovativne javne storitve (Innovative Public Services Group - IPSG). Področja 

njenega delovanja so tudi CAF, benchamarking in dobre prakse idr. (več Žurga, 2005a).

3.3 Modeli poslovne odličnosti

Modela poslovne odličnosti, kot sta EFQM (European Foundation for Quality 

Management - Evropski sklad za upravljanje kakovosti) in CAF (Common Assessment 

Framework - skupni ocenjevalni okvir), sta precej razširjena v državah članicah Evropske 

unije. Oglejmo si njune temeljne značilnosti.

3.3.1  EFQM

Ob koncu 80-ih let je bila v Evropi ustanovljena ustanova za upravljanje kakovosti EFQM 

z namenom obveščanja evropskih menedžerjev o idejah na vseh področjih celovite 

kakovosti. Pri vzpostavitvi modela je sodelovalo več kot 250 strokovnjakov, da bi bil 

model čim bolj uporaben ne glede na dejavnost ali različno okolje širom po Evropi. 

Model sestavljata dve skupini meril:

dejavniki, ki omogočajo kakovost,• 8 

rezultati  poslovanja• 9 (Pečar, 2002). 

8  V modelu poslovne odličnosti, ki ga opisuje dr. Žurgova (2001:36) po: The European Foundation for Quality 
Management, so ti dejavniki naslednji:vodenje, upravljanje sposobnosti zaposlenih, politike in strategije, viri, procesi.

9  Med rezultate pa uvršča (prav tam): zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo strank, vpliv na družbo, poslovni rezultati.
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Bistvo tega modela lahko izrazimo z mislijo: “Zadovoljstvo strank, zadovoljstvo zaposlenih 

in vpliv na družbo dosegamo z vodenjem, ki podpira in zagotavlja uresničevanje politik 

in strategij, upravljanje ljudi, virov in procesov, kar skupno vodi k odličnosti pri doseganju 

poslovnih rezultatov.” (Žurga, 2001:36)

Pogosto se na osnovi tega modela podeljuje nacionalno nagrado za kakovost (tudi v 

Sloveniji)10. 

3.3.2  CAF  

CAF so razvili upravni strokovnjaki (v letih 1998-2000) na podlagi pooblastila generalnih 

direktorjev za javno upravo v državah članicah Evropske unije. Javno so ga prvič predstavili na 

1. konferenci o kakovosti v upravah Evropske unije leta 2000 v Lizboni11 (MJU, spletna stran). 

Bistvo modela CAF je v samoocenjevanju Gre za orodje za diagnosticiranje organizacije, 

samoocenjevanje doseganja stopnje razvoja posamezne organizacijske komponente 

modela poslovne odličnosti in zato menedžersko orodje za obvladovanje poslovanja 

in sprememb. Samooceni sledi opredelitev področij za izboljšanje ukrepov (dejavnosti, 

projekti), s katerimi se bodo spremembe uresničile. Dosledna uporaba tega modela 

omogoča konsistentno obvladovanje posameznih organizacijskih dejavnikov in 

organizacije kot celote ter pripomore k izgrajevanju moderne organizacijske kulture v 

organizaciji (Žurga, 2005b:7).

Model CAF je v primerjavi s TQM enostavnejši model. Primeren je zlasti za pridobitev prvega 

vtisa o delovanju organizacije in je združljiv z drugimi modeli, npr. EFQM. Model CAF omogoča 

pridobitev močnega orodja za začetek procesa izboljševanja, saj zagotavlja naslednje:

"ocenjevanje, ki temelji na dokazih,• 

doseganje konsistentnosti usmeritve in soglasja glede tega, kaj je treba storiti za • 

izboljšanje organizacije,

ocenjevanje po postavljenih merilih, ki so širše sprejeta v Evropi,• 

da s periodičnim samoocenjevanjem merimo, kako smo sčasoma napredovali,• 

povezavo med cilji in podpornimi strategijami ter procesi,• 

osredotočenost dejavnosti izboljševanja na tista področja, kjer je najbolj potrebno,• 

10 Na četrti konferenci o kakovosti v javnih upravah, ki bo septembra letos na Finskem, bo predstavljena nova 
različica tega modela. Ta model je v veljavi tako v zasebnih kot v javnih organizacijah (Žurga, 2005b).

11 V Sloveniji je bil prvič predstavljen na srečanju generalnih direktorjev novembra 2001 v Stockholmu, februarja 
2002 pa je bila na Ministrstvu za notranje zadeve ustanovljena medresorska delovna skupina za uvajanje CAF v 
slovenski upravi. Za nalogo so si zadali zagotovitev ustrezne slovenske različice CAF in usposobitev skupine 
ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM, na katerem CAF temelji (MJU, spletna stran).
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napredovanje in izmenjavo dobre prakse med različnimi področji organizacije ter z • 

drugimi organizacijami,

ustvarjanje navdušenja med zaposlenimi z njihovim vključevanjem v proces • 

izboljševanja,

priložnosti za prepoznavanje napredka in izjemnih dosežkov,• 

vgrajevanje raznih pobud kakovosti v običajno poslovanje."  • (CAF, spletna stran)

Model CAF je precej razširjeno orodje za pomoč organizacijam javnega sektorja v Evropi. 

Z njim je mogoče zajeti vse posebnosti različnih organizacij v javnem sektorju, zato 

predstavlja pomemben pripomoček uslužbencem v javnem sektorju, ki želijo izboljšati 

uspešnost delovanja svoje organizacije. Poleg tega deluje kot ”most“ med različnimi 

modeli upravljanja kakovosti in omogoča lažjo primerjavo z drugimi organizacijami 

v javnem sektorju; na primer benchmarking proces, s katerim organizacija poišče 

podobne organizacije, s katerimi lahko primerja svojo organizacijo in uspešnost 

delovanja. Ta tehnika je lahko zelo učinkovito orodje za razvoj organizacije, saj izkorišča 

dobro zasnovana, torej že preverjena osnovna načela in dopušča učenje od drugih (CAF, 

spletna stran.).

CAF je pomemben pripomoček za ocenjevanje kakovosti znotraj upravnih sistemov 

Evropske unije. Je ocenjevalni instrument na nacionalni ravni, sredstvo komunikacije 

in pripomoček za izvajanje benchmarkinga med državami članicami Evropske unije 

(Žurga, 2005b:6).

***

Uvajanje ustreznih sistemov vodenja kakovosti (ISO, CAF in EFQM), usmerjeno v 

poslovno odličnost in razširjanje dobrih praks v javni upravi, se bo uveljavilo:

"• s spodbujanjem sodelovanja javne uprave pri priznanju Republike Slovenije za 

poslovno odličnost na področju javnega sektorja, 

s pripravo programa izobraževanja glede celovitega obvladovanja kakovosti (TQM) • 

v javni upravi, 

z nadaljnjim uveljavljanjem skupnega ocenjevalnega okvira za organizacije v javnem • 

sektorju (CAF), 

z mednarodnim sodelovanjem v Evropski uniji na omenjenem področju, • 

z vsebinsko pripravo in izvedbo konferenc dobre prakse in • 

z zagotavljanjem aktualnih in ažurnih informacij glede TQM v javni upravi na • 

spletnih straneh v okviru Ministrstva za javno upravo."  (MJU, spletna stran).
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IV. UVAJANJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI V DRŽAVNEM 
ZBORU

4.1 Izkušnje drugih držav

Preden se posvetimo poglavju o spremljanju kakovosti in učinkovitosti v Državnem 

zboru, si kot zanimivost oglejmo nekaj primerjalnih podatkov. Pred kratkim je turški 

parlament dopisnike Evropskega centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo 

(European Centre for Parliamentary Research and Documentation - ECPRD) zaprosil za 

odgovor na vprašanje o izkušnjah parlamentov glede spremljanja kakovosti. Še posebej 

jih je zanimalo, ali imajo v parlamentih uveljavljen standard ISO 9001. Iz odgovorov, 

dostopnih na spletni strani ECPRD, izhaja, da v večini parlamentov v poslanskih zbornicah 

(zaenkrat) nimajo mehanizmov za spremljanje kakovosti (Avstrija, Belgija, Bosna in 

Hercegovina, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Grčija, Luksemburg, Norveška, Rusija, 

Slovaška, Švedska, Švica). 

Nekoliko drugačne odgovore pa so posredovali iz Izraela, Latvije, Portugalske, Romunije 

in Velike Britanije. V izraelskem parlamentu so (v informacijsko-raziskovalnem centru) 

pred leti imeli standard ISO 9001, ki pa so ga kasneje opustili. V Latviji sistem ISO 9001:2000 

imajo, vendar še niso prejeli certifikata. Na Portugalskem sicer nimajo posebnega sistema 

upravljanja kakovosti, so pa (ob sodelovanju portugalskega inštituta za kakovost - 2002-

2003), uvedli t.i. “projekt za izboljšanje kakovosti zakonodajnega postopka” (Quality 

Improvement Project of the procedures relating to the legislative process). Medtem ko v 

romunskem senatu razmišljajo o uvedbi sistema za spremljanje kakovosti, pa v španskem  

kongresu spremljajo uresničevanje “projekta modernizacije kongresa” (Modernisation 

Plan for the Congress), in sicer:

uvedli so več notranjih postopkov (na primer projektno vodenje...); • 

za projektno vodenje je bilo uvedenih več orodij, kot so: upravljanje financ, • 

resursov...

v projektni plan je vključen plan kakovosti in druga. • 

Uresničevanje navedenih nalog preverjajo notranji nadzorniki.  • 

V angleškem Spodnjem domu tudi nimajo posebnega certifikata za upravljanje kakovosti. 

Imajo pa akreditacijo za t.i. Investors in People Standard, ki je enostaven in preizkušen 

okvir - model za uveljavitev izboljšav, napredka organizacije s pomočjo kadrov - ljudi 

(odgovori posameznih držav iz spletne strani ECPRD, junij 2006).
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4.2 Spremljanje kakovosti in učinkovitosti v Državnem zboru

4.2.1 Pogled nazaj, ali kaj je bilo že storjenega? 

Pred več kot desetletjem je bil v Državnem zboru ustanovljen Odbor za kakovost. Ko 

je ta prenehal z delovanjem, se na področju spremljanja učinkovitosti ni dogajalo prav 

veliko. Kljub temu je prišlo na skoraj vseh področjih dela do določenih sprememb. V 

nadaljevanju bomo nanizali le nekatere, ki se nanašajo na službe Državnega zbora. 

Odbor za kakovost

V Državnem zboru je bil februarja 1995 leta ustanovljen Odbor za kakovost (v nadaljevanju 

odbor), ki ga je sestavljalo 10 članov. Med njimi so bili poslanci, generalni sekretar in 

zaposleni.12 Člani odbora so si prizadevali za dvig kakovosti v Državnem zboru in v ta 

namen izdali tudi nekaj publikacij na to temo. Člani odbora so si prizadevali za izvedbo 

različnih akcij za dvig kakovosti v službah Državnega zbora Republike Slovenije.  Kakovost 

so želeli vgraditi v celotno filozofijo dela Državnega zbora.

Oblikovali so vprašalnik in pozvali zaposlene k sodelovanju. V publikaciji odbora so 

nanizali pomanjkljivosti posameznih oddelkov in služb ter predlagali ustrezne ukrepe 

za izboljšanje, skupaj z navedbo roka za izvedbo teh ukrepov.

Uspeli so z več projekti, ki so jih poimenovali “hitre zmage”. Tu omenjamo le nekatere:

uvedba bonbona za dobro jutro z namenom dviga kulture življenja,• 

preobrazba Poročevalca,• 

uvedba pravnega registra in druge.• 

Sicer pa so dosegli praktične izboljšave v vseh takratnih oddelkih (na primer tiskanje 

jedilnikov v restavraciji, prepoved kajenja v službenih avtomobilih, internet itn.).

Člani odbora so si na različne načine (tudi s humorjem in različnimi izvirnimi idejami), 

prizadevali pritegniti pozornost zaposlenih in jih vabili k sodelovanju. Na poziv oziroma 

prošnjo, naj zaposleni pošljejo svojo definicijo kakovosti, niso prejeli niti ene. To kaže 

na trdo delo, ko uvajamo kazalce kakovosti in učinkovitosti, predvsem pa na potrebo po 

spremembi miselnosti ljudi (ali kot so dejali člani odbora - filozofijo dela). 

Tu so se prizadevanja za večjo kakovost v Državnem zboru v tako formalizirani in 

sistematični obliki bolj ali manj zaključila. To pa ne pomeni, da kasneje v Državnem zboru 

12 Kot so zapisali člani, so odbor sestavljali predstavniki z vseh vetrov: “...dolenjska pismenost, štajerska trma, 
zasavska vztrajnost, primorska ognjevitost in notranjska iznajdljivost...” (gl. Glasilo Odbora za kakovost Državnega 
zbora Republike Slovenije št. 2.).
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ni prihajalo do določenih (tako strokovnih kot tehničnih) izboljšav.  

Med pomembne korake na poti k večanju učinkovitosti lahko uvrstimo tudi etične 

standarde. V Državnem zboru je bil oblikovan etični kodeks za zaposlene, a ni bil sprejet. 

Njegovo vsebino vseeno kratko predstavljamo v nadaljevanju.

Oblikovanje etičnega kodeksa za zaposlene v Državnem zboru

Etiko dela se danes vsesplošno priznava kot pomemben prispevek k večji učinkovitosti 

ne le v zasebnih organizacijah pač pa tudi v javnem sektorju. Poleg same vzpostavitve 

etičnih pravil je pomembno zlasti njihovo spoštovanje. Sodobni etični standardi v javni 

upravi zahtevajo učinkovito, nepristransko, profesionalno in hitro nudenje kakovostnih 

uslug (več Žagar, 2005). 

Raziskovalni sektor Državnega zbora je že leta 1999 pripravil Kodeks etike uslužbencev 

Državnega zbora,13 kjer so določena temeljna načela, ki naj bi jih zaposleni Državnega 

zbora spoštoval. To so naslednja načela: 

Dostojnost in primernost• , ki pomeni, da morajo biti zaposleni dostojno oblečeni 

in primerno urejeni ter upoštevati določila poslovnega bontona glede oblačenja in 

vedenja.

Pravičnost in poštenost•  - delo je treba opravljati vestno, pravično, pošteno in v skladu 

z  normativno ureditvijo;

Strokovnost - •  delo se opravlja po svojih najboljših močeh in strokovnih sposobnostih, 

izobraževanje, spremljanje napredka stroke;

Učinkovitost in inovativnost•   - treba je težiti k čim večji učinkovitosti in inovativnosti, 

spoštovati roke in si prizadevati za doseganje rezultatov dela s čim manjšimi stroški, 

pri čemer ne sme biti ogrožena kvaliteta dela; 

Zaupnost in odgovornost - • delavec je za svoje delo odgovoren, naloge opravlja vestno 

in v skladu z določili o zaupnosti gradiv;

Neodvisnost - • Delavci so pri svojem strokovnem delu samostojni, samostojno izbirajo 

postopke, načine in metode dela, če le-ti niso v naprej določeni; 

Medsebojna pomoč: • odnosi med delavci temeljijo na medsebojnem spoštovanju, 

kolegialnosti in medsebojni pomoči.

Spoštovanje človekovega dostojanstva: • zaposleni spoštujejo načelo enakopravnosti in 

sprejemajo različnost ter imajo enak profesionalen odnos ne glede na verske, rasne, 

osebnostne in druge razlike.

Preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja: • uporaba neprimernih in žaljivih 

13  Gl. nalogo Raziskovalnega sektorja št. 11/99: Žagar, Katarina: “Kodeks etike uslužbencev državnega zbora”.
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besed ni dopustna niti spodbujanje žaljivega govorjenja ali obrekovanja in  izvajanje 

nasilnih dejanj, nadlegovanje druge osebe;

Varovanje ugleda• :  vedenje delavcev Državnega zbora mora biti zgledno in vzorno 

tudi navzven, zavedati se morajo, da so v javni službi, njihovo ravnanje ne sme ogrožati 

ugleda državnega zbora. Prizadevati si morajo za ohranitev oziroma okrepitev  zaupanja 

javnosti v integriteto Državnega zbora.

Kodeks ni bil sprejet, da pa so etična načela pomembna, ko govorimo o učinkovitosti 

in kakovosti v javnem sektorju, govori dejstvo, da temu posvečajo pozornost tudi na 

Ministrstvu za javno upravo. Menijo, da se mora organ zavedati svojega ugleda, ugleda 

najvišjih predstavnikov slovenske vlade in znanja, s katerim razpolagamo uslužbenci. 

To ni pomembno le znotraj  organizacije, pač pa tudi v povezavi z drugimi - zunanjimi 

uporabniki (več MJU, spletna stran).

4.2.2  Pogled sedaj, ali komu službe “služijo”?

V Poslovniku Državnega zbora (v nadaljevanju poslovnik) je zapisano, da službe 

Državnega zbora, ki jih vodi generalni sekretar, opravljajo strokovne, administrativne in 

tehnične naloge. Tako so zagotovljeni pogoji za delo Državnega zbora. Iz navedenega 25. 

oziroma 26. člena poslovnika izhaja osnovno poslanstvo zaposlenih v Državnem zboru, 

to je zagotovitev pogojev za delo Državnega zbora.

Ko govorimo o nudenju storitev služb Državnega zbora, moramo poudariti, da za 

Državni zbor kot zakonodajni organ veljajo nekatere posebnosti. Državni zbor ne nudi 

neposrednih storitev državljanom, razen izjemoma. Uporabniki storitev služb so vodstvo 

Državnega zbora (predsednik Državnega zbora, podpredsedniki Državnega zbora in 

generalni sekretar), poslanci, vodje organizacijskih enot in uslužbenci sami. Državljanom 

so sicer določene usluge na voljo, vendar redkeje oziroma v drugačni obliki. 

(Re)organizacija služb Državnega zbora

Službe Državnega zbora so bile leta 2004 reorganizirane. Razlog za spremembe lahko 

poiščemo predvsem v sistemskih novostih, ki sta jih uvedla Zakon o javnih uslužbencih  

in delno Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Tako je bilo treba tudi v Državnem zboru 

konkretizirati določbe zakonov in sprejeti nov odlok  - Odlok o notranji organizaciji, 

delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora. 

Z reorganizacijo naj bi dosegli oblikovanje preglednejše in učinkovitejše notranje 

organizacijske strukture. Oblikovana je bila nova notranja organizacijska enota 
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“direktorat”, ki povezuje vse notranje organizacijske enote, ki opravljajo spremljajoče, 

strokovno-tehnične, administrativne in druge podobne naloge in jo vodi (drugi) 

namestnik generalnega sekretarja - direktor.14 

Novost predstavlja tudi združitev Dokumentacijsko-knjižničnega oddelka z 

Raziskovalnim oddelkom, ki po novem odloku tvorita Raziskovalno-dokumentacijski 

sektor. Razlogi za združitev so bili vsebinske narave (vsebinska povezanost raziskovalne 

in dokumentacijske dejavnosti). 

V Sektorju za izvajanje dejavnosti Državnega zbora pa je poleg Oddelka za pripravo in 

izvedbo sej Državnega zbora ter delovnih teles bil oblikovan še Oddelek za mednarodno 

dejavnost, protokol in prevajanje. V tem oddelku se opravlja vsebinska in tehnična 

priprava mednarodnih dogodkov (bilateralni in multilateralni obiski, stalne delegacije 

Državnega zbora, skupine prijateljstva), protokolarne in prevajalske naloge in naloge v 

zvezi z logistično izvedbo delovnih in uradnih obiskov (več Poročilo o delu Državnega 

zbora v mandatnem obdobju 2000-2004). 

S Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službah Državnega 

zbora (z dne 1. 7 .2004) je bilo sistemiziranih 351 delovnih mest:

28 delovnih mest uradnikov na položaju,• 

169 uradniških delovnih mest,• 

strokovno-tehničnih delovnih mest (Poročilo o delu Državnega zbora v mandatnem • 

obdobju 2000-2004).15

V službah Državnega zbora je bilo na dan 12.5.2006 zaposlenih 364 uslužbencev,  od tega 

40 zaposlenih po 12. členu Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

službah Državnega zbora. 16

Storitve za državljane 

Državni zbor v nekaterih primerih (pod določenimi pogoji) nudi določene storitve tudi 

neposredno državljanom. Državljani imajo dostop do vrste gradiv, zakonov, zakonskih 

14 Podobno ureditev imajo tudi v drugih evropskih parlamentih: v Belgiji, na Finskem, na Poljskem in drugod.

15 Pri številu delovnih mest uradnikov na položaju in uradniških delovnih mestih so upoštevana tudi delovna mesta 
za določen čas (Kabinet predsednika državnega zbora, službe poslanskih skupin).

16 12. člen odloka določa, da se vsaki poslanski skupini zagotavlja tudi dodatna strokovna pomoč s sredstvi, ki jih 
prejemajo za ta namen. In sicer za vsakega poslanca pripadajo poslanski skupini sredstva za dodatno strokovno 
pomoč v mesečnem znesku plače podsekretarja. Sredstva za dodatno strokovno pomoč se lahko namenijo za 
zaposlovanje javnih uslužbencev  za določen čas ali za  pogodbeno delo; delovno razmerje se sklene za čas izvršitve 
dela, vendar ne dlje kot do prenehanja poslanske skupine. Odlok tudi določa, da se ta delovna mesta ne sistemizirajo 
in ne načrtujejo v kadrovskem načrtu.
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predlogov, raziskav ipd. na spletnih straneh Državnega zbora (http://www.dz-rs.si/).17 

Določena gradiva pa so jim na voljo v Dokumentacijsko-knjižničnem oddelku.

Poleg tega lahko državljani zastavijo Državnemu zboru vprašanje (preko t.i. info točke) ali pa 

ga naslovijo neposredno posameznikom: poslancem, generalnemu sekretarju, poslanskim 

skupinam, vodjem služb in oddelkov itn.). Seveda imajo državljani tudi dostop do informacij 

javnega značaja (v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja).18 Lahko 

pa se udeležijo tudi sej v Državnem zboru ali vodenega obiska Državnega zbora.19

***

Kako pomembna je vloga zaposlenih in njihovo delovno okolje, kaže primer, ki ga navaja 

dr. Pečar (2003) v enemu izmed svojih prispevkov. In sicer navaja primer Deminga, ki si je 

(tudi na temelju proučevanj J. Jurana) prizadeval za to, da bi menedžerji spoznali oziroma 

ugotovili, da potrebujejo delavce tudi za to, da pomagajo pri izboljševanju sistema dela in 

ne le zato, da delo opravijo. Zaposleni namreč največ vedo, kaj je treba izboljšati in kako, 

saj so dnevno v stiku z uporabniki. V bistvu gre za decentralizacijo sistema na nižje nivoje, 

ki najbolje poznajo sisteme dela (čeprav so za spremembe vedno odgovorni vodilni). 

Njegovo načelo je bilo, da ni osnovni smisel podjetja le v dobičku, pač pa tudi v tem, da 

zagotavlja najboljše storitve oziroma izdelke ob najnižjih stroških za kupca ter da se hkrati 

ustvarja varno in spodbudno delovno okolje za zaposlene (več Pečar, 2003:276-277).20 

4.3.1  Pogled naprej, ali kako do upravljanja kakovosti v službah Državnega  
zbora

V Državnem zboru bi morali najprej sprejeti odločitev, da si upravljanje kakovosti oziroma 

spremljanje učinkovitosti želimo in sprejeti dejstvo, da je to možno. 

Zatem bi morali pristopiti h konkretnemu uresničevanju ciljev, ki bi lahko bili 

naslednji:

analiza obstoječega stanja služb Državnega zbora - njihove značilnosti in posebnosti, • 

17 To bi lahko uvrstili v krog  večje učinkovitosti, saj gre za enostavno in hitro posredovanje informacij državljanom, 
ki jih imajo ti pravico zahtevati ali pričakovati od Državnega zbora. Nenazadnje je takšen način tudi z vidika stroškov 
bolj ugoden (cenejši od drugih oblik posredovanja informacij - knjižne zbirke, pošta....).

18 Ta zakon v 4. členu določa: “Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, 
nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva..., ki ga 
je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.”

19 Dan odprtih vrat - voden obisk poslopja vsako drugo soboto v mesecu (razen meseca avgusta).

20 W. Edwards Deming je s tem konceptom uspel na Japonskem. Njihova delovna sila je postala najsposobnejša na 
svetu, Demingova nagrada za poslovno odličnost pa je med najprestižnejšimi na svetu (več Pečar, 2003). 
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primerjalna ureditev organiziranosti služb primerljivih parlamentov (enodomnih • 

in dvodomnih), - konkreten predlog kazalcev, modelov za merjenje učinkovitosti v 

Državnem zboru. 

Za dosledno uresničitev teh ciljev bi potrebovali ustrezno strokovno zunanjo pomoč (na 

primer  razpis raziskave), ki bi lahko bila osnova za konkretno vzpostavitev ustreznega 

načina merjenja kakovosti in spremljanja učinkovitosti služb v Državnem zboru. 

Raziskava bi lahko bila izvedena v naslednjih štirih fazah:

1) analiza in ovrednotenje modelov merjenja učinkovitosti in kakovosti v javnem 

sektorju,

prikaz prednosti in slabosti posameznih modelov za merjenje učinkovitosti (s • 

poudarkom na primernosti uporabe v zakonodajnem organu);

2)  primerjava metod in sredstev merjenja učinkovitosti v drugih nacionalnih parlamentih 

(enodomnih in dvodomnih) oziroma institucijah znotraj javne uprave;

odbor za kakovost (ali ga imajo; če da: katere so njegove pristojnosti, način • 

delovanja,  sestava ipd.),

predstavitev posameznih kazalcev, ki omogočajo optimalno merjenje dela oziroma • 

učinkovitosti v parlamentih;

3) analiza obstoječega stanja v Državnem zboru:

organiziranost služb (učinkovitost, gospodarnost, smotrnost),• 

zadovoljstvo zaposlenih,• 

akcijski načrt -  predlog ukrepov za spremembe za doseganje večje kakovosti in • 

učinkovitosti;

4) predstavitev posameznih kazalcev, ki omogočajo optimalno merjenje dela oziroma 

učinkovitosti in kakovosti služb Državnega zbora;

priporočilo oziroma ocena najbolj ustreznega modela za službe Državnega zbora,• 

pilotna raziskava izbranega modela v Državnem zboru, • 

svetovanje oziroma sodelovanje pri vzpostavitvi ustreznih mehanizmov za merjenje • 

kakovosti in učinkovitosti dela služb Državnega zbora.
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V. ZAKLJUČEK

Ugotovimo lahko, da smo na ključna vprašanja iz uvodnega dela bolj ali manj odgovorili. 

Ukvarjali smo se s pojmi učinkovitosti in kakovosti, razmišljali o različnih načinih in 

možnostih upravljanja  kakovosti in merjenja učinkovitosti v javnem sektorju, poudarili 

smo pomen etičnih standardov in ponovno ugotovili, da pri zasledovanju večje kakovosti 

in učinkovitosti ni dovolj le skrb za zadovoljstvo uporabnikov, pač pa tudi zadovoljstvo 

zaposlenih. Poleg tega smo nanizali konkreten predlog za raziskovalni projekt, ki bi 

celovito analiziral obravnavano temo in tako postal uvod pri uvajanju orodij za razvoj 

kakovosti v Državnem zboru. Ob tem bi veljalo razmisliti o ponovni vzpostavitvi Odbora 

za kakovost (Ministrstvo za javno upravo ga ima), ki bi v praksi skrbel za uresničevanje 

zastavljenih ciljev.

Če smo z mislijo Odbora za kakovost začeli, potem z njo tudi končajmo: 

“Stara navada je sicer res železna srajca, a človek je rojen tudi zato, da preseže samega 

sebe” (Odbor za kakovost, 1996:3). Skratka mit o tem, da v javnem sektorju ni mogoče 

meriti kakovost in učinkovitost dela, je presežen.
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dRUŽINSKA SOdIŠČA 1

I. UVOD

Družinska razmerja že tradicionalno uživajo posebno skrb in pozornost zakonodajalcev 

ter drugih oblastnih organov. Področje družinskega prava je predmet številnih 

mednarodnih konvencij, ki so nastale pod okriljem OZN (npr.: Konvencija ZN o otrokovih 

pravicah) ali na evropskem nivoju pod okriljem Sveta Evrope (Evropska konvencija o 

izvrševanju otrokovih pravic, Konvencija o otrokovih stikih). Omeniti velja tudi nekatera 

priporočila Sveta Evrope, in sicer o družinskem posredovanju (mediaciji) in o rejniških 

družinah (povzeto po Zupančič, 2005: str. 63 in nasl.).

Družina je v slovenski pravni ureditvi življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi 

koristi otrok uživa posebno varstvo. Enotne opredelitve pojma družinskega prava za 

države Evropske unije ni mogoče podati, saj se ureditve nekoliko razlikujejo med seboj. 

Načeloma pa gre za posebno vejo prava, ki med drugim ureja zakonsko zvezo, razmerja 

med starši in otroki, in različne oblike skrbi oziroma pomoči za osebe, ki ne morejo 

same skrbeti zase. Razlike v pojmu družinskega prava so zlasti na področju priznavanja 

izvenzakonske skupnosti in pri uvrščanju dednega prava v okvir družinskega prava. 

Dejstvo je, da je

“družinsko pravo v državah EU zelo raznoliko, to pa zato, ker je del ne le vsakokratne 

pravne kulture in zgodovine nekega naroda, ampak tudi njegove mentalitete in njegovih 

vrednot. Na to področje izrazito vplivajo tudi različni filozofski, religiozni ter politični 

dejavniki” (Žnidaršič Skubic, 2006: str. 160). 

V nalogi smo se osredotočili na stanje in organiziranost sodišč, ki odločajo v zadevah s 

področja družinskega prava v nekaterih državah Evropske unije. Poudarek je na njihovih 

pristojnostih, zakonskih osnovah, na njihovi uvrstitvi bodisi med sodišča splošne 

pristojnosti bodisi specializirana sodišča, in na sestavi sodišč. Kjer smo uspeli dobiti 

ustrezne podatke, pa smo prikazali tudi nekatere statistične kazalce, ki kažejo na njihovo 

uspešnost. Najprej smo na kratko predstavili ureditev v naši državi in na nivoju Evropske 

unije. Nato sledi primerjalni prikaz po posameznih državah, pri čemer je prikazana 

ureditev na Cipru, v Franciji, na Portugalskem in v Zvezni republiki Nemčiji, deloma pa 

tudi v Italiji, Združenem kraljestvu (samo Anglija in Wales) in na Irskem.   

1 Marjana Križaj, Janez Blažič, pripravljeno: 29.5.2006, objavljeno: 30.6.2006.
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Podatke smo pretežno pridobili prek svetovnega spleta, zlasti s spletne strani Evropske 

pravosodne mreže za civilne in gospodarske zadeve, proučili smo predpise na ravni EU 

in nekatere nacionalne zakonodaje s področja organizacije sodstva oziroma ureditve 

družinskih zadev, upoštevali pa smo tudi nekatere druge vire na svetovnem spletu. Del 

podatkov, zlasti statističnih, smo pridobili tako, da smo zanje zaprosili pristojna ministrstva 

posamezne države. Poleg navedenega smo pri izdelavi raziskovalne naloge uporabili 

novejšo domačo strokovno literaturo s področja družinskega prava in podatkovne zbirke 

Državnega zbora. 

II. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Družinska razmerja oziroma zadeve v materialnopravnem pogledu določa in sistemsko 

ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih2 (v nad.: ZZZDR). Med družinske 

zadeve sodijo zakonska zveza, razmerja med starši in otroki in med drugimi sorodniki, 

posvojitev, rejništvo ter varstvo mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same 

skrbeti zase, za svoje pravice in koristi (prim. 1. člen ZZZDR). 

Zakon je oblastno odločanje na področju zakonske zveze in družinskih razmerij razdelil 

med sodišča in upravne organe. V upravnem postopku na prvi stopnji odločajo centri za 

socialno delo, na drugi stopnji pa ministrstvo, pristojno za družino. Med upravne postopke 

sodijo npr. postopki za posvojitev, oddajo otroka v rejništvo in postavitev skrbnika.

Za odločanje o zadevah iz ZZZDR, za katere so po zakonu pristojna sodišča, so na prvi 

stopnji stvarno pristojna okrožna sodišča. Sodišče odloča v pravdnem postopku, če z 

zakonom ni določeno, da odloča v nepravdnem postopku. Zakon še določa, da zadeve 

iz tega zakona sodišče rešuje prednostno (prim. 10.a člen ZZZDR). 

Ureditev, po kateri so za vse sodne zadeve po ZZZDR pristojna okrožna sodišča, je bila 

uvedena z novelo zakona leta 2004 (ZZZDR-C, Uradni list RS, št. 16/2004). Pred tem 

so bile nepravdne družinske zadeve (npr. odvzem roditeljske pravice) v pristojnosti 

okrajnih sodišč. Za pravdne zadeve (postopki ugotavljanja in izpodbijanja očetovstva 

ali materinstva, zakonski spori, spori o zakonitem preživljanju, itd.) pa je že zakon o 

pravdnem postopku zaradi njihove zahtevnosti in kompleksnosti kot pristojna določal 

okrožna sodišča.

2 Nekatera področja, povezana z družino, so predmet drugih zakonov, kot so: Zakon o zdravljenju neplodnosti in 
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti.
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Kot je razvidno iz obrazložitve predloga novele ZZZDR (ZZZDR-C) za tretjo obravnavo 

(vir: podatkovne zbirke Državnega zbora), je predlagatelj s prenosom nepravdnih 

družinskih zadev na okrožna sodišča želel omogočiti oblikovanje družinskih oddelkov 

pri okrožnih sodiščih.

V Sloveniji po veljavni ureditvi družinskih sodišč kot specializiranih sodišč v smislu 

Zakona o sodiščih torej ne poznamo, saj spadajo okrožna sodišča med sodišča s splošno 

pristojnostjo.

III. UREDITEV V EVROPSKI UNIJI

Na nivoju Evropske unije lahko zaenkrat govorimo le o “družinskem pravu s čezmejnimi 

posledicami”, ki je v deljeni zakonodajni pristojnosti EU in njenih članic. Z ukrepi na tem 

področju se želi zagotoviti pravico do prostega gibanja znotraj EU. Evropska komisija je 

marca 2005 objavila t.i. zeleno knjigo o vprašanju uporabe prava in jurisdikcije v primerih 

razveze zakonske zveze. Še posebej pomembna pa je Uredba Sveta ES št. 2201/2003 o 

pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v 

zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe ES št. 1347/2000 - t.i. Bruseljska 

uredba IIa. Ta uredba vsebuje pravila o mednarodni pristojnosti za izdajo odločb in 

pravila o priznanju ter izvršitvi sodnih odločb, izdanih v drugi državi članici EU. Krajevna 

in stvarna pristojnost sodišč znotraj posamezne države članice EU pa se še naprej določata 

po pravilih posamezne države (povzeto po Zupančič, 2005: str. 81).

O poenotenju ali “evropeizaciji” materialnega družinskega prava zaenkrat ne moremo 

govoriti; EU na tem področju nima nobene zakonodajne pristojnosti. Se pa o tej ideji 

že razpravlja v akademskih krogih, pa tudi Evropska komisija vse glasneje opozarja, da 

razlike v nacionalnih družinskopravnih zakonodajah nevarno spodkopavajo svoboden 

pretok ljudi (povzeto po Žnidaršič Skubic, 2006: str. 158).

Na področju pravosodja so prioritete EU zlasti v zagotavljanju boljšega dostopa do sodišč, 

nadalje vzajemno priznavanje sodnih odločb in zbliževanje procesnih pravil. S tem se 

olajšuje mobilnost ljudi - prost pretok oseb pa je ena temeljnih svoboščin EU. Glavni cilj 

politike na tem področju je, da meje med evropskimi državami ne bi več predstavljale 

ovire pri reševanju zadev na področju civilnega prava ali izvajanju sodnih postopkov in 

izvrševanju odločb v civilnih zadevah (povzeto po spletnih straneh Evropske komisije, 

DG za pravosodje, svobodo in varnost).
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Že Maastrichtska pogodba, še posebno pa Amsterdamska pogodba, sta poudarili pomen 

sodelovanja na področju pravosodja v civilnih zadevah. Leta 2001 je Svet sprejel odločitev 

o ustanovitvi evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (2001/470/

ES)), ki ne omogoča le izmenjave informacije med pravosodnimi organi, temveč je 

tudi v pomoč državljanom, ki iščejo osnovno informacijo pri urejanju civilnopravnih 

družinskih razmerij. 

Na nivoju EU ni akta, ki bi enotno urejal notranjo organizacijo sodišč v državah članicah. 

Tudi Haaški program z naslovom Krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji, 

ki ga je Evropski svet sprejel 4. novembra 2004, in ki določa cilje politike v obdobju 2005-

2010 na področju varnosti in pravosodja, ne predvideva nikakršnih ukrepov v smislu 

enotne organizacije sodišč. Nasprotno, Haaški program med splošnimi načeli določa, 

da “temelji na splošnih načelih subsidiarnosti, sorazmernosti ter spoštovanja različnih 

pravnih sistemov in tradicij držav članic”.  

IV. PRIMERJALNI PREGLED PO DRŽAVAH 

Države članice EU imajo različno organizirana sodišča z razdelanimi pristojnostmi. 

Pravosodni sistemi po posameznih državah so zelo raznoliki in jih je zato težko 

medsebojno primerjati, razlike pa izhajajo iz zelo različne pravne tradicije. 

4.1 Ciper

Republika Ciper spada med države, v katerih delujejo posebna družinska sodišča. 

Značilno je, da je v tej državi delovanje družinskih sodišč še vedno dokaj tesno povezano 

s cerkvenim pravom. 

Na tem mestu prikazujemo samo ureditev v grškem delu otoka. Za osvetlitev situacije 

velja pojasniti, da se je Ciper šele leta 1960 otresel britanske uprave. V letu 1963 je prišlo 

do hudih sporov med grško in turško skupnostjo, nakar je, po intervenciji turške vojske 

na otoku v letu 1974, prišlo do fizične ločitve grškega in turškega dela. Razmejitveno 

črto varujejo sile OZN, na otoku pa sta tudi še dve britanski vojaški bazi. Turški del otoka 

je leta 1975 razglasil samoupravo in sprejel svojo ustavo. V letu 1983 je bila razglašena 

neodvisnost Turške republike Severni Ciper, ki pa jo priznava samo Turčija.   

Obširen pregled ciprskega prava se nahaja na spletni strani Introduction to Cyprus Law, kjer 
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je posebej obdelano tudi družinsko pravo. Uvodoma je v tem poglavju pojasnjeno, da je 

ciprsko družinsko pravo tesno povezano z grškim družinskim pravom, in da so v Grčiji leta 

1983 spremenili civilni zakonik ter uvedli možnost razveze zakonske zveze. Ciprsko pravo 

je sledilo grškemu, in sicer s spremembo ustave in s sprejetjem nekaterih drugih predpisov, 

med drugim Zakona o družinskih sodiščih v letu 1990. Pred spremembo ustave leta 1989 

so družinske zadeve v celoti obravnavala cerkvena sodišča. Namen uporabe cerkvenega 

prava je bil v zaščiti ciprske pravoslavne Cerkve, pa tudi treh drugih krščanskih cerkva na 

otoku. Pravice po njihovem cerkvenem pravu, vključno s sojenjem v družinskih zadevah, 

so bile namreč priznane še Armencem, Maronitom in Latincem.3 Tudi te tri verske manjšine 

imajo vsaka svoje družinsko sodišče (Introduction to Cyprus Law, 2000). 

Družinska sodišča (Family Courts) so opredeljena v ustavi, in sicer v 111. členu. V 

prvotnem besedilu ustave iz leta 1960 je bilo med drugim določeno, da vse zadeve v zvezi 

z zakonsko zvezo in njenim prenehanjem, s posvojitvami otrok in z drugimi družinskimi 

razmerji (razen tistih, za katere je pristojno redno sodišče) ureja pravo grške pravoslavne 

cerkve oziroma druge cerkve, in spada pod sodno pristojnost sodišča te cerkve (torej 

cerkvenega sodišča). S spremembo ustave v letu 1989 pa so bila za razsojanje v navedenih 

zadevah določena družinska sodišča. Med drugim je bilo s to spremembo na novo 

določeno tudi to, da je lahko eden od razlogov za razvezo zakonske zveze nevzdržnost 

zakonske zveze po krivdi enega ali obeh zakoncev, pri čemer se to dejstvo lahko ugotavlja 

ob upoštevanju subjektivne ocene zakoncev. Poleg tega se lahko z zakonom določijo 

tudi drugi razlogi za razvezo zakonske zveze (poleg razlogov po cerkvenem pravu), pri 

čemer je sicer navedeno, da se pri določitvi teh razlogov upoštevajo stališča cerkve. Za 

razliko od prejšnje ureditve sta možna tako cerkvena kot tudi civilna poroka, družinska 

sodišča pa po novi ureditvi lahko razvežejo tako civilno kot tudi cerkveno zakonsko zvezo 

(Introduction to Cyprus Law, 2000). 

Družinska sodišča sodijo predvsem na podlagi 111. člena ustave in Zakona o družinskih 

sodiščih, št. 23 iz leta 1990 (Law Providing for the Establishment, Composition, Jurisdiction, 

and the Authorities Vested in the Family Courts), pa tudi na podlagi nekaterih drugih 

predpisov. Sprememba navedenega zakona iz leta 1998 (št. 26(I)) podrobneje določa 

pristojnost teh sodišč. Tako pravi, da so (poleg razvez cerkvene in civilne zakonske zveze) 

pristojna za zadeve v zvezi z zakonskimi razmerji v skladu s konvencijami, h katerim je 

pristopila Republika Ciper, pa tudi za zadeve v zvezi s pravicami in dolžnostmi staršev, 

vzdrževanjem, priznavanjem očetovstva, posvojitvami in premoženjskimi razmerji 

med zakonci. V njihovi pristojnosti je tudi  reševanje vsakega drugega zakonskega ali 
3 Muslimanskega cerkvenega prava v državi očitno niso priznavali.
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družinskega spora, pod pogojem, da je vsaj ena od strank rezident države, kar pomeni, da 

v Republiki Ciper prebiva najmanj tri mesece (spletna stran Law Library of Congress). 

Republika Ciper ima dvostopenjski sistem sodišč, in sicer poznajo prvostopenjska 

sodišča (first instance courts)4 in Vrhovno sodišče (Supreme Court), ki je zadnja instanca 

v ustavnih in upravnih zadevah. Glavna prvostopenjska sodišča so okrožna sodišča 

(district courts), med drugim pa med prvostopna sodišča spadajo tudi štiri posebna 

družinska sodišča (family courts). Ciper je razdeljen v štiri pokrajine (province) in 

vsako družinsko sodišče deluje v eni od njih. V vseh zadevah, razen ločitvenih, sodi 

posvetni sodnik posameznik. O pritožbah zoper odločbe prvostopenjskih družinskih 

sodišč odloča družinsko sodišče druge stopnje v senatih, ki jih sestavljajo po trije sodniki 

Vrhovnega sodišča, katere to sodišče imenuje za dve leti (spletna stran Law Library of 

Congress). 

V primeru razveze odločajo družinska sodišča v senatu treh sodnikov, od katerih je 

predsednik cerkveni strokovni sodelavec (legal officer), ki ga pravoslavna Cerkev tudi 

imenuje, dva člana senata pa imenuje Vrhovno sodišče; biti morata člana pravoslavne 

Cerkve in morata uživati velik poklicni in moralni ugled. Pri odločanju o upravičenosti 

razlogov za razvezo zakona se v znatni meri upoštevajo tudi načela pravoslavne Cerkve. 

Sicer pa sta cerkvena in civilna zakonska zveza formalno enakopravni  (Introduction to 

Cyprus Law, 2000). 

Razmerja med starši in otroki so urejena z Zakonom št. 216 iz leta 1990, ki je bil spremenjen 

in dopolnjen v letu 1995. Družinsko sodišče okrožja otrokovega prebivališča je pristojno 

za urejanje razmerij med starši in otroki, pri tem pa, v odvisnosti od otrokove starosti, 

tudi njega samega vpraša za mnenje. Vsaka sodna odločitev o izvrševanju starševskih 

pravic in dolžnosti mora biti po tem zakonu v vseh pogledih pravična do obeh staršev. 

Družinsko sodišče ureja izvrševanje starševskih pravic in dolžnosti v primerih ločitve, 

razveze, pa tudi v primeru razglasitve zakonske zveze za nično ali neveljavno. Na zahtevo 

staršev lahko odloča o izvrševanju starševskih pravic in dolžnosti tudi v drugih primerih, 

če tako zahtevajo koristi otrok. Skrb za otroka je lahko zaupana enemu od obeh staršev 

ali obema skupaj; v tem primeru se morata starša sporazumeti glede prebivališča otroka. 

Sodišče lahko skrb za otroka zaupa tudi tretji osebi. Poleg tega sodišče odloča o stikih 

med otrokom in tistim od obeh staršev, ki živi na drugem naslovu (spletna stran Law 

Library of Congress).

4 Kljub imenu “prvostopenjska sodišča” pa sta tu mišljeni dve ravni odločanja - osnovna in pritožbena. 
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O uspešnosti reševanja zadev in o številu sodnikov na družinskih sodiščih v Republiki 

Ciper ni bilo v dosegljivih virih zaslediti nobenih podatkov. 

4.2 Francija

V Franciji se prvostopna civilna sodišča splošne pristojnosti delijo na tri nivoje:

Juge de proximité•  (spori do 4000 eur),

Tribunal d´Instance•  (spori do 10 000 eur),

Tribunal de Grande Instance•  (spori nad 10 000 eur).  

Družinske zadeve so v izključni pristojnosti regionalnega sodišča (Tribunal de Grande 

Instance), ki je običajno v glavnem mestu departmaja, lahko pa je tudi drugje. Skupaj je 

v Franciji 181 regionalnih sodišč (podatek za leto 2004). V Zakoniku o organizaciji sodišč 

(Code de l´ organisation judiciaire - člen L 311-2) je določeno, da regionalno sodišče 

kot izključno pristojno odloča o zadevah, ki se tičejo osebnega statusa (poroka, razveza, 

ločitev, sorodstvena razmerja), posvojitev, področja zakonske zveze in dedovanja. Četudi 

regionalna sodišča načeloma sodijo v senatu treh poklicnih sodnikov, pa o družinskih 

zadevah sodi sodnik posameznik - družinski sodnik (juge aux affaires familiales - JAF). 

Njegovo pristojnost določa člen L 312-1 Zakonika o organizaciji sodišč: sodi o razvezah, 

ločitvah in njihovih posledicah, kadar je tako določeno v Civilnem zakoniku (Code civil), 

nadalje sodi o določitvi preživninskih obveznosti, obveznosti vzdrževanja in prispevanju 

k stroškom gospodinjstva, izvrševanju starševskih pravic in spremembah imena otroka. 

Družinski sodnik lahko določi nujne ukrepe, če eden od zakoncev ne spoštuje svojih 

dolžnosti in ogroža interese družine. 

Družinski sodnik je bil v francoski pravni sistem uveden 1. 2. 1994, ko je nadomestil 

dotedanje sodnike za zakonsko zvezo (juge délégué aux affaires matrimoniales - JAM), 

vendar ima novi družinski sodnik širše pristojnosti (gl. Lexique des termes juridiques, 

str. 334). Kakšne vsebinske odločitve lahko sprejme, določa zlasti Civilni zakonik (Code 

civile), še posebno v poglavju o starševskih pravicah (členi 372-2-6 in nasl.). Temeljno  

načelo mora biti vedno korist otroka.

V okviru regionalnega sodišča delujejo tudi sodniki za otroke (juge des enfants), ki jih 

je potrebno ločiti od družinskih sodnikov. Sodniki za otroke so pristojni za ogrožene 

mladoletnike in mladoletne prestopnike. Pristojni so za ukrepe, kadar je ogroženo 

zdravje, varnost ali morala otrok, ali kadar otrok živi v slabih razmerah za njegovo vzgojo. 

Sodnik za otroka lahko mladoletnika začasno pošlje v specializirano ustanovo. 
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O pravnih sredstvih zoper sodbe družinskega sodnika sodi Cour d´appel  (drugostopno 

sodišče), na zadnji stopnji pa še Kasacijsko sodišče v Parizu (Cour de Cassation).

Iz statistike, dostopne na spletni strani francoskega pravosodnega ministrstva (Les 

chiffres-clés de la justice, 2005), je razvidno, da so regionalna sodišča (181 sodišč) v letu 

2004 zaključila   834.716 zadev, od tega je bilo 54,1% zadev s področja družinskega prava.  

Čas obravnave civilnih zadev pred regionalnim sodiščem je bil leta 2004 v povprečju 7 

mesecev, pri čemer se je v letu 2005 še skrajšal na 6,6 mesecev. Četudi so pri tem upoštevani 

vsi civilni postopki, pa je skrajšanje časa obravnave moč pripisati reformi razveznega 

postopka, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2005 (Infostat Justice, Mars 2006, no. 86).

4.1 Portugalska 

Na Portugalskem poznajo poleg ustavnega sodišča še naslednje vrste sodišč (209. čl. 

ustave):

Vrhovno sodišče in sodišča prve ter druge stopnje,• 

Vrhovno upravno sodišče in ostala upravna ter davčna sodišča,• 

Revizijsko sodišče.• 

Lahko pa se ustanovijo še pomorska sodišča, arbitraže in mirovni sodniki. 

Sodišča splošne pristojnosti so na prvi stopnji praviloma okrožna sodišča (District 

Court), ki so pristojna za vse civilne in kazenske zadeve, ki niso v pristojnosti drugih 

sodišč. Poznajo pa tudi prvostopna specializirana sodišča in prvostopna posebna 

sodišča. Med prvostopnimi specializiranimi sodišči so družinska sodišča, sodišča za 

mladoletnike, delovna sodišča, trgovska sodišča in pomorska sodišča (spletna stran 

Evropske pravosodne mreže za civilne in gospodarske zadeve).

Kot izhaja iz podatkov Evropske pravosodne mreže za civilne in gospodarske zadeve, so  

družinska sodišča pristojna za:

postopke, ki se tičejo zakoncev, • 

ločitve oseb in premoženja ter razveze,• 

popis premoženja v primeru ločitve oseb in premoženja ter razveze, ter za začasne • 

ukrepe v teh primerih, 

postopke v zvezi z razglasitvijo zakonske zveze za nično ali za njeno razveljavitev,• 

preživninske postopke med zakoncema in bivšima zakoncema.• 

Družinska sodišča so pristojna tudi za zadeve, ki se tičejo mladoletnih in odraslih otrok, kot so:

skrbništvo in upravljanje premoženja, • 
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določitev osebe, ki zastopa mladoletnika in imenovanje splošnega skrbnika, ki otroka • 

zastopa v izvensodnih zadevah,

posvojitve,• 

odločanje o izvrševanju roditeljske pravice,• 

določanje višine preživnine in zadeve v zvezi z izvršbo preživnin,• 

odločanje o pravici do stikov, • 

odločanje o dovoljenju zakonitega zastopnika, da opravi določena dejanja ali da se • 

odobrijo taka dejanja, in o postopkih v zvezi s sprejemanjem dediščin,

odločanje o omejitvah roditeljske pravice,• 

ugotavljanje očetovstva oz. materinstva in izpodbijanje očetovstva,• 

odločanje o imenu in priimku mladoletnega otroka v primeru spora med starši,• 

odločanje o premoženjskopravnih vidikih skrbništva in  posvojitve.• 

Portugalski pravni sistem pozna sodišča za mladoletnike (juvenile courts), ki so pristojna 

za vzgojno problematične otroke, otroke oz. mladoletnike, ki so storili kaznivo dejanje. 

Sprejemajo pa tudi ukrepe za zaščito ogroženih otrok.

Organizacija portugalskih sodišč je urejena v Zakonu o organizaciji in delovanju sodišč 

in v Uredbi o organizaciji in delovanju sodišč. Medtem ko zakon jasno določa, da na 

sodiščih za mladoletnike sodi sodnik posameznik, pa take izrecne določbe za družinska 

sodišča nima. Iz navedene uredbe pa je razvidno, da so povsod ustanovljena sodišča za 

družino in mladoletnike (Tribunal de Familia e Menores), tako da je moč zaključiti, da 

tudi v družinskih zadevah sodi sodnik posameznik. Iz statističnih podatkov je razvidno, 

da je sodišč za družino in mladoletnike na Portugalskem5.

Po še začasnih podatkih za leto 2003, dostopnih na spletni strani portugalskega ministrstva 

za pravosodje,  je bila obremenjenost prvostopnih sodišč za družino in mladoletnike 

(Tribunal de Familia e Menores) taka, kot izhaja iz naslednje tabele: 

Tabela 1: Obremenjenost prvostopnih sodišč za družino in mladoletnike na 

Portugalskem v letu 2003

Vse zadeve skupaj Civilne zadeve Skrbniške zadeve

Prenešene* Nove Zaključene Prenešene Nove Zaključene Prenešene Nove Zaključene

34.147 31.531 28.043 13.261 9.608 9.222 20.886 21.923 18.821

Vir: Spletna stran portugalskega ministrstva za pravosodje - statistika.

5 V obravnavanju 1.1.2003 (prenešene iz preteklega obdobja).* 
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Postopek v skrbniških zadevah je v letu 2003 v povprečju trajal 10 mesecev (povzeto po 

I.N.E. Anaurio Estatistico de Portugal). 

Po podatkih, ki smo jih na zaprosilo prejeli od portugalskega pravosodnega  ministrstva, 

se je skupno število sodnikov na sodiščih za družino in mladoletnike v letih 2002-2004 

gibalo med 32 in 35. 

4.1 Zvezna republika Nemčija

V Nemčiji so za civilne zadeve na prvi stopnji pristojna občinska sodišča (Amtsgericht) ali 

deželna sodišča (Landesgericht). Občinsko sodišče je pristojno za spore do 5000 eur, deželno 

pa za spore nad 5000 eur in za vse civilne spore, ki niso v izključni pristojnosti občinskega 

sodišča. Tako občinsko kot deželno sodišče sodita med sodišča splošne pristojnosti (spletna 

stran Evropske pravosodne mreže za civilne in gospodarske zadeve).

Nemški pravosodni sistem pozna družinska sodišča (Familiengericht), ki delujejo 

kot posebni oddelki pri občinskih sodiščih - Amtsgericht. Na prvi stopnji sodi sodnik 

posameznik. O pravnih sredstvih odloča civilni senat višjega deželnega sodišča 

(Oberlandesgericht). 

Pristojnosti družinskega sodišča ureja 23.b člen Zakona o ureditvi sodišč 

(Gerichtsverfassungsgesetz - GVG). Ta določa, da se pri občinskih sodiščih (Amtsgericht) 

oblikujejo oddelki za družinske zadeve. Med družinske zadeve spadajo med drugim:

zadeve v zvezi z zakonsko zvezo, • 

postopki, ki se tičejo starševske skrbi za otroka,• 

postopki glede urejanja stikov z otrokom,• 

postopki glede izročitve otroka, ki je pod starševsko skrbjo,• 

spori, ki se tičejo zakonitega preživljanja na podlagi sorodstva, • 

spori, ki se tičejo zakonitega preživljanja na podlagi zakonske zveze,• 

postopki, ki zadevajo pravico do preživnine,• 

postopki po uredbi o obravnavanju stanovanja in stanovanjske opreme zakoncev, • 

postopki po zakonu o varstvu pred nasiljem, kadar udeleženci živijo v skupnem • 

gospodinjstvu oz. so v zadnjih 6 mesecih pred zahtevkom živeli v skupnem 

gospodinjstvu, 

spori o zahtevkih iz premoženja zakoncev, tudi kadar so v postopku udeležene tretje • 

osebe,

postopki, ki zadevajo razmerja med otrokom in starši (• Kindschaftssachen),

postopki, ki se tičejo partnerjev, ki živijo v življenjski skupnosti. • 
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Na oddelkih za družinske zadeve sodijo družinski sodniki (Familienrichter). Sodnik 

v času preizkusne dobe v prvem letu po imenovanju ne more opravljati funkcije 

družinskega sodnika (prim. tretji odstavek 23.b  člena  GVG).

Deželne vlade lahko z uredbo enemu občinskemu sodišču dodelijo v obravnavo 

družinske zadeve iz pristojnosti več občinskih sodišč, če takšna združitev koristi vsebinski 

pospešitvi postopkov ali zagotavljanju enotnosti sodne prakse. 

Zoper sodbe družinskega sodišča na drugi stopnji odloča civilni senat višjega deželnega 

sodišča (Oberlandesegericht). Za območje več višjih deželnih sodišč se lahko oblikuje 

senat za družinske zadeve (2. odstavek 116. člena GVG). Sodi senat treh sodnikov, v 

enostavnejših zadevah z pravnega in dejanskega vidika pa sodnik posameznik. 

O izrednih pravnih sredstvih (revizija, zahteva za varstvo zakonitosti) sodi petčlanski 

civilni senat Zveznega  sodišča (Bundesgerichtshof).

V Nemčiji je v teku reforma postopkov v družinskih in nepravdnih zadevah (gl. Sporočilo 

za javnost Zveznega ministrstva za pravosodje). Elementi reforme so: poenostavitev 

razveznih postopkov zakoncev brez otrok, prioritetno in hitrejše obravnavanje nekaterih 

zadev, ki se tičejo otroka (roditeljska pravica in stiki z otrokom) ter izboljšanje izvrševanja 

sodb o skrbništvu in stikih z otrokom. Širila pa naj bi se tudi pristojnost družinskih sodišč. 

Ta naj bi bila pristojna za vse premoženjskopravne spore v zvezi z ločitvijo in razvezo, tudi 

za tiste, ki so zdaj v pristojnosti občinskega oziroma višjega deželnega sodišča. Reforma 

taka sodišča imenuje velika družinska sodišča (Grosses Familiengericht).

Statistika kaže, da je bilo v letih 2002-2004 na občinskih sodiščih v Nemčiji okoli 8100 

sodnikov, ob tega manj kot polovica sodnic (število sodnic v teh letih je bilo med 2694 in 

2831). Za področje družinskih zadev pa veljajo podatki, prikazani v tabeli 2 in tabeli 3. 
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Tabela 2: Družinske zadeve, obravnavane na občinskih sodiščih v letih 2002-2004 

Podatki o družinskih 
zadevah

2002 2003 2004

Nove zadeve 565.348 573.690 554.797

Zaključene zadeve 559.592 577.146 583.121

Število sodnikov 1354,09 1365,46 1363,05

Količnik obremenitve* 417,5 420,1 407,0

Količnik zaključenih 
zadev*

413,3 422,7 427,8

Povprečno trajanje 
postopka v mesecih**

10,2 10,4 10,3

Vir: Statistika Zveznega ministrstva za pravosodje, 16.2.2006.

Opomba: 

* Količnik obremenitve oziroma zaključenih zadev se izračuna tako, da se število novih oziroma zaključenih zadev 
deli s številom sodnikov.

** Upoštevani so postopki v zakonskih zadevah.

Tabela 3: Družinske zadeve, obravnavane na višjih deželnih sodiščih v letih 

2002-20046                    

Podatki o družinskih 
zadevah

2002 2003 2004

Nove zadeve 26.942 27.582 29.195

Zaključene zadeve 27.560 27.536 29.357

Število sodnikov 358,15 358,82 354,56

Količnik obremenitve* 75,2 76,9 82,3

Količnik zaključenih zadev* 77,0 76,7 82,8

Povprečno trajanje 
postopka v mesecih

5,4 5,3 5,1

Vir: Statistika Zveznega ministrstva za pravosodje, 16.2.2006.

Opomba: 

* Količnik obremenitve oziroma zaključenih zadev se izračuna tako, da se število novih oziroma zaključenih zadev 
deli s številtom sodnikov.

Statistika o delu Zveznega sodišča zajema vse civilne zadeve in ne izkazuje posebej 

družinskih zadev, zato ni prikazana. 

4.5 Italija

V Italiji obstajajo posebna sodišča za mladoletnike (Tribunali per minorenni) kot 

avtonomni in specializirani pravosodni organi. Na prvi stopnji odločajo o vseh kazenskih, 

civilnih in upravnih zadevah, ki se nanašajo na mladoletnike, mlajše od 18 let. Teritorialno 

6 Prikazane so pritožbe zoper prvostopne sodbe.
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delujejo na območju višjih sodišč. Posamezno sodišče za mladoletnike sestavljajo: sodnik 

pritožbenega sodišča, ki mu tudi predseduje, sodnik sodišča za mladoletnike in dva 

nepoklicna strokovna člana. 

Sodišča za mladoletnike odločajo o zadevah v zvezi s kaznivimi dejanji mladoletnikov, 

o uporabi vzgojnih ukrepov, pa tudi o izvajanju starševske skrbi, skrbništvu, upravljanju 

premoženja, pomoči, oddaji v rejništvo in posvojitvi, če gre za mladoletnika, ki prebiva 

na območju pritožbenega sodišča.

Sodišče za mladoletnike mora biti seznanjeno z vsemi postopki, ki tečejo zaradi kaznivih 

dejanj spolnega nasilja zoper mladoletnike oziroma zaradi njihovega zapeljevanja 

(povzeto po spletni strani italijanskega pravosodnega ministrstva).

4.6 Združeno kraljestvo7

V Angliji in Walesu se zadeve s področja družinskega prava rešujejo v okviru različnih 

sodišč. 

Na prvi stopnji obstajajo posebna sodišča (magistrates’ courts), ki se ukvarjajo predvsem 

s kazenskimi in družinskimi zadevami. Med drugim se k njim prištevajo tudi sodišča 

za družinske postopke (family proceedings courts) in sodišča za mladoletnike (youth 

courts). Sodišča za družinske postopke se ukvarjajo tako z zadevami, povezanimi z 

zakonsko zvezo, kot tudi z zadevami, ki se nanašajo na otroke. Sodišča za mladoletnike se 

ukvarjajo z obravnavanjem kaznivih dejanj, ki jih storijo mladoletniki. Poleg magistrates’ 

courts je na prvi stopnji treba omeniti še posebno vrsto sodišč - tribunalov (tribunals), 

na katerih so postopki manj formalni, med drugim pa se ukvarjajo tudi s preživninami 

(child support).  

Zoper odločbe magistrates’ courts in tribunalov se je mogoče pritožiti na sodišče višje 

stopnje (High Court) s sedežem v Londonu, ki ima poseben družinski oddelek. Zoper 

odločitev tega sodišča je možna pritožba na pritožbeno sodišče (Court of Appeal) 

(spletna stran Evropske pravosodne mreže za civilne in gospodarske zadeve). 

7 V tem delu prikazujemo samo podatke za Anglijo in Wales.
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4.7 Irska

Na Irskem se nekatere družinske zadeve (vzdrževanje, zahteva po odstranitvi nasilnega 

starša z doma (barring), skrbništvo, stiki in posvojitve) obravnavajo na okrožnih sodiščih 

(district courts). Ta sodišča so lokalnega značaja, sicer pa odločajo v civilnih sporih 

manjše vrednosti. O pritožbah zoper odločbe okrajnih sodišč odločajo sodišča na višji 

stopnji (circuit courts), ki poleg tega posebej odločajo tudi v zadevah, ki se nanašajo na 

razvezo zakonske zveze. Zoper odločitve okrožnih sodišč pa se lahko vloži pritožba na 

sodišče višje stopnje (High Court), ki ima izključno pravico odločanja na še enem od 

področij, ki spadajo v družinsko pravo, in sicer so to posvojitve (spletna stran Evropske 

pravosodne mreže za civilne in gospodarske zadeve). 

V. ZAKLJUČEK

Organizacija sodišč, ki obravnavajo zadeve s področja družinskega prava, je v državah 

Evropske unije zelo različna. Razlike ne obstajajo samo med anglosaškim in kontinentalnim 

pravnim sistemom, ampak tudi znotraj posameznega sistema. Le redke države poznajo 

posebna družinska sodišča v smislu specializiranih sodišč (Ciper, Portugalska), pogostejša 

je ureditev, po kateri so družinske zadeve v pristojnosti posebnega oddelka sodišča 

splošne pristojnosti (npr. Nemčija, Francija, Anglija, Irska). V Italiji poznajo posebna 

sodišča za mladoletnike kot avtonomne pravosodne organe, ki so pristojni za zadeve s 

področje kazenskega in civilnega prava, vendar samo za mladoletnike. Večinoma na prvi 

stopnji sodijo sodniki posamezniki.

Glede na to, da v nekaterih pregledanih državah (npr. Švedska, Finska) ni bilo mogoče 

zaslediti pojma družinsko sodišče oziroma družinski sodnik, bi lahko zaključili, da zadeve 

s področja družinskega prava obravnavajo sodišča, pristojna za civilne zadeve, kar je po 

zbranih  podatkih prevladujoč organizacijski model v državah članicah EU. 
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PRAVICA dO OSeBNegA IMeNA 1

I. UVOD

Pravica do imena je pravica fizične ali pravne osebe, da uporablja svoje ime in da pri 

tem druge izključi od neupravičene uporabe tega imena. Pravica do imena je absolutna 

pravica in hkrati osebnostna pravica, ko gre za fizično osebo. 

Namen osebnega imena je zagotoviti identifikacijo fizične osebe kot tudi njeno 

individualizacijo, ki je v interesu posameznika in v interesu pravnega reda in pravne 

varnosti. Osebno ime je hkrati dolžnost posameznika, da uporablja svoje ime. 

Osebno ime je pravica, ki jo otrok pridobi ob rojstvu. Konvencija Združenih narodov o 

otrokovih pravicah, sprejeta 1989, h kateri je pristopila  tudi Slovenija, določa, da mora 

biti otrok takoj po rojstvu vpisan v rojstno matično knjigo in ima od rojstva tudi pravico 

do imena (prvi odstavek 7. člena Konvencije). Pravica do imena je torej ena  temeljnih 

pravic vsakega otroka, ki jo ščitijo zakonodaje vseh demokratičnih držav. Pravica in 

dolžnost določiti otroku ime pripada v prvi vrsti  otrokovim staršem. Če se starši o tem 

ne sporazumejo, če niso več živi, če jim je odvzeta poslovna sposobnost ali če ne morejo 

izvrševati roditeljskih pravic, pa ta pravica in dolžnost lahko pripada tudi drugim fizičnim 

ali pravnim osebam. 

Pojem osebnega imena je v pravni teoriji različno opredeljen. Nekateri avtorji istovetijo 

osebno ime z imenom fizične osebe, drugi ga opredeljujejo kot oznako za fizične osebe, 

tretji kot atribut fizične osebe, četrti ga definirajo kot pravico, največkrat pa je pojem 

osebnega imena opredeljen z njegovo nalogo razločevanja fizičnih oseb. Definicija, da 

je osebno ime osebnostna pravica posameznika, ki služi za njegovo identifikacijo in ga 

je zato posameznik dolžan uporabljati, najbolje pojasnjuje, da to ni le pravica državljana 

temveč tudi njegova dolžnost (iz predloga zakona o osebnem imenu). 

V nalogi se osredotočamo le na fizično osebo - na njeno pravico do osebnega imena.  Pri 

tem smo se omejili na pravila določanja osebnega imena ob rojstvu, morebitno razlikovanje 

med zakonskim in nezakonskim otrokom, nadalje na učinek sklenitve zakonske zveze in 

razveze na osebno ime ter na pravila o t.i. upravni oziroma administrativni spremembi 

imena. Pravica do proste izbire imena je ena temeljnih človekovih pravic, vendar ta pravica 

1 Marjana Križaj, mag. Romana Novak,  pripravljeno: 19.9.2006, objavljeno: 21.9.2006.

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   85 12/10/07   7:43:47 PM



86

ni neomejena. Zato so nas zanimale morebitne omejitve, razlogi in načini, s katerimi 

zakonodajalec v imenu splošnega interesa posega v zasebnost posameznika. Če so bili 

dostopni podatki, smo opisali tudi novejše odmevne primere iz sodne oziroma upravne 

prakse posamezne države. Kratko smo navedli tudi nekatere primere Evropskega sodišča 

za človekove pravice in Sodišča evropskih skupnosti. 

Podatke smo pridobili prvenstveno iz zakonodaje posamezne države in s svetovnega 

spleta. Uporabili pa smo tudi podatkovne zbirke Državnega zbora. 

II. UREDITEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

V začetku marca 2006 je začel veljati nov Zakon o osebnem imenu (nadalje ZOI-1), ki je 

nadomestil prejšnjega iz leta 1974 (s kasnejšimi spremembami). Temeljni cilj predlagatelja 

zakona je bil omogočiti izvrševanje ene temeljnih človekovih pravic, to je pravice do 

proste izbire osebnega imena, in pripraviti moderen zakon, ki bi vsakomur omogočal, 

da nosi osebno ime, ki ga želi imeti, in bo služilo svojemu namenu, razločevanju in 

identifikaciji fizičnih oseb, tako v interesu posameznika kot tudi v interesu pravnega 

reda in pravne varnosti (iz predloga zakona o osebnem imenu). 

Zakon ne vsebuje definicije osebnega imena. Določa pa, da je osebno ime pravica 

državljana in služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Državljan je osebno 

ime dolžan uporabljati. Osebno ime državljanu zagotavlja identiteto, varstvo njegove 

osebnosti in dostojanstva. Pravica do svobodne izbire osebnega imena se sme omejiti le, 

če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih ljudi 

(prim. 2. člen ZOI-1).

Zakon določa, da je osebno ime sestavljeno iz imena in priimka. Ime in priimek sta vsak 

zase lahko sestavljena iz več besed, ki tvorijo celoto - zakon torej ne določa omejitve števila 

besed. V pravnem prometu pa lahko državljan uporablja le ime in priimek, ki sta lahko 

sestavljena vsak iz največ dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot (prim. prvi odstavek 

4. člena ZOI-1). Državljan, ki ima ime in priimek sestavljen iz več kakor dveh besed ali 

nedeljivih celot, mora podati izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet in izbrano 

osebno ime v pravnem prometu tudi uporabljati (gl. drugi odstavek 4. člena ZOI-1).

Starši morajo otroku določiti osebno ime in ga prijaviti upravni enoti najpozneje v 30 

dneh od otrokovega rojstva. Ravnanje v nasprotju s to določbo ZOI-1 je prekršek, vsak 

od staršev se kaznuje z globo 25.000 SIT. 
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Starši določijo osebno ime otroka sporazumno. Če eden od staršev ni znan, ni več živ ali 

ne more izvrševati roditeljske pravice, določi otroku osebno ime drugi roditelj. Otrok 

lahko dobi priimek enega ali obeh staršev, lahko pa mu starši določijo tudi drugačen 

priimek. Zakon ne loči med otroki, rojenimi v zakonski zvezi ali izven nje.  

Zakon o osebnem imenu določa jasna pravila za primere, ko se starša ne moreta 

sporazumeti o otrokovem osebnem imenu - pri sporazumni odločitvi jima pomaga 

center za socialno delo; če se še vedno ne sporazumeta, o sporu med roditeljema odloči 

sodišče v nepravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev. Predlogu mora biti 

priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči 

poskušala sporazumeti o otrokovem osebnem imenu (prim. 9. člen ZOI -1). 

Kaj pa če sta starša sporazumna, da otroku določita neobičajno, nenavadno, lahko tudi 

ekscentrično ime? Predlagatelj zakona je navedel, da 

“se v praksi pojavljajo želje po najrazličnejših nenavadnih osebnih imenih (npr. Jezus 

Kristus, Banka Slovenije, Pes Fido)” (iz predloga zakona o osebnem imenu); res pa je, 

da iz gradiva ni razvidno, da je pri tem šlo za poimenovanja otrok. 

Če delavec upravne enote ugotovi, da otroku osebno ime ali priimek ali ime ni bilo 

določeno v skladu z drugim odstavkom 2. člena ZOI-1 (osebno ime torej ne zagotavlja 

identitete, varstva njegove osebnosti in dostojanstva) in bi izbrano ime lahko škodovalo 

koristim otroka (kumulativna pogoja), starše na to opozori. Če starši v 15 dneh otroku 

ne določijo novega osebnega imena, pristojni organ v matični register vpiše otroka z 

imenom, ki so mu ga starši določili (dejansko torej kakršnokoli), in o tem obvesti pristojni 

center za socialno delo, ki lahko ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi v zvezi z vzgojo 

in varstvom otrok. 

Predlagatelj zakona je v obrazložitvi k temu členu (8. člen ZOI-1) navedel, da 

“če bi pristojni organ zavrnil vpis izbranega imena, bi šlo zgolj za subjektivno oceno 

neprimernosti določenega imena, otrok pa ne bi mogel biti vpisan v uradne evidence do 

dokončne odločitve o primernosti osebnega imena. Zaradi izvajanja pravic iz naslova 

zdravstvenega zavarovanja ter socialno varstvenih in drugih pravic mora pristojni 

organ otroka vpisati v matični register z izbranim osebnim imenom”.(iz predloga zakona 

o osebnem imenu). 

V kolikor se bo center za socialno delo odločil, da ukrepa, ZOI-1 napotuje na njegove 

pristojnosti v zvezi z vzgojo in varstvom otroka. Razmerja med starši in otroki ureja 

zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), zlasti dolžnosti staršev v zvezi 
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z varstvom in vzgojo otroka, pa tudi ukrepe države, kadar to terja korist otroka.  Ob 

predpostavki, da sta starša pri določitvi osebnega imena otroka v nasprotju z drugim 

odstavkom 2. člena ZOI -1 sporazumna, je poleg svetovanja in pogovora možen še 

odvzem roditeljske pravice (116. člen ZZZDR), ki omogoča, da se roditelju, ki zlorablja 

roditeljsko pravico, ali je otroka zapustil, ali je s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne 

bo skrbel za otroka, ali hudo zanemarja svoje dolžnosti, odvzame roditeljska pravica  s 

sodno odločbo. 

Zakon o osebnem imenu v 15. členu določa, da se lahko zakonca ob sklenitvi zakonske 

zveze sporazumeta, da bo njun skupni priimek priimek enega ali drugega zakonca, 

lahko obdržita vsak svoj priimek, svojemu priimku dodata priimek zakonca ali izbereta 

priimek zakonca in temu priimku dodata svoj priimek. Sprememba priimka ob sklenitvi 

zakonske zveze je eden od načinov spremembe osebnega imena ob spremembi 

družinskopravnega razmerja - sem sodi še sprememba osebnega imena ob priznanju 

očetovstva in ob posvojitvi, ter sprememba priimka po razvezi ali razveljavitvi.

 Niti sklenitev zakonske zveze niti razveza nimata za posledico avtomatične ali celo 

obvezne spremembe priimka. Ob razveljavitvi ali razvezi zakonske zveze razvezana 

zakonca obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze. Zakonec, ki je 

ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko pri pristojnem organu v šestih 

mesecih po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze 

poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo te zakonske zveze. Tako 

izjavo pa lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal (prim. 

17. člena ZOI-1). 

Osebno ime pa se lahko ne glede na spremembo družinskopravnih razmerij spremeni 

tudi na prošnjo polnoletnega državljana. Zakon ne določa nobenih pogojev za 

spremembo osebnega imena - določil je le en zadržek: ne dovoli se državljanu, ki je 

bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 

dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe. Če 

je osebno ime spremenjeno državljanu, zoper katerega teče kazenski postopek, ki se 

preganja po uradni dolžnosti, mora pristojni organ v treh dneh od veljavnosti spremembe 

o tem obvestiti pristojno sodišče.

Zakon ne določa nobene omejitve, kolikokrat se lahko spremeni osebno ime. Prav tako 

prosilcu ni potrebno navesti razlogov za spremembo. 
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III. OPIS PRAVNE UREDITVE IN PRAKSE V NEKATERIH 
DRŽAVAH EU

Že omenjena Konvencija ZN o otrokovih pravicah določa, da mora biti otrok takoj po 

rojstvu vpisan v rojstno matično knjigo in ima od rojstva tudi pravico do imena. 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin o osebnem imenu izrecno 

ne govori, vendar je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da se varstvo pred 

kršitvami lahko zahteva na podlagi 8. člena konvencije2, ki varuje pravico do spoštovanja 

zasebnega in družinskega življenja. Osebno ime se namreč tiče posameznikovega 

zasebnega in družinskega življenja, ime je sredstvo za osebno identifikacijo in vez z 

družino. Ob neenakem obravnavanju žensk in moških pa lahko gre tudi za diskriminacijo 

in posledično za kršitev 8. in 14. člena Konvencije.

Pravni red EU ne določa pravil o osebnem imenu, države članice imajo pristojnost, da 

ta vprašanja uredijo v nacionalni zakonodaji. Navedeno pa ne pomeni, da se Sodišče 

evropskih skupnosti ni srečalo z vprašanjem osebnega imena - zlasti priimka. Vprašanje 

osebnega imena je namreč lahko povezano z vprašanjem pravice do ustanavljanja (primer 

Konstantinidis3), lahko gre za vprašanje državljanstva unije (primer Garcia Avello4), če 

omenimo le dva znana primera, ki ju je obravnavalo sodišče. 

3.1 Belgija

V Belgiji je osebno ime urejeno predvsem v naslednjih zakonskih in podzakonskih 

predpisih: Civilni zakonik (Code Civil), Zakon o priimkih in imenih iz leta 1987 (Loi relative 

aux noms et prénoms), Zakon o pravicah in obveznostih zakoncev (Loi du 14 juillet 1976 

relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux).

Zakon o priimkih in imenih določa, da ime otroku izbereta starša. V civilni register ne 

more biti vpisano ime, ki lahko povzroči nejasnosti, zamenjave in ki lahko škoduje otroku 

ali tretjim osebam (1. člen omenjenega zakona).

 

2 “Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja. 
Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični 
družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se prepreči nered ali zločin, 
da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi.”(8. člen)

3 Zadeva C-168/91 Christos Konstantinidis proti mestu Altensteig (1993) ECR I-119.

4 Zadeva C-148/02 Carlos Garcia Avello proti državi Belgiji. 
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Po belgijski zakonodaji (t. j. 355. členu belgijskega civilnega zakonika) otrok ob rojstvu 

dobi očetov priimek. Pri tem zakon načeloma ne razlikuje, ali je otrok rojen v zakonski 

(filiation légitime) ali nezakonski zvezi (filiation naturelle) obeh staršev. Če ob rojstvu 

otroka očetovstvo ni ugotovljeno, otrok dobi priimek po materi (355(2). člen). Po 

naknadnem priznanju očetovstva lahko starša otroku spremenita priimek v očetovega 

(355(3). člen), vendar je spremembo priimka treba opraviti po uradnem postopku in 

jo plačati.5 V primeru, da oče prizna očetovstvo, vendar je v zakonski zvezi z osebo, ki 

ni mati otroka (filiation adultérine), otrok dobi priimek po materi, po očetu pa samo s 

soglasjem osebe, s katero je bil oče v trenutku ugotovitve očetovstva poročen (355. člen 

omenjenega zakonika).

Ob posvojitvi obstaja več možnosti, kateri priimek bo dobil posvojenec; razlikujejo se 

med drugim tudi glede na to, za kakšno obliko posvojitve gre: popolno ali enostavno 

(nepopolno). Popolna posvojitev (l’adoption plénière) je nepreklicna in pomeni 

prekinitev povezave posvojenca z biološko družino (370. člen civilnega zakonika) in 

posvojenca v vseh pravicah popolnoma izenači z biološkimi otroki posvojiteljev. Mogoča 

je samo, če je posvojenec mlajši od 15 let. Otrok sprejme priimek posvojitelja.

Enostavna posvojitev (l’adoption simple) daje posvojitelju starševske pravice, vendar 

otrok ohrani vse pravice do svoje biološke družine. Iz izrednih razlogov jo je mogoče 

preklicati. Otrok ohrani svoj priimek, ki mu lahko doda ali ga zamenja za priimek 

posvojitelja, če le-ta to želi. Če je otrok starejši od 13 let, mora dati soglasje k spremembi 

priimka (358. člen civilnega zakonika). 

V Belgiji je prevzem priimka zakonca po sklenitvi zakonske zveze izključno predmet 

osebne odločitve. Od leta 1976 lahko v skladu z zakonom o pravicah in obveznostih 

zakoncev tudi mož prevzame ženin priimek. Poleg tega 216. člen civilnega zakonika 

celo določa, da je uporaba zakončevega priimka v poklicnem življenju mogoča samo s 

soglasjem zakonca. 

Po podatkih Eurobarometra za leto 1995 največ belgijskih žena (57 %) po poroki uporablja 

oba priimka. Le 22 % se jih odloči samo za moževega, 20 % pa le za svoj dekliški priimek 

(povzeto po Valetas).

V primeru ločitve zakonec ne sme več uporabljati prevzetega priimka zakonca. V krajšem 

časovnem obdobju neposredno po ločitvi je uporaba prevzetega priimka sicer še 

5 Več o tem v nadaljevanju raziskovalne naloge v podpoglavju o spremembi osebnega imena.
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dovoljena, vendar le s soglasjem bivšega zakonca (spletna stran belgijskega ministrstva 

za pravosodje).

Belgijska zakonodaja omogoča tako spremembo imena kot spremembo priimka. Zakon 

o imenih in priimkih določa: 

“Vsaka oseba, ki ima kakšen motiv za spremembo imena ali priimkov, prošnjo naslovi 

na ministrstvo za pravosodje...” (2. člen omenjenega zakona).

Postopek za spremembo lahko prične vsaka oseba, ki ima belgijsko državljanstvo, oseba, 

ki ima status begunca po definiciji OZN, in vsaka oseba brez državljanstva. Oseba, ki želi 

spremeniti ime/priimek oziroma njen zakoniti zastopnik, vlogo za spremembo vloži pri 

ministrstvu za pravosodje (2. člen omenjenega zakona). Postopek je treba plačati.

Za spremembo priimka mora obstajati resen razlog (družinski, sociološki, zgodovinski...), 

ki mora biti v prošnji jasno naveden: npr. oče želi, da otrok dobi njegov priimek; oseba 

je zaradi smešnega priimka tarča posmehovanja; oseba nebelgijskega rodu želi imeti 

priimek, ki zveni bolj francosko oziroma flamsko. Znesek takse za spremembo priimka 

znaša 490 evrov (14. člen zakona o imenih in priimkih, 249. člen civilnega zakonika). 

Soglasje k spremembi priimka je dano s kraljevim odlokom (arrêté royal), sprememba 

pa mora biti objavljena v belgijskem uradnem listu (Moniteur belge). Po objavi mora 

poteči 60 dnevni rok, v katerem se imajo tretje osebe možnost pritožiti zoper spremembo 

priimka (5. člen omenjenega zakona). Če v tem roku ni pritožbe, je odlok veljaven, v roku 

15 dni pa mu sledi vpis novega priimka v civilni register (6. - 8. člen zakona o imenih in 

priimkih). Celoten postopek spremembe priimka v povprečju traja leto in pol (spletna 

stran belgijskega ministrstva za pravosodje). 

Postopek spremembe imena je podoben postopku spremembe priimka, razlikuje pa 

se v naslednjih točkah:

soglasje k spremembi imena je dano z ministrskim odlokom (• arrêté ministériel), ki ga 

podpiše minister za pravosodje (in ne kralj) (3. člen Zakona o priimkih in imenih);

spremembe ni potrebno objaviti v belgijskem uradnem listu in posledično ni potreben • 

rok 60 dni od objave, v katerem sme kdorkoli iz utemeljenih razlogov nasprotovati 

spremembi imena;

taksa za plačilo spremembe znaša 490 evrov. Pravico do nižje takse, in sicer 49 • 

evrov, pa je mogoče uveljavljati v okoliščinah, ko je ime, ki ga oseba želi spremeniti, 

smešno ali očitno zastarelo (npr. Albertinus), tujega izvora (npr. oseba nebelgijskega 

porekla želi imeti ime, ki bo zvenelo bolj belgijsko/evropsko, ker bi to pripomoglo 

k njeni integraciji v družbo) ali takšne narave, da lahko povzroči napačno 
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identifikacijo (npr. ženska z imenom Frédéric se želi preimenovati v Frédérique). 

Pravice do nižje takse ni mogoče uveljaviti, če je predlagano novo ime tujega izvora. 

Od januarja 2002 dalje je v civilnem registru na podlagi zdravniškega potrdila mogoča 

tudi sprememba imena in navedbe spola transseksualcev6 (spletna stran belgijskega 

ministrstva za pravosodje). 

3.2 Francija

Vprašanje osebnega imena  je urejeno v Civilnem zakoniku (Code civil). Zanimivo pa je, 

da na tem področju še vedno velja tudi  zakon iz leta 1794 (la loi du 6 Fructidor an II), 

ki določa, da nobena oseba ne more imeti drugega imena kot tistega, ki ji je bil določen 

ob rojstvu (gl. Valetas). 

Področje osebnega imena je leta 2002 in 2003 doživelo spremembo, ki je stopila v veljavo 

s 1.1.2005 oziroma za otroke, rojene po tem datumu. Do zadnjih sprememb zakona je bilo 

mogoče zakonskemu otroku dati le očetov priimek. Zakon iz leta 1985 je sicer omogočal, 

da ima otrok oba priimka - torej tudi materinega, vendar le kot nom d´usage, ki ga oseba 

sicer lahko uporablja, ni pa to uradno registrirano ime, četudi je navedeno na uradnih 

dokumentih (spletna stran pravosodnega ministrstva).

Novi zakon za otroke, rojene po 1.1.2005, določa, da ima lahko otrok, za katerega imata 

starševsko pravico oba starša, priimek očeta, priimek matere ali priimka obeh v vrstnem 

redu, ki ga sama določita (člen 311-21 Civilnega zakonika). O tem podata skupno izjavo. 

Če take izjave ne podata, ima otrok priimek starša, ki ga je prvi priznal, če sta ga priznala 

istočasno, pa priimek očeta. Taka izjava se lahko da le enkrat in velja za vse naslednje 

skupne otroke - torej morajo vsi skupni otroci imeti enak priimek.

Člen 57 Civilnega zakonika določa, da ime otroku določita oče in mati. Pri tem sta 

načeloma popolnoma svobodna, če pa ime nasprotuje interesom otroka ali pravicam 

tretjih, pristojni uradnik o tem brez odlašanja obvesti pravobranilca (procureur de la 

Republique), ki lahko začne postopek pred družinskim sodnikom (le juge auf affaires 

familiales). Družinski sodnik lahko odredi prepoved takega imena oziroma njegovo 

črtanje iz registra. Zakon torej omogoča naknadno (a posteriori) kontrolo. Če starši 

ponovno ne uspejo izbrati imena, ki bi bilo v interesu otroka, mu ga določi družinski 

sodnik. 

6 Transseksualci so osebe, ki  svojo spolno identiteto psihično trajno definirajo v nasprotju s svojo dejansko gensko/
anatomsko zasnovo (CIEC, 1995: 24).  
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Zakon  iz leta 1803 (la loi du 11 germinal an IX) je določil, da je ime lahko le ime, ki ga 

navajajo različni koledarji, ali ime zgodovinske osebe. Uradnikom je prepovedoval vpis 

drugih imen.  Ministrska navodila iz leta 1966 (Instruction ministerielle du 12 avril 1966) 

so dokaj natančno določala pravila o tem, kakšno ime lahko dajo starši otroku, kakšno 

ime le ob primerni utemeljitvi (mitološko ime npr. Achille, nekatera tuja imena npr. 

Nadine, nadalje “lokalna” baskovska, bretonska ali provansalska, ter taka, ki imajo pomen: 

Olive, Violette), ali le izjemoma ob posebni  previdnosti (nekatere pomanjševalnice 

Annie, skrajšana imena namesto dvojnih Marianne za Marie-Anne, pisane različice Henri 

in Henry, Madeleine  in Magdeleine). Liberalizacija teh pravil se je začela leta 1981 s 

sodbo kasacijskega sodišča, ki je razsodilo, da lahko starši prosto določijo otrokovo ime 

z omejitvijo, da v interesu otroka ime ne sme izzvati posmeha, in sicer s kateregakoli 

koledarja, pri čemer ni nobenega uradnega seznama dovoljenih imen in ni treba, da je 

tak koledar uradno potrdila kakšna institucija. Leta 1993 je bila uveljavljena sprememba 

Code civil, ki v besedilu zgoraj navedenega člena 57 še danes velja. Starši so svobodni 

pri svoji pravici, ki pa je nadzorovana (une liberté surveillée). Velja praksa, da ime ne sme 

biti  smešno, prostaško ali fantazijsko. Leta 1999 je tako sodišče staršem prepovedalo, 

da dajo otroku ime Zébulon, ker bi ime iz neke televizijske nadaljevanke iz šestdesetih 

let očitno povzročilo sarkazem in zasmehovanje. Sodišče ni sprejelo razlage, da naj bi 

šlo tudi za biblijsko ime sina Jakoba in Lee (povzeto po spletni strani: prenoms). Še bolj 

odmeven je bil primer Fleur de Marie (primer iz leta 1984 oz. 1986), saj so to izvirno ime, 

ki ga ni bilo najti na nobenem koledarju, prepovedala vsa francoska sodišča. Po pritožbi 

na Evropsko sodišče za človekove pravice pa je bilo razsojeno, da s tem ni bila bistveno 

kršena Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj so pristojni 

francoski organi dovolili podrejen zahtevek staršev: Fleur-Marie in tako ni prišlo do 

kršitve 8. člena Konvencije (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja).7 

Težave so leta 1999 imeli starši male Mégane Renaud, saj je pravobranilec vložil tožbo na 

sodišče, ki pa je ugotovilo, da se znamke avtomobilov tako hitro menjajo, da mala Mégane 

ne bo izpostavljena posmehu.

Kljub poroki lahko ženska načeloma ohrani svoj priimek, če pa želi, lahko svojemu priimku 

doda priimek moža. Poročeni moški lahko obdrži svoj priimek, lahko pa mu doda ženinega. 

Zanimivo je, da ta vprašanja niso urejena v Code civil. Pač pa navedeni zakon določa, kako 

je s priimkom po razvezi: vsak od zakoncev izgubi pravico, da uporablja priimek drugega 

zakonca. Lahko ga obdrži le ob njegovem soglasju, ali z dovoljenjem sodišča, če dokaže, 

da za to obstaja poseben razlog - bodisi zanj, bodisi za otroke (264. člen Code civil). 

7 Zadeva: Guillot proti Franciji (52/1995/558/644).
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Francija sodi med države, kjer ženske večinoma po poroki prevzamejo možev priimek 

(91 %), le 2 % jih ohrani svojega, 7 % pa ima oba priimka (povzeto po Valetas).

Sprememba imena je urejena v 60. členu civilnega zakonika, po katerem lahko vsakdo, ki 

ima za to utemeljen razlog (un intérêt légitime) zahteva spremembo imena. O tem odloči 

družinski sodnik. Na tak način se lahko tudi doda ime ali izbriše eno od imen. Otrok, 

starejši od 13 let, mora dati osebno soglasje k spremembi. 

V Franciji velja načelo stalnosti oziroma nespremenljivosti priimka. Sprememba priimka 

je prav tako dovoljena le iz utemeljenega razloga: zakon omenja izginotje priimka, ki ga je 

nosil prosilčev  prednik ali stranski sorodnik do četrtega kolena. O spremembi se odloči 

z odlokom.  Vse osebe z interesom lahko v roku 2 mesecev od objave odloka v uradnem 

listu  pred Conseil d` Etat izpodbijajo odlok. Sprememba priimka velja tudi za vse otroke 

do dopolnjenega 13. leta (Code Civil členi od 60 do 61-3).  Odlok o spremembi priimka 

podpišeta predsednik vlade in pravosodni minister. Praksa med utemeljenimi razlogi 

navaja: smešno ime,  ime, ki zveni tuje in ime, ki utegne povzročiti škodo. 

Sprememba priimka je možna tudi ob spremembi osebnega stanja (npr. popolna posvojitev) 

in ob naturalizaciji. V zvezi z naturalizacijo velja omeniti zakon, ki omogoča osebam, ki so 

pridobile francosko državljanstvo, “pofrancozenje” njihovega osebnega imena, če njegov 

videz, zven, ali tuje značilnosti lahko ovirajo integracijo teh oseb v francosko skupnost 

(prim. Loi relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, 

recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française iz leta 1972). 

3.3 Malta

Otroci, ki so rojeni v zakonski zvezi, prevzamejo priimek svojega očeta, temu pa lahko 

sledi dekliški priimek njihove matere ali pa celo priimek njenega prejšnjega (pokojnega) 

moža (3. odstavek 4. člena in člen 292a civilnega zakonika). 

Otrok, ki je bil spočet in rojen zunaj zakonske zveze, nosi priimek očeta, če ga je ta priznal 

ali če je bilo njegovo očetovstvo ugotovljeno s sodbo. V nasprotnem primeru ima priimek 

matere (92. člen Civilnega zakonika).

Ob prijavi rojstva je potrebno predložiti tudi izjavo staršev o določitvi priimka po zgoraj 

navedenih  členih Civilnega zakonika. Če take izjave ni, se šteje, da sta se dogovorila, 

da ima zakonski otrok očetov priimek, nezakonski pa materin dekliški priimek (292.a 

člen). V matično knjigo se vpiše tudi otrokovo ime - če ima več imen, je potrebno posebej 

označiti ime ali imena, po katerem bodo otroka klicali.
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Civilni zakonik Republike Malte v 4. členu določa, da zakonca od sklenitve zakonske 

zveze dalje uporabljata možev priimek kot družinski priimek. Žena lahko za družinskim 

priimkom doda še priimek, ki ga je imela pred poroko ali priimek svojega prejšnjega 

pokojnega moža (1. odstavek). Alternativno se lahko žena odloči, da bo tudi po poroki 

uporabljala samo svoj dekliški priimek oziroma priimek, ki ga je imela po svojem 

prejšnjem (pokojnem) možu, kateremu lahko doda možev priimek (drugi odstavek 4. 

člena). 

Če namerava žena po poroki obdržati svoj dekliški priimek, mora o tem podati izjavo še 

pred sklenitvijo zakonske zveze, in sicer ob prijavi za uradno objavo o poroki v skladu 

z Zakonom o poroki. Taka odločitev je nepreklicna (četrti odstavek 4. člena civilnega 

zakonika). 

Ob ločitvi se lahko žena odloči, da bo ponovno uporabljala svoj dekliški priimek (62(1). 

člen civilnega zakonika). Istočasno lahko v primeru ločitve sodišče na predlog bivšega 

moža ženi prepove, da bi po ločitvi še naprej uporabljala njegov priimek, če bi njegova 

uporaba utegnila možu povzročiti resno škodo (62(2). člen civilnega zakonika).

Malteški civilni zakonik v prvi knjigi precej podrobno ureja osebni status oseb in pa 

tudi listine o osebnem statusu, vendar pa razen omenjenih nima posebnih določil o 

spremembi osebnega imena - izjema velja za posvojitve. V 253. členu  ureja možnost 

tožbe, s katero se zahteva popravek ali izbris vpisa. V drugem odstavku istega člena 

dopušča uskladitev imena (ne pa spremembe priimka) iz rojstne knjige s tistim, katerega 

družina dejansko uporablja. Sodišče mora ugotoviti, da osebo dosledno drugače kličejo. 

Petnajst dni pred sodno obravnavo mora biti v vladnem glasilu objavljeno posebno 

obvestilo, ki zainteresiranim stranem da možnost, da nasprotujejo tožbi.

Zanimivo je, da zakonik dokaj podrobno ureja popravek vpisa spola v matičnih knjigah - 

tudi v tem primeru je možna sprememba imena predlagatelja.( 257.a člen in naslednji).

Na podlagi navedenega bi bilo možno zaključiti, da malteška zakonodaja ne omogoča 

spremembe osebnega imena, če ne gre za spremembo osebnega statusa, omenjeno 

uskladitev imena ali za spremembo spola.
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4.4 Portugalska

Osebno ime portugalskih državljanov je lahko sestavljeno iz skupaj največ dveh imen (o 

nome/os nomes) in iz največ štirih priimkov (o apelido/os apelidos). 

Ime mora biti portugalsko in/ali dovoljeno (t. j. ortografično in fonetično usklajeno in 

zapisano) v skladu s portugalsko onomastiko8 ter ne sme zbujati dvoma o spolu osebe. 

Oseba ne sme imeti enakega imena kot njegov brat ali sestra, razen če je le-ta umrl že 

pred rojstvom te osebe. Ime osebe je lahko sestavljeno samo iz imena oziroma dveh 

imen, h katerim je dala soglasje generalna direkcija registrov in notariata (Direcção-

Geral dos Registos e do Notariado, v nadaljevanju: DGRN)9 in ki so uvrščena na seznam 

dovoljenih imen. Na spletni strani DGRN sta dosegljiva seznam dovoljenih imen in 

seznam nedovoljenih imen,10 ki sta obnovljena enkrat letno. V primerih, ko ime še ni 

uvrščeno na nobenega od obeh seznamov, o individualnem precedenčnem primeru 

odloči DGRN in ime uvrsti na ustrezni seznam. Poleg tega so določena imena s seznama 

dovoljenih imen dovoljena samo v nekaterih okoliščinah, in sicer bodisi samo kot drugo 

ime, kot drugo ime samo v kombinaciji z določenim prvim imenom in/ali s predlogom 

de/do/da/dos/das. Obstajajo pa tudi besedne zveze dveh ali več imen, ki po seznamu 

dovoljenih imen štejejo kot samo eno ime.11 

Rojstvo otroka na ozemlju Republike Portugalske mora biti prijavljeno v civilnem registru 

v roku 20 dni po rojstvu, tudi če starši otroka niso portugalski državljani. Vendar pa v 

slednjem primeru ne velja portugalski sistem določanja imen. Takšen otrok ima lahko 

tudi več kakor dve imeni oziroma v skladu z zakonodajo države, katere državljana sta 

starša. Če eden od staršev ni portugalski državljan ali ima poleg portugalskega še katero 

drugo državljanstvo, sme otrok dobiti ime v izvirni obliki, kakor bi bilo zapisano v državi, 

ki je dežela državljanstva tega starša. Če je to mogoče, morajo starši pridobiti ustrezna 

dokazila pristojne institucije države, katere državljani so, o tem, da je določeno ime v tej 

državi dovoljeno (spletna stran DGRN).

Civilni zakonik določa, da dobi otrok priimke očeta in matere ali samo enega od njiju. 

8 Gr.: onomastikon (ed.), onomastika (mn.) - imenik, imenski seznam ali slovar, slovar imen ali pojmov (Vrbinc, 
1997: 504).

9  Deluje v okviru portugalskega ministrstva za pravosodje.

10  Pogosto imena tujega izvora ali imena, ki vsebujejo črke, ki jih portugalščina ne pozna (k, w in y), za katere 
obstaja ustrezen portugalski ekvivalent ali zapis. Prepovedana so tudi zemljepisna imena (npr. Africa, Lisboa, 
Benfica, Açores).

11  Npr. Maria da Assunção, Marques de Queiroz, Marta Verónica.
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O imenu in priimkih, ki jih bo otrok imel, in njihovem zaporedju soglasno odločita 

oba starša. V primeru, da ne dosežeta dogovora, o imenu in priimku v interesu otroka 

odloči sodišče. Če je očetovstvo ali celo materinstvo otroka ugotovljeno naknadno in 

naknadno vneseno v register rojstev, se priimki otroka lahko naknadno spremenijo v 

skladu z določili civilnega zakonika (1875. člen). Če oče otroka ni mož otrokove matere, 

lahko otrok s soglasjem materinega moža prevzame njegove priimke. V roku dveh let 

po pridobitvi polnoletnosti lahko otrok zahteva, da se mu iz imena izbriše priimke moža 

njegove matere (1876. člen). Otroku je dovoljeno dati tudi priimek, do katerega ima eden 

od staršev pravico oziroma bi ga lahko uporabljal, ker je to priimek enega od njegovih 

starih staršev, čeprav to ni razvidno iz priimka staršev otroka. 

Ob posvojitvi posvojenec praviloma prevzame priimke posvojiteljev ter preneha 

uporabljati priimke, ki jih je imel pred posvojitvijo (1988. člen). Sodišče pa lahko na 

zahtevo posvojiteljev odloči, da posvojenec dobi nov priimek, sestavljen iz priimkov 

posvojiteljev ter enega ali več priimkov otrokovih bioloških staršev, da ohrani njegove 

pravice do osebne identitete (1995. člen) (spletna stran DGRN in Civilni zakonik).

Prevzemanje priimkov zakonca se je na Portugalskem v večjem obsegu pojavilo šele po 

vzpostavitvi demokracije leta 1974. Civilni zakonik v 1677(1) členu določa, da ima ob 

sklenitvi zakonske zveze vsak zakonec pravico obdržati svoj priimek (svoje priimke) in se 

odločiti, če oziroma katere od priimkov zakonca bo sprejel (največ dva). Skupno število 

vseh priimkov, ki jih bo oseba imela, je v vsakem primeru lahko največ štiri. V primeru, 

da je oseba prej že bila poročena in je po ločitvi oziroma smrti zakonca obdržala priimke 

prejšnjega zakonca, ne more prevzeti priimkov novega zakonca, ne da bi prej prenehala 

uporabljati priimke, ki jih je prevzela ob sklenitvi prejšnje zakonske zveze (člena 1677(2) 

in 1677-a). Ob ločitvi lahko oseba priimke bivšega zakonca obdrži samo s soglasjem 

bivšega zakonca. Če le-ta ne da soglasja, lahko o zadevi odloči sodišče, potem ko se je 

seznanilo z okoliščinami in motivi osebe, zakaj želi priimke obdržati (1677-b člen). V 

primeru ločitve ali smrti zakonca lahko sodišče zavrne zahtevo za ohranitev zakončevega 

priimka, če bi nadaljnja uporaba priimka bivšega zakonca lahko resno škodovala ugledu 

in dobremu imenu bivšega/pokojnega zakonca oziroma njegove družine (člen 1677-

C(1)). Takšno prepoved lahko zahteva bivši zakonec, v imenu pokojnega zakonca pa 

starši, potomci ter bratje in sestre pokojnika (člen 1677-C(2)). 

Portugalska sodi med države, kjer polovica poročenih žensk nosi možev priimek (51%), 

visok odstotek jih ohrani svoj dekliški priimek (30 %), oba priimka pa uporablja 18% 

žensk (gl. Valetas).
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Portugalska zakonodaja ureja spremembo priimka v primeru posvojitve, poroke in 

ločitve oziroma smrti zakonca ter ponovne poroke ločene oziroma ovdovele osebe (4. 

in 5. člen Zakona o civilnem registru), sprememba priimka iz drugačnih razlogov pa 

zakonsko ni predvidena (spletna stran DGRN). 

Sprememba imena je mogoča v skladu s 104. členom Zakonika o civilnem registru. Le-ta 

določa, da je ime mogoče spremeniti z dovoljenjem ministra za pravosodje (1. odstavek). 

Dovoljenje ministra ni potrebno le v okoliščinah, ko so spremembe imena minimalne 

(npr. opustitev vezaja med imenoma ali dodajanje posameznih črk) (2. člen).

3.5 Španija

V Španiji urejajo določanje imen (šp.: el nombre/los nombres), priimkov (el apellido/los 

apellidos) ter njihovega zaporedja Civilni zakonik iz leta 1889 (Código civil), Zakon o 

civilnem registru iz leta 1957 (Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil) in Pravilnik 

o civilnem registru iz leta 1958 (Reglamento del Registro Civil de 14 de noviembre 1958). 

V letu 1999 pa je bil sprejet še Zakon o imenih in priimkih ter njihovem zaporedju (Ley 

40/1999 de 5 de noviembre sobre nombre y apellidos y orden de los mismos), ki je bistveno 

vplival na spremembe zakonskih določil o priimkih tako v Civilnem zakoniku kakor v 

Zakonu o civilnem registru.

V skladu z navedeno zakonodajo je osebno ime sestavljeno iz:

največ dveh imen, • 

(vedno) dveh priimkov. • 

Ime je lahko sestavljeno iz največ dveh imen, in sicer dveh nesestavljenih imen ali enega 

sestavljenega imena. Prepovedana so imena, ki bi lahko sprožala predsodke do osebe, 

pomanjševalnice ali vzdevki, pa tudi imena, ki bi lahko zbujala dvome o spolu osebe. 

Otrok ne sme imeti istega imena, kot ga že ima njegov brat ali sestra (in tudi ne prevoda 

tega imena v katerem drugem jeziku), razen če je ta brat ali sestra že umrl(a) (54. člen 

Zakona o civilnem registru).

Od konca 19. stoletja (1889 - leto sprejetja Civilnega zakonika) do sprejetja Zakona o 

imenih in priimkih ter njihovem zaporedju (1999) je bilo zaporedje priimkov zakonsko 

strogo določeno (v Civilnem zakoniku - 109. člen in naknadno v Zakonu o civilnem 

registru - 54. člen), in sicer tako, da je bil na prvem mestu očetov prvi priimek, sledil pa 

mu je materin prvi priimek. Pred tem je bilo določanje otrokovih priimkov in njihovega 
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zaporedja predmet proste presoje staršev.12 Zakon o imenih in priimkih ter njihovem 

zaporedju je to spremenil. V drugem členu namreč določa spremembo 109(2). člena 

Civilnega zakonika: 

“Če je starševstvo otroka potrjeno po obeh linijah, oče in mati ob vpisu otroka v civilni 

register soglasno odločita o zaporedju, v katerem bosta njuna prva priimka prenešena 

na otroka.” (povzeto po 2. členu zakona o imenih in priimkih).

V primeru, da se starša ne strinjata glede zaporedja otrokovih priimkov, velja, da je prvi 

otrokov priimek prvi očetov priimek, drugi pa materin prvi priimek (53. člen Zakona o 

civilnem registru). V vsakem primeru pa mora biti zaporedje priimkov, kot je določeno 

pri  prvem otroku, enako tudi pri vseh naslednjih otrokih istih staršev (55. člen Zakona 

o civilnem registru; 3(3). člen Zakona o imenu in priimkih).

 

S sprejetjem  Zakona o imenih in priimkih ter njihovem zaporedju je Španija sledila 

določilom Resolucije št. 78/37 Sveta Evrope iz septembra 1987 o enakosti zakoncev v 

civilnem pravu, ki v 17.(i)b členu določa, da v primeru, ko starša nimata istega priimka, 

soglasno določita otrokov priimek (povzeto iz uvoda k Zakonu o imenih in priimkih ter 

njihovem zaporedju in Resoluciji št. 78/37). Na spremembo zakonodaje pa je vplivala 

tudi odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Burghartz proti Švici, 

v katerem je sodišče odločalo o spornosti zaporedja priimkov zakoncev (uvod k Zakonu 

o imenih in priimkih, primer Burghartz v. Switzerland).

Omeniti je treba, da med španskimi priimki obstajajo tudi dvojni priimki (šp.: apellido 

doble) in pa sestavljeni priimki (apellido compuesto), povezani z vezajem, ki štejejo kot 

en priimek. Do združevanja dveh priimkov v enega je prihajalo predvsem v primerih, 

ko je eden od priimkov bil zelo pogost (npr. García, Sánchez) in je šele v kombinaciji z 

drugim bilo mogoče razlikovanje od drugih družin s tem priimkom (spletna stran Los 

apellidos españoles).

Pri posvojitvi posvojenec dobi priimke svojih posvojiteljev na enak način, kot če bi šlo 

za njegove biološke starše. Posvojenec priimka posvojiteljev prenese na svoje potomce 

(201. - 204. člen Pravilnika o civilnem registru). 

Ob sklenitvi zakonske zveze oseba formalno nikoli ne spremeni priimka. Oseba 

(večinoma ženske) lahko po poroki pri uporabi v vsakodnevnem in družabnem življenju 

obema svojima priimkoma sicer neuradno doda še priimek (oziroma priimka) zakonca, 
12 Praviloma je bil na prvem mestu priimek starša, ki je bil iz uglednejše družine. Dogajalo pa se je tudi, da so otroci 
istih staršev imeli popolnoma različne priimke (spletna stran Los apellidos españoles).
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ki ponavadi sledi(ta) predlogu de. Priimek, kot je zapisan v vseh osebnih dokumentih in 

ki ga oseba uporablja v pravnem prometu, pa ostane nespremenjen (spletna stran Los 

apellidos españoles).

Po podatkih Eurobarometra za leto 1995 kar 77 % poročenih Špank po poroki uporablja 

le svoj priimek, oba priimka (neuradno) uporablja 17 % žena (povzeto po Valetas). 

V španski zakonodaji je sprememba osebnega imena urejena v Pravilniku o civilnem 

registru (členi 196, 205 - 219). Spremembe sicer ni potrebno plačati, vendar pa zakonodaja 

to dovoljuje le v izjemnih okoliščinah, za katere mora oseba, ki želi spremeniti osebno 

ime, imeti dokazila. S spremembo osebnega imena ne sme biti povzročena škoda tretjim 

osebam. Imena, ki je vpisano v civilni register, ni mogoče poljubno in neomejeno 

spreminjati. Pred spremembo je potrebno dokazati, da zanjo obstajajo utemeljeni razlogi: 

ime, vpisano v register, je mogoče spremeniti le, če zbuja predsodke do osebe, povzroča 

zamenjave identifikacije in/ali zbuja dvome o spolu osebe. Zgolj na željo osebe je ime 

mogoče spremeniti le v naslednjih okoliščinah:

ko gre za prevod španskega imena iz enega španskega jezika• 13 v drugega, 

ko gre za prevod tujega (nešpanskega) imena v katerikoli španski jezik.• 

Španska zakonodaja predvideva tudi možnost spremembe priimka, vendar je izbira 

novega priimka močno omejena: izbrana priimka morata biti takšna, do katerih je 

prosilec dejansko upravičen po starših (205. člen Pravilnika o civilnem registru). V praksi 

to pomeni, da prosilec lahko izbere dva od štirih priimkov (od tega obvezno po enega 

iz vsake starševske linije, kar izbiro še omeji) in določi njuno zaporedje.14 Odklon od 

tega pravila je dovoljen z namenom, da bi se preprečilo izginotje redkega španskega 

priimka. Poleg tega mora prosilec izpolnjevati pogoj, da nov priimek že uporablja v 

vsakdanjem oziroma družabnem življenju in je po njem splošno prepoznaven (209(4). 

člen omenjenega pravilnika). 

Kadarkoli pa je mogoče priimek spremeniti z namenom ortografske in fonetične 

uskladitve:

ko gre za prevod španskega priimka iz enega španskega jezika v drugega, • 

ko gre za prevod tujega (nešpanskega) priimka v katerikoli španski jezik (špansko • 

13 Španska ustava iz decembra 1978 priznava poleg kastiljskega še tri uradne jezike: baskovski, galicijski in katalonski. V 
regijah Valencia in Val d’Arán sta uradna še regionalna jezika valencijski (od leta 1982) oziroma araneški (od leta 1990). 
Drugi jeziki, ki se govorijo na ozemlju Španije, nimajo statusa uradnega jezika (spletna stran Las lenguas de España). 

14 Oseba lahko izbira med skupno osmimi kombinacijami priimkov. 
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ministrstvo za pravosodje).

Kot zanimivost lahko omenimo tudi, da je bil v prvi polovici leta 2006 v spodnjem domu 

španskega parlamenta (Congreso de los Dipuitados) vložen predlog dopolnitve zakona 

o civilnem registru, ki bi transseksualcem omogočal spremembo imena in navedbe 

spola v osebnih dokumentih v skladu z njihovim osebnim dojemanjem (Proyecto de 

rectificatión registral de la mención relativa al sexo de las personas). S tem bi se Španija, 

ki je v posameznih primerih s sodbami vrhovnega sodišča takšne spremembe podatkov 

že dovolila, pridružila državam, ki imajo to možnost zakonsko urejeno (Belgiji, Danski, 

Italiji, Nemčiji, Nizozemski, Švedski in Turčiji). Parlament o predlogu še ni odločal (spletna 

stran Unión General de Trabajadores). 

3.6 Švedska

Otrokov skrbnik (the custodian of the child) v treh mesecih po rojstvu otroka davčni 

upravi sporoči otrokovo ime, ki ga ta odobri. Ime mora biti primerno. Če imajo starši 

skupen priimek, ga otrok avtomatično prevzame. Če imajo starši ob otrokovem rojstvu 

različen priimek, je situacija odvisna od tega, ali že imata skupne otroke. Če da, potem ima 

novi otrok obvezno enak priimek kot zadnji skupni rojen otrok. V drugih primerih lahko 

starši izberejo otrokov priimek, pri čemer mu lahko dasta priimek enega ali drugega. 

Lahko izbereta tudi priimek, ki ga je katerikoli izmed njiju imel neposredno pred poroko. 

Če izbira imena ni v roku treh mesecev sporočena davčni upravi, se šteje, da je otrok dobil 

materin priimek. Otrok lahko dobi tudi srednje ime (the middle name) v primeru, da ima 

priimek, ki ga nosi le eden od staršev. Kot srednje ime se lahko doda priimek drugega 

od staršev. Če pa je slednji ta priimek dobil v zakonski zvezi s kom tretjim, je potrebno 

njegovo soglasje. Srednje ime je le osebna pravica in pomeni odnos do starša, zato se ga 

ne more prenesti na zakonca ali na otroka.

Najkasneje ob poročni svečanosti morata bodoča zakonca določiti enega izmed obeh 

priimkov, ki ga bosta imela kot skupni priimek, lahko pa obdržita vsak svojega. Tisti od 

zakoncev, ki je prevzel priimek drugega, lahko svoj prejšnji priimek obdrži kot srednje 

ime. Če imata zakonca različne priimke, lahko (le) eden izmed njiju prevzame ime 

drugega kot srednje ime. Srednje ime se ne more prenesti na zakonca ali na otroka.

Po razvezi zakonca ohranita priimek, ki sta ga imela v času trajanja zakonske zveze. Vsak 

pa lahko z obvestilom davčni upravi prevzame priimek, ki ga je imel neposredno pred 

sklenitvijo zakonske zveze  (povzeto po spletni strani ministrstva za pravosodje). 

Na Švedskem  večina žensk ob poroki prevzame možev priimek - teh je 87 %. Oba priimka 

ima 7 %, samo svojega pa 6 % žensk (povzeto po Valetas).
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Kot že navedeno, je za veliko vrst sprememb osebnega imena pristojna švedska davčna 

uprava. To zlasti velja za spremembo imena ali vrstnega reda imen, za dodatek ali izbris 

dodatnega priimka, spremembo priimka po poroki in prevzem prejšnjega priimka ob 

razvezi. 

Če pa gre za korenitejše spremembe osebnega imena, kot so prevzem izmišljenega 

osebnega imena ali prevzem starega družinskega priimka, je pristojen Švedski patentni 

in matični urad (The Swedish Patent and Registration Office). S tako imenovano 

administrativno spremembo imena so vsi prejšnji priimki izbrisani.

Star družinski priimek se lahko prevzame pod pogojem, da je bil v rabi v prosilčevi 

družini v najmanj dveh kolenih njegovih direktnih prednikov. Prevzame se lahko tudi 

priimek, sestavljen iz imen očeta ali matere ter končnico “son” (sin) ali “dotter” (hči) - 

npr: Georgsson ali Georgsdotter. Patenti urad je pristojen tudi za spremembo črkovanja 

priimka.

Možna je tudi sprememba osebnega imena v popolnoma novo.  Če je prosilec tako 

spremembo v preteklosti že opravil, mora izkazati utemeljen razlog za ponovno 

spremembo. Patentni urad ima celo t.i. Surname generator,  s katerim naj bi bila olajšana 

izbira novega imena.  Novo ime mora imeti jezikovno obliko, ki je skladna s švedščino, 

in mora ustrezati še nekaterim drugim zahtevam. Tako ime ne sme biti žaljivo in ne sme 

škoditi osebi, ki ga bo imela. Za ime se ne sme vzeti priimek in obratno. Ime ne more 

vsebovati vezaja in se ne sme začeti na af, de, von. Nadalje ne sme zavajati javnosti in ne 

sme biti zamenljivo npr. z imenom železniške postaje. Ne dovolijo se: 

priimki, ki bi se utegnili zamenjevati s priimkom nekoga, ki ga ima pravico nositi, • 

splošno znani priimki izumrle družine,• 

splošno znani tuji priimki,• 

splošno znana umetniška imena nekoga drugega,• 

označbe za ustanovo, klub, nevladno organizacijo ali podoben akronim, • 

naslovi zaščitenega literarnega ali umetniškega dela nekoga drugega.• 

Patentni urad ima dostop do seznama vseh obstoječih priimkov in vsak predlog preveri. 

Pregledajo se imena,  priimki, imena družb in blagovne znamke, poštni naslovi in drugi 

seznami. Predlog preveri tudi strokovnjak za švedski jezik. Predlog spremembe se 

objavi v švedskem uradnem glasilu in v glasilu priimkov. V času enega meseca imajo 

zainteresirani možnost, da nasprotujejo spremembi. Če je zahteva zavrnjena, je možna 

pritožba na švedsko pritožbeno sodišče za patente (Swedish Court of Patent Appeals), 

nazadnje pa še  na vrhovno upravno sodišče (Swedish Supreme Admnistrative Court) 

(povzeto po spletni strani Švedskega patentnega urada). 
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3.7 Zvezna republika Nemčija

Vprašanje določitve osebnega imena je urejeno v državljanskem zakoniku - 

Bürgerlichesgezetzbuch-BGB. Nemška zakonodaja ne razlikuje med zakonskimi in 

nezakonskimi otroki. Če sta starša poročena in imata skupni priimek (gemeinsame 

Familienname ali  Ehename je lahko le eden od priimkov zakoncev), dobi otrok ta skupni 

priimek (člen 1616 BGB). Zakonca, ki nimata skupnega priimka, se morata sporazumeti, 

kateri priimek bosta dala otroku. Izbirata lahko med očetovim in materinim priimkom 

- ne moreta pa določiti česa tretjega. Priimek, sestavljen iz obeh priimkov staršev ni 

dovoljen, otrok ima lahko le enega. Odločitev velja tudi za vse kasnejše skupne otroke - 

ni torej dovoljeno, da bi se en otrok imenoval po očetu, drugi po materi (prim. 1. odstavek 

1617. člena BGB). Če se starša ne moreta sporazumeti v roku enega meseca od rojstva 

otroka, prenese družinsko sodišče pravico do odločitve na enega od staršev, kateremu 

lahko določi rok, da se odloči. Če ta rok poteče brezuspešno, dobi otrok priimek starša, 

kateremu je družinsko sodišče podelilo to pravico. 

Če starši niso poročeni, pa na podlagi posebne izjave skupaj izvršujejo starševsko pravico 

oziroma skrb (das gemeinsame Sorgerecht), je ureditev popolnoma enaka zgoraj opisani, 

pri čemer starši seveda nimajo skupnega priimka.

Če starši nimajo skupnega priimka in pripada starševska pravica le enemu (običajno 

materi), dobi otrok avtomatično njegov priimek. V takem primeru lahko mati otroku 

določi tudi ime očeta, za kar pa potrebuje njegovo soglasje, po dopolnjenem petem letu 

starosti pa tudi otrokovo (prim.  člen 1617a BGB).

Zakon določa še pravila pri spremembi imena staršev (člen 1617 c) in za naknadno 

ustanovitev skupne starševske pravice (člen 1617 b).

Poleg opisanih pravil pa se je oblikovala tudi zanimiva sodna praksa, ki določa pravila o 

osebnem imenu otroka.

O primernosti imena (točneje o primernosti za vpis: die Eintragungsfähigkeit) odloča 

na prvi stopnji matični urad (Standesamt), nato pa Landgericht, Oberlandesgericht in na 

najvišji stopnji Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht). Obstajajo mnenja, 

da so pravila za primernost imena v Nemčiji stroga, v zadnjem času pa vedno večja 

globalizacija omogoča tudi večjo raznolikost imen. Uradniki se v dvomu poslužujejo 

najprej knjige Nemška zgodovinska knjiga imen (Historisches Deutsches Vornamenbuch, 

avtor Wilfried Seibickes), če imena tam ni navedenega, je potrebna posebna potrditev, 

ki jo proti plačilu pripravijo ustrezni inštituti (npr. univerza v Leipzigu). Iz razpoložljive 
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sodne prakse pa je razvidno, da so pristojni organi, zlasti sodišča, v posamičnih zadevah 

opravila poizvedbe tudi pri konzularnih predstavništvih, saj je možnost za vpis večja, če 

je ime dovoljeno oziroma običajno v drugih državah. Izoblikovala so se naslednja stališča 

sodne prakse: izbrano ime ne sme škoditi koristi otroka in mora biti jasno prepoznavno 

kot ime. Ime ne sme biti priimek (Zvezno ustavno sodišče je kljub temu razsodilo, da 

je ime Anderson dopustno), krajevno ime ali blagovna znamka (npr. Pepsi). Iz imena 

mora biti razvidno, ali gre za moško ali žensko osebo. V dvomljivih primerih kot so npr. 

Sunny, Kim, Sam mora imeti otrok še eno osebno ime, ki omogoča razločevanja spola. 

Ime Sascha, ki je v Nemčiji večinoma  moško ime, je dopustno tudi za deklice, če imajo 

še eno ime. Število imen je omejeno na  največ 5, sodišče je zavrnilo zahtevo matere, ki je 

hotela otroku dati 12 imen (iz “Chenekwahow Migiskau Nikapi-Hun-Nizeo Alessandro 

Majim Chayara Inti Ernesto Prithibi Kioma Pathar Henriko” je zato nastal “Chenekwahow 

Migiskau Kioma Ernesto Tecumseh”). Dovoljeno je ime Jesus, ker je pogosto v Španiji in 

deželah Latinske Amerike in ne žali čustev vernikov, Roi je primerno ime za fanta, četudi 

v francoščini pomeni kralj, saj podobno velja za Regino, itd. (spletna stran Ratgeberrecht 

in Univerze Leipzig). 

Pri poroki lahko zakonca določita skupno družinsko ime (Familienname), ki je lahko 

priimek enega od obeh. Če tega ne storita, obdržita imeni, ki ju imata ob sklenitvi zakonske 

zveze. Zakonec, čigar priimek ni skupni družinski priimek, pa  lahko temu priimku doda 

svoj rojstni priimek. Tako izjavo lahko naknadno prekliče, vendar pa ni dopustno, da bi 

kasneje spremenil vrstni red priimkov (prim. člen 1355 BGB).

Iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice je znan primer Burghartz 

proti Švici.15 Na tem mestu ga omenjamo, ker je bila zakonska zveza švicarskih 

državljanov sklenjena v Nemčiji, pri čemer sta zakonca skladno z nemškim pravom za 

skupni priimek izbrala ženin priimek (Burghartz), temu pa je mož dodal svoj priimek 

(Schnyder). Švicarske oblasti so kot skupni priimek zakoncev vpisale Schnyder, saj je 

bilo po švicarskem pravu določeno, da poročeni pari nosijo priimek moža, kateremu 

lahko le žena doda svoj priimek (pa še to le od leta 1984 dalje), mož pa te pravice ni 

imel (le iz utemeljenega razloga je izjemoma lahko skupni družinski priimek tudi ženin 

priimek). Evropsko sodišče za človekove pravice je ugotovilo, da je šlo za kršitev 14. člena 

(prepoved diskriminacije) v povezavi z 8. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja).

Nemčija sodi v skupino držav, kjer velika večina žensk po poroki uporablja le možev 

15 Zadeva 49/1992/394/472 
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priimek - pravzaprav je po podatkih Eurobarometra iz leta 1995  teh bilo 95 %, oba priimka 

je uporabljalo 3 % žensk, le svoj dekliški priimek pa 1 % poročenih (povzeto po Valetas).

Razvezani zakonec (in vdovec) obdrži družinski priimek, lahko pa poda izjavo, s katero 

prevzame priimek, ki ga je imel ob sklenitvi zakonske zveze. Slednjega lahko tudi doda 

družinskemu priimku (prim. peti odstavek 1355. člena BGB). Otrok obdrži priimek, ki ga 

je imel ob rojstvu. S spremembo priimka mora soglašati drugi od staršev, po dopolnjenem 

5. letu starosti pa tudi otrok. 

Sprememba imena odrasle osebe po nemškem pravu ni enostavna. Poleg že omenjenih 

določb BGB ob spremembi osebnih stanj, je sprememba imena urejena v Zakonu o 

spremembi družinskega imena in imena  (Gesetz zur Aenderung von Familiennamen 

und Vornamen - NamAndG). Gre za enega izmed t.i. nuernberških zakonov iz leta 1938, 

ki je svoje čase skupaj z uredbo služil prisiljevanju židovskih državljanov, da so obvezno 

imeli še dodatno ime (npr. Sara, Israel), ki je kazalo na njihovo poreklo. Po vojni je bil 

zakon spremenjen in danes služi kot pravna podlaga za spremembo imena iz različnih 

razlogov, ki niso urejeni z BGB. 

Osebno ime se lahko spremeni le iz važnega razloga (3. člen NamAndG), o čemer se je 

izoblikovala obsežna upravno-sodna praksa. Predlagatelj mora svoj zahtevek izdatno 

utemeljiti in pri tem računati na okoli 500 eur upravnih stroškov.

Razlog, da ime osebi ni všeč, ni pravnorelevanten, prav tako ne, da bi drugo ime lepše 

zvenelo ali dajalo boljši vtis. Interes predlagatelja, ki bi utemeljeval pravno varstvo, mora 

prevladati nad drugimi vidiki - nad interesi drugih udeleženih ali nad splošnimi načeli o 

pravu imena, med katere sodi tudi socialna funkcija imena in javni interes za ohranitev 

dosedanjega imena.

Sprememba se dovoli zlasti zaradi varovanja zasebnosti (sorodnik je npr. množični 

morilec), pri težko izgovorljivih imenih (npr. Pryzybytsky), nadalje iz družinskih razlogov, 

ki niso urejeni v BGB (rejništvo oziroma skrbništvo) itd.  Po sodni praksi je važen razlog 

lahko tudi ime, ki je smešno, nespodobno ali se ga povezuje z nacionalsocialističnim 

diktatorjem, zato je sodišče dovolilo spremembo iz Adolfa v Dolf. Važen razlog je lahko 

tudi tako pogosto ime, da ne zagotavlja razlikovanja (npr. Meier, Mueller). 
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IV.  ZAKLJUČEK 

Iz primerjalnega pregleda je razvidno, da je področje osebnega imena v proučevanih 

državah precej raznoliko urejeno. To v praksi pomeni določene težave v mednarodnih 

družinah, vendar se v okviru te naloge s kolizijskimi pravili nismo ukvarjali. Opazen je trend 

po zmanjševanju poseganja države na področje osebnega imena, četudi je v določenih 

primerih večinoma  predvidena sodna kontrola - to zlasti velja ob rojstvu otroka.  

Praviloma velja, da če imata starša ob rojstvu otroka skupni priimek, otrok večinoma 

dobi tega. Če skupnega priimka nimata, mu lahko praviloma določita ali materinega 

ali očetovega. Pri tem obstajajo tudi pomembne razlike med pregledanimi državami: 

v Nemčiji npr. ni dovoljena kombinacija priimkov obeh staršev, na Portugalskem in v 

Španiji pa je taka kombinacija ne le običajna, temveč zakonsko predvidena. Razen v 

Sloveniji ni v opisanih državah nikjer mogoče, da starši otroku določijo nek tretji priimek. 

Države pogosto določajo pravilo, da je izbira omejena le na prvega otroka: vsi naslednji 

otroci istega para imajo priimek, ki je enak priimku prvorojenca (npr. Švedska in ZRN). 

Slovenija takega pravila nima. Razen Belgije in Malte nobena država ne daje prednosti 

očetovemu priimku. 

Več svobode je razvidne pri otrokovemu imenu. To zlasti velja za zadnja desetletja, ko je 

liberalizacija pravil očitna.  Navedeno je moč pripisati  po eni strani vse večji  globalizaciji, 

po drugi strani  pa načelu varovanja zasebnega življenja pred nepotrebnimi posegi države. 

Od pregledanih ima najstrožja pravila Portugalska, ki edina določa predpisan seznam 

osebnih imen. Zanimivo je, da Španija ne dovoljuje vpisa pomanjševalnic imena.

Spoštovanje načela nediskriminacije je doprineslo k raznolikosti možnosti izbire priimka 

zakoncev ob sklenitvi zakonske zveze. V praksi pa je treba priznati veliko vlogo tradiciji 

in običajnemu pravu. Od pregledanih držav sodita Nemčija in Francija med države, kjer 

praktično vse ženske po poroki prevzamejo možev priimek. Prav nasprotno pa velja za 

Španijo, kjer je pravilo tako, da poroka  nikoli ne vpliva na formalno spremembo priimka 

ženske. V Belgiji je najvišji odstotek žensk, ki uporabljajo oba priimka in relativno majhen 

odstotek žensk, ki prevzamejo le možev priimek. 

Razveza ima ponekod za pravno posledico izgubo pravice do priimka bivšega zakonca 

(Francija, Belgija), oziroma lahko eden od zakoncev doseže prepoved nadaljnje uporabe 

svojega priimka (Malta, Portugalska). V Sloveniji in v Nemčiji razveza po zakonu nima 

neposrednega vpliva na priimek ter ni predvidena sodna prepoved uporabe priimka 

bivšega zakonca. 
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Pri spremembi osebnega imena ne glede na spremembo osebnega statusa (npr. poroka, 

posvojitev) je med pregledanimi državami opaziti velike razlike. Države se v odnosu do 

javnega interesa, ki zaradi pravne varnosti zasleduje načelo nespremenljivosti osebnega 

imena (zlasti priimka) in v odnosu do zasebnega interesa posameznika različno 

opredeljujejo. Najstrožji režim je razviden pri Malti in Portugalski, kjer sprememba 

osebnega imena praktično ni mogoča. Ostale države večinoma za spremembo osebnega 

imena določajo obstoj utemeljenega razloga - to velja za Francijo, Belgijo in Nemčijo, ali 

pa jo omogočajo le v izjemnih primerih (Španija). Popolnoma drugače velja za Slovenijo, 

kjer načelo o nespremenljivosti osebnega imena očitno ni uveljavljeno v enaki meri, saj 

zakon za njegovo spremembo ne zahteva nobenih pogojev. 

Na splošno lahko zaključimo, da je slovenski zakon o osebnem imenu med liberalnejšimi, 

če ne celo najbolj liberalen izmed pregledanih. Slednje zlasti velja za pravila o določitvi 

osebnega imena otroka ter za določbe o spremembi osebnega imena.
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ARHIVIRANJE IN DOSTOP DO 

ELEKTRONSKEGA GRADIVA1

I.  UVOD

V zadnjem času, še posebno v zadnjem desetletju, smo priča vedno večjemu obsegu 

poslovanja z elektronskimi dokumenti. Slednji vse bolj nadomeščajo klasične dokumente 

v papirni obliki in pričakujemo lahko, da bo taka oblika dokumentov kmalu prevladovala. 

V Sloveniji je elektronskemu poslovanju dal zagon zlasti pred šestimi leti sprejeti Zakon o 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki pomeni začetek novega obdobja, 

v katerem bo elektronska oblika sčasoma izpodrinila klasično.  

Povedano velja tudi za organe javne uprave. Pojmi kot sta e-uprava in e-vlada so tesno 

povezani z uporabniku prijazno in dostopno upravo, racionalizacijo in poenostavitvijo 

postopkov ter zlasti z zmanjševanjem ovir in nepotrebne birokracije. V marsikateri državi 

so se zato elektronskega poslovanja lotili v okviru projektov informatizacije države.

Nesporno je, da so organi javne uprave v vse večjem obsegu prejemniki oziroma 

naslovniki elektronskih dokumentov, saj je vedno več  upravnih postopkov, v katerih 

lahko državljani vloge ter obrazce izpolnjujejo in pošiljajo po elektronski poti. Hkrati pa 

organi elektronske dokumente tudi sami ustvarjajo. Pri tem je bistvenega pomena, da se 

potrebna skrb nameni vprašanju shranjevanja in arhiviranja elektronskih dokumentov. 

Dejansko lahko govorimo o shranjevanju ali arhiviranju jutrišnjega spomina.2 Za razliko 

od gradiva v papirni obliki pa pri elektronskem gradivu naletimo na hitro spreminjajočo 

se strojno in programsko opremo. Zagotoviti je treba, da bo elektronske dokumente, ki 

nastajajo danes, možno brati in do njih dostopati tudi s strojno in programsko opremo, 

ki jo bomo uporabljali v prihodnosti, ne da bi bila pri tem ogrožena njihova vsebina ali 

avtentičnost. Ustrezno hrambo gradiva je treba zagotavljati ne le zaradi pravne varnosti 

državljanov, temveč tudi zaradi določil predpisov o dostopu javnosti do dokumentov 

javne uprave, zaradi transparentnosti njenega delovanja in ne nazadnje zaradi kontrole 

nad njenim delovanjem. 

V tem pregledu bomo prikazali, kako imajo nekatere evropske države pravno urejeno 
1 Marjana Križaj, Janez Blažič, pripravljeno: 10.11.2006, objavljeno 10.5.2007.

2 Gl. Resolucijo Sveta C/162/02 z dne 25. junija 2002 o arhiviranju jutrišnjega spomina - arhiviranje digitalne vsebine 
za prihodnje generacije.
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ravnanje z elektronskim gradivom javnopravnih oseb, zlasti kako je urejeno njegovo 

arhiviranje. Pri tem se nismo ukvarjali s tehnološkimi standardi, temveč smo posebno 

pozornost namenili dostopu do elektronskih dokumentov, dokler so le ti pri organu in 

kasneje, ko so že v pristojni arhivski ustanovi. Ker je vprašanje dostopa do (arhivskih) 

dokumentov tesno povezano s področjem dostopa do informacij javnega značaja, 

smo se osredotočili zlasti na skandinavske države, ki imajo to področje tradicionalno 

dobro urejeno. Pregled pa vključuje tudi ZDA, pri čemer smo se predvsem omejili na 

zvezne dokumente oziroma na zvezni nivo. Nadalje smo skušali prikazati, kako imajo 

države urejeno shranjevanje spletnih strani, preko katerih imajo državljani dostop do 

dokumentov oziroma publikacij  javnopravnih oseb. Na koncu pregleda so v skrajšani 

obliki povzete ugotovitve, do katerih smo prišli pri svojem delu.

Podatke smo pridobili predvsem iz zakonodaje posamezne države, zlasti s področja 

arhivistike kot tudi dostopa do informacij javnega značaja. Za podatke, ki niso dostopni 

na svetovnem spletu,  smo zaprosili osrednje arhivske institucije posamezne države, 

glede shranjevanja spletnih strani pa smo se obrnili tudi na nacionalne knjižnice. 

II. OPIS STANJA V SLOVENIJI

Večino vprašanj elektronskega poslovanja je v Sloveniji leta 2000 uredil Zakon o 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, vendar do sprejema Zakona o 

varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (v nad: ZVDAGA) marca 2006 nismo imeli 

ustrezne pravne ureditve varstva gradiva, ki nastane pri takšnem poslovanju. Navedeni 

zakon je celovito uredil ne le varstvo arhivskega gradiva, temveč varstvo celotnega 

dokumentarnega gradiva v elektronski obliki. 

Zakon določa razliko med dokumentarnim in arhivskim gradivom. Dokumentarno 

gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, 

fotografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) gradivo, ki je bilo prejeto 

ali je nastalo pri delu pravnih ali fizičnih oseb. Dokumentarno gradivo je lahko v fizični 

obliki (je na fizičnem nosilcu zapisa, ki omogoča reprodukcijo vsebine brez uporabe 

informacijsko komunikacijskih ali sorodnih tehnologij) ali v elektronski obliki (gradivo 

v digitalni ali analogni obliki). Le del dokumentarnega gradiva je arhivsko gradivo: to je 

gradivo, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ali trajen pomen za pravno varnost 

oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih arhivov. Javnopravne osebe ga izročajo 

arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva. Zakon določa temeljna načela, izmed katerih 

za namene tega pregleda omenjamo le načelo dostopnosti: dokumentarno gradivo 
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oziroma reprodukcija njegove vsebine mora biti ves čas trajanja hrambe zavarovana 

pred izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter dostopna pooblaščenim uporabnikom (prim. 

člen 6 ZVDAGA). Zakon natančno ureja  hrambo dokumentarnega gradiva, tudi tistega 

v digitalni obliki. Arhivsko gradivo je v zakonu opredeljeno kot tisto dokumentarno 

gradivo, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ali trajen pomen za varnost oseb. V 

poglavju arhivska javna služba pa zakon ureja tudi uporabo arhivskega gradiva v arhivih. 

Javno arhivsko gradivo je v arhivih dostopno vsakomur na podlagi pisne zahteve za 

uporabo ali prek objave na svetovnem spletu. V 65. členu zakona so navedeni tudi roki 

nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, ki vsebuje tajne podatke oziroma občutljive 

osebne podatke.

Na podlagi zakona izdana uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva vsebuje 

podrobnejše določbe glede klasične in elektronske hrambe. Poudarja zagotavljanje 

temeljnih predpostavk, ki morajo biti izpolnjene pri vsaki varni hrambi - dostopnosti, 

uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti hranjenega gradiva.  Priloga 1 uredbe našteva 

tisto dokumentarno gradivo, za katero se šteje, da je praviloma vedno arhivsko gradivo. K 

arhivskemu gradivu spada tudi tiskano ali javno objavljeno elektronsko arhivsko gradivo 

organa na spletu, ki vključuje vse podatke in dokumente, objavljene na spletnih straneh, 

a pri tem uredba še določa, da morajo biti pred objavo na spletu vsi arhivirani v digitalni 

obliki na elektronske medije. Uredba ureja zajem in shranjevanje spletnih strani in sicer 

mora to potekati na način, ki v zadostni meri za varstvo arhivskega gradiva hkrati zajame 

in shrani izvorno obliko zapisa posamezne spletne strani, vključno s povezavami in 

drugimi podatki, ki so potrebni za njen prikaz, ter zajeto sliko zaslona spletne strani v 

obliki zapisa za dolgoročno hrambo (gl. 11. člen uredbe).

Na podlagi uredbe je Arhiv Republike Slovenije pripravil in objavil predlog enotnih 

tehnoloških zahtev, ki predstavljajo enega izmed bistvenih dokumentov za izvajanje 

elektronske hrambe. Zakon in uredba namreč mnogo tehnoloških in organizacijskih 

vprašanj puščata odprtih. Na ta vprašanja odgovarjajo določila enotnih tehnoloških 

zahtev, ki za vse osebe, ki bodo elektronsko hranile svoje gradivo, in ponudnike storitev 

in opreme natančno specificirajo vsa bistvena vprašanja. Tako so urejene oblike zapisa 

za dolgoročno hrambo, zahteve za delovanje dokumentnih sistemov, zagotavljanje 

informacijske varnosti ter obveznosti za ponudnike opreme in storitev (povzeto po 

spletni strani Arhiva RS).
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Dostop do informacij javnega značaja je Slovenija uredila z zakonom3 leta 2003. Informacija 

javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki 

dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga 

je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb (prim. 4. 

člen ZDIJZ). Zakon torej določa, da se mora informacija nahajati v eni od materializiranih 

oblik, ki jih primeroma našteva in zanje uporablja skupni izraz dokument. Brez dvoma 

zajema dokument v elektronski in digitalni obliki, ki se prosilcu lahko kot tak tudi posreduje 

(gl. člene 14 in 17). Zakon določa izjeme od načela prostega dostopa informacij. Izrecno 

pa določa, da arhivsko gradivo, ki ga v okviru javne arhivske službe hrani pristojni arhiv v 

skladu z zakonom, ki ureja arhive, ni informacija javnega značaja po tem zakonu. Dostop 

do arhivskega gradiva je torej urejen z ZDAGA. ZDIJZ prav tako ne govori o dostopu do 

spletnih strani kot takih, saj uporablja pojem “dokument”. Dostop do dokumenta kot 

informacije javnega značaja je omogočen, če organ dokumente pred objavo na spletnih 

straneh shrani oziroma arhivira v digitalni obliki na elektronske medije, kot to predvideva 

že omenjena Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Spletne strani štejejo tudi za elektronske publikacije in zanje velja zakon o obveznem 

izvodu publikacij. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani poišče obvezni izvod 

elektronskih publikacij  s postopki iskanja po spletu. O vrstah in naboru elektronskih 

publikacij, katerih izvod se zbira, ter o načinu in pogostosti zajemanja bo Narodna in 

univerzitetna knjižnica izdala pravilnik.

III.  UREDITEV V NEKATERIH DRŽAVAH EU IN ZDA

3.1 Priporočila Sveta Evrope in ureditev na nivoju EU 

Četudi ne gre za dokumenta EU, uvodoma kratko omenjamo dva dokumenta Sveta 

Evrope, ki sta pomembna  za področje dostopa do dokumentarnega oziroma arhivskega 

gradiva: 

Priporočilo Sveta Evrope št. 13 (2000) glede dostopa do arhivskega gradiva, ki pravi, • 

da je v političnem sistemu, ki spoštuje demokratične vrednote, dostop do javnega 

arhivskega gradiva pravica. Zakonodaja bi morala določiti odprtje javnega arhivskega 

gradiva brez posebnih omejitev ali pa določiti splošni rok nedostopnosti. Arhivsko 

gradivo pomeni vse dokumente ne glede na datum, obliko ali medij, kateri so izročeni 

arhivom kot javnim ustanovam v trajno varstvo.

Priporočilo Sveta Evrope št. 2 (2002) glede dostopa do uradnih dokumentov, ki določa, • 

3 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, ZDIJZ-UPB2).
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da bi države članice morale na zahtevo vsakomur zagotoviti pravico do dostopa do 

uradnih dokumentov, ki jih hranijo organi oblasti. Uradni dokumenti so vse informacije 

v kakršnikoli obliki, ki so jih ustvarili, prejeli ali hranili organi oblasti in ki so povezane 

s katero koli javno ali upravno funkcijo, z izjemo dokumentov, ki so v pripravi.

Pravico do dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije določa 

255. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, konkretizirana pa je bila šele leta 

2001 z Uredbo št. 1049/2001. Po tej uredbi pomeni dokument neko vsebino ne glede 

na medij (napisana na papirju ali shranjena v elektronski obliki ali kot zvočni, vizualni 

ali avdiovizualni zapis) o vprašanju, nanašajočem se na politiko, dejavnosti ali odločitve 

s področja odgovornosti institucije (prim. člen 3). Nadalje določa, da prosilec lahko 

dokumente pregleda na kraju samem ali pa dobi  kopijo, vključno z elektronsko kopijo, 

kjer je ta na voljo, skladno s svojimi željami. Uredba ne določa, kako je z zagotavljanjem 

dostopa do (starih) spletnih strani navedenih organov.

S področjem dostopa do informacij je deloma povezana ponovna uporaba informacij 

(ang: re-use), ki jih hrani javni sektor. Temeljna načela oziroma minimalne zahteve določa 

Direktiva 2003/98/EC, ki med pogoji določa, da naj organi dajo dokumente na voljo v 

elektronski obliki, kadar je to možno in primerno (prim. člen 5).

Začetek sodelovanja med državami članicami EU na področju  arhivov sega v leti 1991 

in 1994, ko je bila sprejeta prva resolucija Sveta, oziroma ko so bili sprejeti sklepi Sveta o 

tesnejšem sodelovanju na področju arhivov.

Resolucija Sveta z dne 6. 5. 2003 o arhivih v državah članicah med drugim poudarja potrebo 

po nadaljnjem razvoju aplikacij in rešitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

na področju arhivov. Poziva Komisijo, da naj skliče sestanek skupine strokovnjakov, ki 

naj pripomore k širšem evropskem sodelovanju na področju zagotavljanja avtentičnosti, 

dolgoročne ohranitve in dostopnosti elektronskih dokumentov in arhivov. V okviru 

Skupnosti in ob sodelovanju javnih uprav in državnih arhivov ter predstavnikov 

industrije in raziskav so nato potekali multidisciplinarni forumi o problemih upravljanja, 

shranjevanja, ohranjanja in priklica strojno berljivih podatkov. Na podlagi navedene 

resolucije je Komisija leta 2005  pripravila Poročilo o arhivih v razširjeni EU, ki predstavlja 

temelj za prihodnji razvoj arhivov v Evropi. 

Novembra 2005 je bilo sprejeto priporočilo Sveta o prednostnih dejavnostih za večje 

sodelovanje na področju arhivov v Evropi (2005/835/ES), ki med drugim predvideva 

nadaljnji razvoj evropskega interdisciplinarnega sodelovanja na področju elektronskega 

dokumentarnega in arhivskega gradiva, zlasti kar zadeva usklajevanje digitalizacije. 
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V zvezi s tem je predvideno povečanje sodelovanja pri varovanju avtentičnosti, pri 

dolgoročnem ohranjanju in dostopnosti elektronskega dokumentarnega in arhivskega 

gradiva, še posebno:

s posodobitvijo in razširitvijo trenutnih zahtev za vzpostavitev sistemov za upravljanje • 

elektronskega dokumentarnega in arhivskega gradiva, kot so MoReq4 za boljše 

upravljanje javnega sektorja, in 

z nadaljevanjem organiziranja forumov DLM (• Document Lifecycle Management - 

upravljanje življenjskega cikla dokumentov) o elektronskem dokumentarnem in 

arhivskem gradivu.

3.2 Prikaz po državah

3.2.1 Danska

Zakon o arhivih skupaj z izvršilno uredbo predstavlja pravno podlago za arhivske zadeve 

tako v javni upravi kot tudi za delovanje državnega arhiva (Statens Arkiver). Zakon, ki 

dejansko velja tudi za elektronske dokumente, določa, da se dokumenti, ki so ocenjeni kot 

dokumenti s trajno vrednostjo, prenesejo v arhiv. Za zaščitene dokumente velja posebna 

ureditev. Po navedenem zakonu je večina dokumentov javnih organov dostopnih po 30 

letih, razen če gre za osebne podatke (ko dokumenti niso dostopni 80 let) in v nekaterih 

drugih primerih (povzeto po spletnih straneh Danskega državnega arhiva in ISPO/DLM, 

1999 in Banisar, 2006).

Na spletni strani državnega arhiva (deluje v okviru ministrstva za kulturo) so pojasnjene 

tudi strategije in zahteve za elektronske dokumente, s katerimi se sicer ukvarja poseben 

oddelek arhiva za informacijsko tehnologijo. Arhiv uporablja strategijo konverzije 

(conversion), kar pomeni, da so dokumenti v primernih časovnih razmakih pretvorjeni 

(migrirani), tako da so v skladu s tekočo tehnologijo. Elektronski arhivski material, ki 

se pošlje arhivu, mora biti shranjen na tak način, da omogoča pretvorbo brez občutne 

izgube podatkov. Danska zakonodaja pooblašča arhiv, da določi zahteve, ki jih morajo v 

tem pogledu izpolnjevati organi oblasti (authorities). Organi oblasti morajo izpolnjevati 

zahteve arhiva glede uporabe sistema upravljanja elektronskih datotek in dokumentov. 

Treba je zagotoviti, da je je sistem razumljiv in da ga lahko uporabljajo tudi uporabniki 

arhivov. Organi oblasti morajo točno vedeti, katere dokumente (s katerih področij) 

morajo predati arhivu, določena pa so tudi časovna obdobja, in sicer 5 let, po katerih 

4 Model requirements for electronic documents and archives management systems - MoReq določa funkcionalne 
zahteve za upravljanje elektronskih dokumentov.  Prevod v slovenščino je dostopen na spletni strani Arhiva RS: 
http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/specifikacija.pdf.
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je treba predajati gradivo, da se prepreči tehnološka zastarelost. Organi oblasti morajo 

arhivu sporočiti, kako in kdaj nameravajo pretvoriti dokumente v format, ki ga uporablja 

arhiv, arhivu pa morajo tudi poslati dokumente v taki obliki. Da bi bili dokumenti berljivi 

in uporabni za naslednje generacije, je arhiv določil določeno število formatov, ki se 

uporabljajo ob prenosu elektronskih dokumentov s strani organov oblasti. Zagotovljena 

mora biti zamenljivost med izbranim in bodočimi formati. Formati morajo biti široko 

podprti, neodvisni od podlage (platform-independent) in odprti, torej ne smejo biti 

zaščiteni z avtorskimi pravicami. Ne sme obstajati nevarnost izgube ali poslabšanja 

kvalitete podatkov in dokumenti morajo imeti dolgo pričakovano življenjsko dobo. 

Ves arhivski material se po predaji v arhiv testira, če so izpolnjeni zahtevani pogoji. Po 

drugi strani se s testiranjem stalno preverja tudi kvaliteto medijev, ki jih uporablja arhiv. 

Trenutno so to CD-ROM-i (povzeto po spletno strani Danskega državnega arhiva).

Glede dostopa do podatkov javne uprave je bil v tej državi leta 1985 sprejet zakon o 

dostopu do zbirk dokumentov javne uprave (The Danish Access to Public Administration 

Files Act), ki velja  tudi za elektronske dokumente. Zakon določa, da morajo pristojni 

organi v desetih dneh ugoditi zahtevi prosilca oziroma ga obvestiti o razlogih za zamudo 

ter kdaj lahko pričakuje odgovor. Zakon se ne nanaša na sodišča in parlament. Poleg tega 

veljajo glede izročitve podatkov še nekatere omejitve (osebni podatki, interesi obrambe, 

zunanja politika itd.). Nad izvrševanjem zakona bedi parlamentarni ombudsman 

(Folketingets Ombudsman), ki rešuje tudi pritožbe v posameznih primerih. V tej državi 

imajo tudi poseben zakon o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, ki pomeni 

implementacijo zgoraj omenjene direktive EU (2003/98/EC). 

Zakon o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (Act on the re-use of public 

sector information) med drugim določa, da morajo organi javne uprave v primerih, ko 

so dokumenti ali zbirke podatkov namenjeni za ponovno uporabo, zagotoviti, da so 

dostopni v kateremkoli prej obstoječem jeziku ali formatu, vključno z elektronskim, in 

kjer je mogoče, prek elektronskih sredstev. Minister za znanost, tehnologijo in razvoj 

lahko sprejme posebna pravila o standardih v zvezi s ponovno uporabo dokumentov 

in zbirk podatkov.

Glede obveznega izvoda publikacij je treba omeniti, da je bil zakon, ki na Danskem ureja to 

področje, sprejet leta 1997. Zakon ureja shranjevanje dokumentov - publikacij z interneta 

za potrebe danskih knjižnic, ki shranjujejo obvezne izvode publikacij. Dokumenti so 

shranjeni (downloaded) tako z odprtih spletnih strani kot tudi s tistih, ki so zaščitene z 

gesli. Za ogledovanje arhiviranih spletnih publikacij so na voljo samo čitalnice v tistih 
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knjižnicah, ki shranjujejo obvezne izvode publikacij; spoštovati je namreč treba tudi 

določila zakonodaje s področja avtorskih pravic (Henriksen, 2001). 

3.2.2 Finska

Določbe v zvezi z elektronsko hrambo dokumentov se nahajajo v zakonu in uredbi o 

arhivih iz leta 1994, pa tudi v zakonu o elektronskih storitvah in komunikacijah v javnem 

sektorju iz leta 2003. Za obravnavano temo sta pomembna tudi zakon in uredba o javnosti 

upravnega delovanja iz leta 1999. Zakon o arhivih, ki sam sicer ne določa rokov, kdaj 

se morajo dokumenti izročiti arhivu oziroma kdaj postanejo dostopni, opredeljuje 

dokument kot pisno ali slikovno predstavitev (presentation), pa tudi elektronsko ali 

drugače ustvarjeno predstavitev, ki se lahko bere, posluša ali drugače razume s pomočjo 

tehničnih naprav.5 

Finski državni arhiv (Kansallisarkisto) je lani na podlagi arhivskega zakona in zakona o 

elektronskih storitvah in komunikacijah v javnem sektorju izdal tudi pravilnik o zahtevah 

za hrambo trajnih dokumentov izključno v elektronski obliki v sistemih upravljanja zadev 

in o prenosnih datotekah, uporabljenih pri pošiljanju dokumentov državnemu arhivu6. Iz 

neuradnega prevoda pravilnika, ki velja za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 

2008, med drugim izhaja, da mora hrambo trajnih dokumentov izključno v elektronski 

obliki predhodno dovoliti državni arhiv. Obstajajo določene zahteve za avtentičnost 

elektronskega gradiva, za katerega morajo biti ob prenosu posredovani tudi metapodatki. 

Dokumenti in priponke morajo biti prenešene v format, ki ga zahteva državni arhiv. Pri 

tem se vsebina ne sme spreminjati. Dokumenti se lahko tudi stisnejo, če ni nevarnosti 

za izgubo podatkov. Stroške prenosa pokriva upravni organ na državni ali lokalni ravni, 

ki prenaša dokumente. Ko je dokument še pri upravnem organu, se lahko uporabljajo 

različni formati za objavljanje in hrambo (kot n.pr. pdf), pod pogojem, da jih bo kasneje 

mogoče prenesti v format, ki ga zahteva državni arhiv. Pri tem se mora zagotoviti, da se 

cel dokument shrani naenkrat, v eno samo datoteko. Če ne gre drugače, se dokument 

prenese tudi v format TIFF, torej se ga shrani kot sliko. Če gradivo vsebuje fotografije ali 

zvoke v elektronskem formatu, bodisi vključene v dokumente bodisi od njih ločene, 

se mora pri prenosu ohraniti dobra kvaliteta. Za to obstajajo določene podrobnejše 

tehnične zahteve. Sicer pa iz pravilnika izhaja, da se pri pošiljanju dokumentov arhivu 

uporablja format XML (povzeto po odgovoru finskega državnega arhiva). 

5 Povzeto iz odgovora, ki ga je posredoval finski državni arhiv (Kansallisarkisto).

6 Requirements of the National Archives Service for preservation exclusively in electronic form of permanent records 
in case management systems, and on the delivery files used in transferring the records to the National Archives 
Service.
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V finskem arhivskem zakonu (The Archives Act) je določeno, da se dokumenti, ki so bili 

določeni za trajno hrambo, predajo državnemu arhivu, pokrajinskim arhivom ali drugim 

arhivom. Dolžnost predaje se ne nanaša na dokumente s področja zunanjih zadev in 

nacionalne varnosti. Državni arhiv deluje v okviru ministrstva za izobraževanje.  

Zakon o javnosti upravnega delovanja (Act on the Openness of Government Activities) 

iz leta 1999 opredeljuje uradni dokument kot pisni ali vizualni prikaz, pa tudi sporočilo, 

ki se nanaša na določeno temo in je sestavljeno iz znakov, ki sestavljajo celoto in jih je 

mogoče dešifrirati samo s pomočjo računalnika, avdio ali video rekorderja ali s kako 

drugo tehnično pripravo. Zakon se nanaša na tiste dokumente, ki vsebujejo informacije, 

zaradi katerih jih je treba arhivirati v skladu z arhivsko zakonodajo. Če se dokumenti 

arhivirajo, ima organ javne uprave možnost, da odredi, da je dostop do teh dokumentov 

možen samo z njegovo privolitvijo. Obstajajo različni načini dostopa, paziti pa je treba na 

omejitve, kot je, na primer,  varovanje osebnih podatkov. V zakonu so opredeljene dobre 

prakse ravnanja z informacijami, med drugim tudi to, da pristojni organi vzdržujejo svoje 

informacijske sisteme v takem stanju, da je omogočen lahek dostop do dokumentov, pa 

tudi njihovo arhiviranje, uničevanje in zaščito. Določene storitve, med drugim tudi priklic 

oziroma obnovo dokumentov (retrieval), so plačljive v višini nastalih stroškov.     

Finska ima dolgo tradicijo glede dostopa javnosti do informacij javnega značaja. V skladu z 

navedenim zakonom o javnosti upravnega delovanja ima vsaka oseba pravico do dostopa 

do kateregakoli uradnega dokumenta, vključno z elektronskimi, razen če v določenih 

primerih ne obstajajo posebni razlogi za to, da se dostop ne omogoči. Ministrstva imajo 

lastne spletne strani. Nadzor nad izvrševanjem zakona izvaja več organov, med drugimi 

tudi upravno sodišče in parlamentarni ombudsman. 

Na podlagi arhivskega zakona in že omenjenega zakona o elektronskih storitvah in 

komunikaciji v javnem sektorju državni arhiv usmerja in razvija upravljanje z dokumenti 

v organih oblasti. Eden izmed glavnih projektov v zadnjih letih je bil razvoj dolgoročne 

hrambe elektronskih podatkov. V okviru projekta SÄHKE (Strategy of Preserving Digital 

Material in the Finnish National Archives) se v ta namen pripravljajo ustrezni predpisi 

in priporočila (povzeto po spletni strani finskega državnega arhiva). 

Omenjeni zakon o elektronskih storitvah in komunikaciji v javnem sektorju iz leta 2003 

ima za cilj, da prek elektronskega prenosa podatkov izboljša pretočnost in hitrost storitev 

ter komunikacij, pa tudi zagotovi zaščito podatkov v upravi, na sodiščih oziroma drugih 

pravosodnih organih in v izvršnih organih. Prvenstveno se zakon nanaša na vlaganje 

dokumentov (vlog) in pošiljanje odločb v upravnih, sodnih in izvršilnih zadevah ter v 
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zadevah s področja kazenskega pregona. Kolikor je to primerno, se nanaša tudi na druge 

dejavnosti organov oblasti. Na storitve organov oblasti vpliva tudi druga zakonodaja, med 

drugim arhivska zakonodaja. Zakon določa, da mora biti vsak elektronski dokument 

arhiviran, tako da omogoča kasnejše preverjanje izvirnosti in celovitosti. Navodila za 

arhiviranje daje državna arhivska služba.     

Spletne strani se shranjujejo v univerzitetni knjižnici na državnem nivoju (National 

Library) in niso dostopne javnosti. V roku nekaj let se predvideva sprejetje novega 

zakona, ki bo omogočal, da bi se spletne strani lahko brale v prostorih navedene knjižnice 

(povzetu po odgovoru finskega državnega arhiva).   

3.2.3 Nizozemska

Na Nizozemskem je za arhivsko gradivo centralnih vladnih organov7 pristojen Nacionalni 

arhiv (Nationaal Archief), ki je tudi pristojen za zagotavljanje in ohranjanje dostopa do 

informacij, ki so nastale pri vladnih organih. Opravlja tudi svetovanje o arhiviranju in 

ohranjanju takšnih informacij.  Za ravnanje z digitalnimi podatki, zlasti za zagotavljanje 

njihove trajne ohranitve, je ustanovljen poseben oddelek (Digital Longevity Department). 

Začetek sega v leto 1996, ko sta Nacionalni arhiv in Ministrstvo za notranje zadeve začela 

poseben projekt, ki naj bi preprečil, da bi vlada “izgubila svoj digitalni spomin”.  Za 

namene informiranja in svetovanja vladnim organom oddelek izdaja publikacije in 

organizira razne predstavitve. Opravlja pa tudi eksperimentalne raziskave, da bi našli 

najbolj primerne metode za trajno ohranitev različnih vrst digitalnih informacij. 

Zakon o arhivih iz leta 1995 v 1. členu določa arhivski dokument kot dokument, ne 

glede na njegovo obliko, ki ga prejme ali sestavi vladni organ in se kot tak pri njem hrani. 

Vsak dokument v papirni ali v digitalni obliki je torej načeloma dokument oziroma 

arhivski dokument. Zakon ne določa le, da se mora arhivsko gradivo zbirati in hraniti 

v urejenem in dobrem stanju, ampak tudi, da mora biti dostopno, saj je to predpogoj 

za odprto delovanje. Pri tem veljajo za digitalne arhive posebne zahteve, saj ohranjanje 

originalnega pomena in konteksta arhiviranih digitalnih dokumentov zahteva poseben 

pristop. Zlasti so pomembni standardi (npr. za primernost materialov) in postopki, ki 

jih določajo predpisi ministra.

Zakon dopolnjuje uredba o urejanju in dostopnosti dokumentov iz leta 2002, ki določa, 

da morajo biti dokumenti avtentični, da morajo biti uporabni in dostopni v razumnem 

roku. Za digitalne dokumente pa so določne še dodatne zahteve: vsebovati morajo 

7 Zakon o arhivih kot vladne organe (government bodies) opredeljuje pravne osebe, ustanovljene po javnem pravu, in 
vse subjekte, ki imajo kakršnokoli javno pooblastilo.
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metapodatke o vsebini, obliki in strukturi dokumenta ter tehnične podatke o pretvorbi 

(conversion), migraciji in formatih hrambe (storage formats).

Na Nizozemskem velja, da je dostopnost javnosti do arhivov bistvenega pomena za 

demokratičnost družbe, zato so določbe o dostopu pomemben del zakona o arhivih. Ko 

so arhivski dokumenti vladnih organov prevzeti v hrambo arhivov8, so v skladu z zakonom 

o arhivih praviloma dostopni javnosti. Vsak lahko vanje vpogleda brez kakršnegakoli 

plačila. Javni dostop  se lahko omeji iz naslednjih razlogov: 

varovanja zasebnosti,• 

varovanja interesov države in njenih zaveznikov,• 

da bi se preprečilo vsako neupravičeno prednost ali škodo za osebo ali pravno osebo, • 

omenjeno v dokumentu ali za tretjo osebo.

Take omejitve so lahko določene le za določen čas. Skoraj vsi arhivski dokumenti, 

starejši od 75 let, so javni. Le izjemoma so lahko nekateri starejši dokumenti nedostopni 

javnosti.

Dokler so dokumenti shranjeni pri vladnih organih, je njihov status urejen drugače: v 

tem primeru velja zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Open Government 

Act iz leta 1998 - Wet Openbaarheid van Bestuur: WOB), ki vsakomur daje pravico, da od 

vladnih organov zahteva informacije. Zakon določa tudi izjeme, ko lahko organ dostop 

do informacije zavrne (če lahko nastane škoda za enotnost in varnost kraljevine, če gre 

za podatke o gospodarskih družbah oziroma proizvodnih postopkih itd.). V decembru 

2005 je bil pripravljen predlog zakona, ki bi implementiral direktivo št. 2003/98/EC o 

ponovni uporabi informacij javnega sektorja.

Ne zakon o dostopu do informacij javnega značaja ne zakon o arhivih pa glede dostopa 

ne razlikujeta med vrstami nosilcev dokumenta (papirna ali digitalna) (povzeto po 

spletni strani nizozemskega nacionalnega arhiva). 

Prav tako zakon o arhivih in zakon o dostopu do informacij javnega značaja nimata 

posebnih določb o spletnih straneh, o njihovem arhiviranju ali dostopu. Na Nizozemskem 

tudi nimajo zakona o obveznem izvodu publikacij, čeprav nacionalna knjižnica zbira 

tudi elektronske publikacije, in sicer na podlagi dogovorov z največjimi nizozemskimi 

8 Prevzem arhivskega gradiva vladnih organov v nacionalni arhiv se opravi praviloma v 20 letih od njegovega 
nastanka. Fizični prevzem gradiva pomeni tudi prenos odgovornosti. Ustvarjalec gradiva je odgovoren za arhivsko 
gradivo, ki ga hrani. Ko je gradivo prevzeto v nacionalni arhiv, zanj pravno odgovarja minister za vzgojo, kulturo in 
znanost (State secretary for Education, Culture and Science).
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založniki. Dogovorijo se tudi o pogostosti zajemanja t.i. dinamičnih publikacij (povzeto 

po gradivu Management of Networked Electronic Publications - A Table of Status in 

Various Countries - revised 2001).

3.2.4 Švedska

Na Švedskem glede uradnih dokumentov (public records) velja sklop treh zakonov, in 

sicer: zakon o svobodi tiska, zakon o tajnostih in zakon o arhivih. Vlada in nacionalni 

arhiv pa so izdali še vrsto podzakonskih aktov. Značilno za navedene zakone je, da veljajo 

ne glede na medij, tako da tudi elektronski dokumenti štejejo za uradne dokumente 

in zanje velja vsa navedena zakonodaja. Dokument šteje za uradni dokument, če ga 

organ prejme oziroma ustvari. Švedski predpisi nadalje ne ločijo med dokumentarnim 

in arhivskim gradivom, zato vsi trije zakoni veljajo ne glede na to, ali dokument hrani 

organ ali arhivska ustanova. 

Švedski zakon o arhivih je bil sprejet leta 1990 (gl. Swedish Code of Statues 1990:782), na 

njegovi podlagi pa uredba o arhivih (Archival Ordinance 1991: 446). Nacionalni arhiv je 

glede elektronskih dokumentov izdal številna navodila, ki urejajo njihovo ohranjanje, 

prevzem v arhiv, popisovanje oziroma brisanje.

Zakon o arhivih določa, da so arhivi javnih organov del nacionalne kulturne dediščine. 

Arhivsko gradivo se odbere izmed uradnih dokumentov, ki se nanašajo na delovanje 

organa. Računalniški dokumenti (computer records), ki so dostopni več organom in so 

torej del njihovih uradnih dokumentov, so del arhiva le enega izmed organov, in sicer 

praviloma tistega, ki je odgovoren za večji del takih dokumentov. Arhivi javnih ustanov 

morajo biti ohranjeni, vzdrževani  in urejeni tako da ustrezajo potrebam: 

pravice do dostopa do javnih dokumentov,• 

sodstva in javne uprave in• 

raziskovanja (3. člen zakona).• 

Tudi pri odbiranju oziroma izločanju gradiva je treba vedno upoštevati, da so arhivi 

del kulturne dediščine in da morajo preostali dokumenti ustrezati zgoraj navedenim 

potrebam.

Švedski zakon o arhivih ne vsebuje določb o dostopu do arhivskega oziroma 

dokumentarnega gradiva. Za vse gradivo veljajo splošna načela zakona o svobodi tiska 

(Freedom of the Press Act) iz leta 1949, nazadnje spremenjen leta 1976. Švedska je prva 
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dežela na svetu, ki je uzakonila pravico javnosti do dostopa do dokumentov organov javne 

oblasti. 

Po zakonu ima vsakdo dostop do uradnih dokumentov, ki jih hranijo javni organi. 

Dokument je definiran široko, saj ne gre le za pisan ali slikovni zapis, temveč tudi za 

dokument, ki se ga da brati, poslušati ali razumeti na kakšen drug način s pomočjo 

tehničnih pripomočkov. Zajema torej tudi elektronsko shranjene podatke. Zakon določa 

primere, ko so dokumenti lahko določeni kot tajni: gre za interese varnosti države, njenih 

odnosov s tujo državo ali mednarodno organizacijo, za javni gospodarski interes itd. 

Kateri dokumenti bodo določeni kot tajni, ni odločitev vlade, temveč parlamenta, ki to 

določi z zakonom (The Secrecy Act). Rok tajnosti je lahko od 2-70 let, odvisno od interesa, 

ki se ščiti. Zaradi varovanja zasebnosti  je ta rok običajno 50 do 70 let, ko gre za finančne 

zadeve fizične ali pravne osebe pa običajno 20 let od nastanka dokumenta. Rok tajnosti 

se prenese oziroma velja tudi za arhivsko ustanovo (t.i. transfer of secrecy). 

Dostop se omogoči kot vpogled v dokument; če je potrebno, mora organ dati na razpolago 

ustrezno opremo, npr. magnetofon. Za plačilo pa lahko prosilec dobi tudi prepis ali kopijo 

dokumenta. Za elektronsko shranjene dokumente (EDP record) pa zakon določa, da ga 

organ ni dolžan posredovati v nobeni drugi obliki, razen kot natisnjen dokument (print-out) 

(povzeto po gradivu Public Access to Information and Secrecy with Swedish Authorities).

Nobeden od navedenih zakonov ne ureja dostopa do spletnih strani ali njihovega shranjevanja.

Švedska kraljeva knjižnica že več let zbira švedske spletne strani, ki si jih obiskovalci lahko 

ogledajo na knjižničnem terminalu. Že od 17. stoletja dalje pa zbira tiskane publikacije. 

Ker je zdaj veliko dokumentov izdanih le v elektronski obliki, bi se velik del švedske 

kulturne dediščine utegnil izgubiti, če zanj ne bi bilo ustrezno poskrbljeno. Zato je 

Švedska kraljeva knjižnica uvedla poseben projekt, katerega cilj je zbirati, ohranjati in 

omogočiti dostopnost švedskih internetnih dokumentov.  

Švedska kraljeva knjižnica zbira tudi spletne strani državnih organov, vendar le tiste 

materiale,  ki  so enostavno dostopni na njihovi spletni strani s pomočjo posebnega 

iskalnika (web harvester oziroma crawler). S tem ne zajamejo celih spletnih strani, zato 

so ti organi še vedno sami odgovorni za svoje materiale. Zajeti materiali so na vpogled le 

v prostorih knjižnice (povzeto po odgovoru Švedske kraljeve knjižnice).
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3.2.5 Združeno kraljestvo

V Združenem kraljestvu je vlada sprejela belo knjigo o modernizaciji, ki je predvidevala, 

da morajo biti že do konca leta 2004 vsi dokumenti centralne vlade ustvarjeni samo v 

elektronski obliki, javne službe centralne in lokalnih vlad pa morajo biti neposredno 

(online) dostopne do konca leta 2005. Večja vladna ministrstva so imela že leta 2004 

vzpostavljen aktiven sistem upravljanja z elektronskimi dokumenti (electronic records 

management system (ERMS)), pri čemer so se ravnala po navodilih centralne arhivske 

službe (Waldron, 2004).

Področje arhivske službe ureja Zakon o državnem arhivu oziroma Public Records Act iz 

leta 1958, s spremembami in dopolnitvami (najpomembnejša je iz leta 1967), ki pa ne 

vsebuje posebnih določb o hrambi dokumentarnega gradiva, ki je izvorno v elektronski 

oziroma digitalni obliki; vse vrste gradiva so med seboj izenačene. Državni arhiv9 se je v 

letošnjem letu združil z uradom za informiranje javnega sektorja (Office of Public Sector 

Information). 

Zakon o državnem arhivu se tolmači tako, da vsebuje tudi elektronske dokumente, vendar 

pa se ocenjuje, da bo treba na tem področju sprejeti novo zakonodajo. Državni arhiv hrani 

tudi elektronsko gradivo in usmerja ministrstva glede ravnanja z gradivi. Izvaja nov sistem 

shranjevanja podatkov kot del svoje strategije e-hrambe. Arhivske podatke na podlagi 

sedemletne pogodbe hrani računalniški center Univerze v Londonu. Tudi v Severni Irski 

in na Škotskem obstajata podobna arhiva (povzeto po spletni strani državnega arhiva 

in Beagrie, 2003).

V dokumentu na spletni strani državnega arhiva, ki govori o predlagani zakonodaji s 

področja dokumentarnega gradiva in arhivov, je na splošno ugotovljeno, da je po zakonu 

možen dostop do dokumentov javne uprave že po 30 letih, ko jih je treba predati arhivu, 

da pa se spodbuja, še posebej prek kodeksa javne uprave (Open Government Code) 

iz leta 1997, da se javnosti že pred tem časom omogoči dostop do njih, če ni posebnih 

omejitev. Omenjena je tudi potreba po občasni (na vsaka tri do štiri leta) migraciji 

digitalnih dokumentov na druge nosilce oziroma tehnološke osnove, kajti tehnologija 

hitro zastareva. Nova verzija tako postane uradna, stara pa se uniči; seveda pa bo v teku 

stoletij potrebno veliko število takih migracij za en sam dokument. Teoretično bi se lahko 

uničevanje prejšnjih verzij opravilo že na podlagi zakona iz leta 1958, vendar pa bi bila 

to nekako prisiljena rešitev, ki bi vsakič zahtevala posebno odobritev pristojnih oseb. V 

javnosti bi tak pristop tudi povzročil nelagodje in strah pred izgubo podatkov. Sprememba 
9 National Archives, do leta 2003 pa se je imenoval Public Record Office. Deluje v okviru ministrstva za ustavne 
zadeve (Department for Constitutional Affairs), ki pokriva tudi področje pravosodja. 
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arhivskega zakona je potrebna tudi zato, da ne bi bilo treba hraniti tudi starih računalniških 

jezikov, pač pa bi se na nek način dosegel cilj, da ima dokument čez čas status originala in 

ne kopije. V novem zakonu, ki bo pokrival področje hrambe digitalnih podatkov, naj ne 

bi bilo natančnih določb, ker te postanejo kmalu zastarele, pač pa naj bi se zagotavljala 

fleksibilnost pri ravnanju z gradivom in naj bi se med drugim upoštevalo, da se mora 

potrditi resničnost dokumenta v taki meri, da se bo zadostilo zahtevam sodišča, in da naj 

bo hramba varna, za kar mora biti sprejet kompromis glede potrebnih stroškov (povzeto 

po spletni strani državnega arhiva).

Glede spletnih strani so v državnem arhivu že kmalu spoznali, da je za prihodnost treba 

ohraniti bistvo tega, kar se je v nekem trenutku nahajalo na spletu. Odločili so se za 

petdeset temeljnih področij, na katerih se shranjujejo spletne strani (obramba, zunanja 

politika, sodstvo itd.), Nato pa so, glede na pomembnost, določili bodisi tedensko bodisi 

šestmesečno zajemanje spletnih strani. Obstajale so tri možnosti pridobivanja spletnih 

strani. Prva je bila ta, da so jih arhivu pošiljali sami izdelovalci, kar zaradi neujemanja 

strojne opreme ni bilo povsem ustrezno. Druga možnost, ki tudi zahteva orodja in 

usposobljenost, je zajemanje spletne strani v arhivu samem. Tretja možnost pa je ta, da 

spletno stran zajema za državni arhiv pogodbeni izvajalec. Ta možnost je tudi obveljala, 

in sicer zajema spletne strani za državni arhiv Združenega kraljestva podjetje Internet 

Archive iz ZDA. Državni arhiv uporablja poseben softver za shranjevanje dokumentov 

(Filetek StorHouse), v katerem se hranijo elektronska sporočila s priponkami, pa tudi 

slike, video posnetki in glasba na  spletnih straneh. navedeni podatki se hranijo na 

posebnih trakovih (povzeto po Thomas, spletna stran državnega arhiva).

Na spletni strani državnega arhiva je tudi zapis o neposrednem (online) dostopu do 

elektronskih dokumentov. Nekateri dokumenti imajo besedilno osnovo (npr. elektronska 

sporočila), drugi pa nimajo papirnega ekvivalenta (spletne strani, avdiovizualno gradivo 

ipd.). Glede na veliko število uporabljenih formatov in hitro se spreminjajoče tehnologije 

je bilo treba izdelati sistem, v katerem bi bili različni podatki dostopni javnosti. S 

tem namenom je bil uveden sistem demonstracijskih kopij (demonstration copies). 

Demonstracijske kopije so kopije originalnih dokumentov, ki so shranjeni v varnem 

digitalnem arhivu državnega arhiva. V nekaterih primerih je bil format dokumentov 

spremenjen tako, da jih je mogoče videti neposredno (online), vsebina dokumenta pa 

ostane enaka kot v originalu. Nekateri formati zahtevajo uporabo posebnih formatov 

oziroma orodij (PDF format, Macromedia Flash). Določeni dokumenti javno niso 

dostopni, druge pa je zaradi velikosti treba posebej naročiti in se uporabniku pošljejo na 

posebnem nosilcu. Glede dostopa javnosti do arhiviranih elektronskih dokumentov sta 
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dve možnosti: neposredno prek spleta ali s pomočjo drugih nosilcev (DVD), kar velja za 

večja gradiva (povzeto po spletni strani državnega arhiva in Thomas, na istem mestu).

    

Na področju svobode informacij je treba omeniti zakon iz leta 2000 (The Freedom of 

Information Act 2000 (FOIA)), ki od javne uprave zahteva zagotavljanje dostopnosti do 

informacij. Za vse organizacije, za katere velja zakon, velja poseben kodeks  ravnanja z 

dokumentarnim gradivom, sprejet na podlagi zahteve iz 46. člena zakona. Kodeks, ki 

sicer nima obvezne narave, med drugim poudarja, da tako navadni kot tudi elektronski 

dokumenti zahtevajo podobno skrb. V zakonu je določena zahteva, da vladna organizacija 

na zahtevo za informacijo odgovori v 20 dneh in da mora vzpostaviti sistem, v katerem je 

mogoče priti do dokumenta (povzeto po spletni strani državnega arhiva).

Na spletni strani vladnega urada (Cabinet Office) so določena nekatera navodila 

(nazadnje obnovljena leta 2004) za arhiviranje spletnih strani. V navodilih je posebna 

pozornost posvečena zapiranju oziroma odstranitvi spletnih strani. Posebej je navedeno 

načelo, da je treba širši javnosti zagotoviti neposreden dostop do informacij; pri tem 

gre med drugim tudi za obveznost na podlagi Zakona o svobodi informacij (FOI), da se 

zagotovi informacija o tem, kaj se je na spletnih straneh nahajalo v preteklosti. Podobno 

kot v drugih strokovnih virih se tudi na tej spletni strani pojavlja izraz „spletna žetev“ 

(website harvesting), ki pomeni zajemanje (posnemanje) spletnih strani in ga izvaja 

podjetje Internet Archive iz ZDA. To zajemanje je bolj površinsko, ne morejo se zajemati 

npr. podatkovne baze. Je pa poceni in omogoča avtomatično arhiviranje velikega števila 

spletnih vsebin. Po drugi strani pa v arhivu razvijajo možnost “notranjega” arhiviranja, 

ki bi potekalo, za razliko od “spletne žetve”, s strani strežnika (from the server side). 

Šlo naj bi za dokaj obsežno arhiviranje nekaterih pomembnejših oziroma zapletenejših 

spletnih strani in njihove vsebine. Dejstvo, da lahko minister za področje kulture, medijev 

in športa določi pravila za opredeljevanje nekaterih elektronskih gradiv kot publikacij 

v skladu z zakonom o obveznem knjižničnem izvodu (Legal Deposit Libraries Act), ne 

vpliva na dolžnost arhiva v zvezi s hrambo gradiv v vseh formatih. Treba je preprečiti, da 

bi stare spletne strani, ki ne veljajo več, koga zavedle. Zato je treba uporabnike ustrezno 

opozoriti, da vstopajo na ne več veljavno spletno stran. Med drugim je predlagano, da 

se k naslovu strani doda opomba, da gre za arhivsko kopijo (povzeto po spletni strani 

Cabinet Office).  

V Združenem kraljestvu se med seboj na različne načine povezujejo institucije, ki se 

ukvarjajo z digitalnim arhiviranjem, in med drugim tudi v Zvezo za digitalno hrambo 

(Digital Preservation Coalition). Ustanovljena je bila v letu 2001. Združuje knjižnice, 
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arhive, izdajatelje, raziskovalce, vladne agencije in ponudnike storitev. Namen ustanovitve 

in delovanja navedene zveze je med drugim izmenjevanje znanja in izobraževanje na 

področju digitalne hrambe, razvijanje služb, tehnologij in standardov za digitalno hrambo 

ter povezovanje z industrijo, raziskovalno sfero in sorodnimi organizacijami doma in v 

tujini (Beagrie, 2003).

3.2.6 Zvezna republika Nemčija

V Nemčiji na zveznem nivoju velja Zakon o zveznem arhivu (Bundesarchivgesetz) in 

uredba o uporabi arhivskih dokumentov v zveznem arhivu. Nemčija je šele lani sprejela 

zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki ureja dostop do dokumentov zveznih 

inštitucij. Uporabljati se je začel 1.1.2006. Zanimivo je, da so štiri nemške zvezne dežele že 

pred tem imele svoj zakon, ki je urejal dostop do informacij deželnih organov.

Zakon o zveznem arhivu določa dolžnost zveznih organov, da arhivu ponudijo vse 

dokumente, ki jih za izpolnjevanje svojih javnih nalog ne potrebujejo več. Kot dokument 

zakon šteje ne le dokumente v papirni obliki, temveč tudi nosilce podatkov, slik, filma 

in druge zapise (records), ki nastanejo pri organih, ki jih zakon našteva. Način prenosa 

strojno berljivih zapisov se dogovori med arhivom in organom, ustrezati pa mora splošno 

priznanim tehnološkim postopkom. Če arhiv ne prevzame teh dokumentov v roku štirih 

mesecev, odkar mu jih organ ponudi, jih slednji ni več dolžan  hraniti. Zakon še določa 

dolžnost arhiva, da zveznim organom svetuje glede ravnanja z dokumenti.

Arhivsko gradivo zveznih organov je dostopno po 30 letih, če predpisi ne določajo 

drugače. Gradivo o fizičnih osebah je dostopno 30 let po njihovi smrti oziroma 110 

let po rojstvu, če datum smrti ni znan. Od teh splošnih načel pa je izvzeto gradivo, ki 

je bilo že ob nastanku namenjeno javnosti in gradivo, ki je bilo že pred predajo arhivu 

dostopno na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja; za tako gradivo 

torej ne velja načelo, da je 30 let zaprto za javnost. Zakon vsebuje še pravila o skrajšanju 

splošnega roka in o njegovem podaljšanju, ter razloge, iz katerih se lahko dostop zavrne. 

Pri nobenem določilu pa zakon ne razlikuje med vrstami nosilcev zapisa in nima nobenih 

posebnih določb za elektronsko gradivo. Tudi pravilnik o uporabi arhivskih dokumentov 

v zveznem arhivu glede uporabe ne loči med gradivom v papirni obliki ali v elektronski 

obliki, saj vsebuje le splošno določbo, da se gradivo da uporabniku na voljo v originalu ali 

v kopiji, lahko se mu izroči kopija gradiva ali pa informacija o njegovi vsebini. O konkretni 

obliki odloči zvezni arhiv. 
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V zvezi s standardi informacijske in komunikacijske tehnike je pri zveznem ministrstvu za 

notranje zadeve ustanovljena posebna služba (Koordinierungs- und Beratungsstelle der 

Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung” - KBSt), ki svetuje 

zveznim organom in izdaja številne smernice ter priporočila. Pod njenim okriljem se je že 

leta 1996 začel izvajati projekt DOMEA (Document management and electronic archives 

in IT - suported processes), katerega namen je uvesti postopke elektronskega upravljanja 

dokumentov v zvezno vlado.

Ravnanje z dokumenti na zveznem nivoju ureja tudi Skupni poslovnik zveznih ministrstev 

(Gemeinsame Geschaeftsordnung der Bundesministerien) iz leta 2000. Poslovnik vsebuje 

določbo o dostopu tretjih oseb do gradiva zveznih  ministrstev. Dostop do dokumentov, 

starejših od 30 let, je možen po zakonu o zveznem arhivu. Dostop do dokumentov, 

mlajših od 30 let, praviloma ni mogoč (izjeme določa priloga 4 poslovnika), in sicer ne 

glede na to, kje se hranijo - v zveznem arhivu ali v arhivu organa. Opozoriti je treba, da 

ni razvidno, da bi bil poslovnik kakorkoli usklajen oziroma spremenjen po sprejemu 

zveznega zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Z uveljavitvijo zveznega zakona o informacijah javnega značaja (Gesetz zur Regelung 

des Zugangs zu Informationen des Bundes -IFG) je za zvezne organe nastala bistvena 

sprememba glede dostopa javnosti do dokumentov. Tradicionalno zaprtost v smislu 

uradne tajnosti mora nadomestiti načelo prostega dostopa do informacij. Po zakonu ima 

vsakdo pravico, da od zveznih organov zahteva dostop do uradnih podatkov, ne da bi 

mu bilo potrebno utemeljiti pravni, gospodarski ali kakšen drugačen interes. Kot uradna 

informacija šteje vsak zapis, ki služi uradnim namenom, ne glede na način hrambe. 

Gre torej za običajne papirne dokumente, za elektronsko shranjene informacije, risbe, 

grafike, načrte, tonske in videoposnetke itd. Organ mora informacijo posredovati brez 

odlašanja, in sicer pisno, ustno ali v elektronski obliki. Možni pa so tudi drugi načini: npr. 

poslušanje tonskih posnetkov ali pregled podatkovne baze (Datenbank) (povzeto po 

IFG in Wikipedia).

Zakon določa tudi primere, ko je dostop do informacije lahko zavrnjen ali omejen. Kot 

že omenjeno, ta zakon v 13. členu spreminja zvezni zakon o arhivih, s tem ko od splošnih 

pravil o uporabi arhivskega gradiva (praviloma je zaprto za uporabo 30 let) izvzema 

arhivsko gradivo, ki je bilo že pred prevzemom v zvezni arhiv dostopno na podlagi 

zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 
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O shranjevanju spletnih strani oziroma o njihovem dostopu ni določbe ne v predpisih 

o arhivih, ne v zakonu o informacijah javnega značaja. V slednjem je le določeno, o čem 

morajo organi javnost obveščati na spletnih straneh. 

Nemčija ima od 29.6.2006 nov Zakon o Nemški nacionalni knjižnici (Gesetz ueber die 

Deutsche Nationalbibliothek), ki določa njeno dolžnost, da zbira, popisuje in dolgoročno 

hrani spletne  publikacije. Načeloma naj bi zbirala in obdelovala posamezne publikacije, 

če se bo to zaradi količine objav in zahtevnosti obdelave izkazalo kot neobvladljivo, pa 

bo zajemala tudi zbirke skupin objektov, npr. celotne spletne strani. Tak avtomatiziran 

postopek je v nemških virih poznan pod nazivom “harvesting”. Predvideno je, da bo 

strategija določena v sredini leta 2007 (povzeto po spletni strani Nemške nacionalne 

knjižnice).

Iz odgovora, ki smo ga prejeli od Zveznega arhiva, izhaja, da tudi spletne strani zveznih 

organov načeloma štejejo za arhivsko gradivo, vendar jih Zvezni arhiv ne zbira, saj za to 

nima tehničnih zmogljivosti.

3.2.7 Združene države Amerike

Glavna državna arhivska inštitucija se imenuje National Archives and Records 

Administration (NARA). Pristojna je za upravljanje s klasičnim dokumentarnim in 

arhivskim gradivom, ukvarja pa se tudi s področjem hrambe elektronskih dokumentov. 

Med njenimi nalogami je navedeno tudi omogočanje ljudem, da preverijo, kaj je storila 

vlada in da lahko ugotavljajo odgovornost vladnih uslužbencev. Da bi bila učinkovita, 

mora NARA poskrbeti, da imajo uporabniki kjerkoli in kadarkoli dostop do želenih 

podatkov, in sicer toliko časa, kolikor je potrebno, pri čemer je treba zagotoviti, da vladne 

agencije vzpostavijo sistem, ki bi omogočal tak dostop, če se dokumenti nahajajo pri njih 

(povzeto po spletni strani NARA). Že nekaj časa pripravlja projekt arhiva elektronskih 

zapisov (The Electronic Archives (ERA)), ki naj bi praktično vseboval vse vrste elektronskih 

dokumentov, ne glede na hardware ali software.

V kodifikaciji ameriškega prava (US CODE collection) se v 44. naslovu (Javno tiskanje in 

dokumenti) nahaja tudi del Zakona o elektronski vladi (E-Government Act of 2002), ki 

spada med arhivsko zakonodajo in ki v 207. členu govori o dostopnosti, uporabnosti in 

hrambi vladnih informacij. Zakon med drugim določa, da je njegov namen, da se izboljšajo 

metode, s katerimi se vladne informacije, vključujoč tiste na internetu, organizirajo, hranijo 

in napravijo dostopne javnosti. V ta namen je ustanovljen odbor za vladne informacije 
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(Committee on Government Information). Ta odbor sestavljajo predstavniki zvezne 

arhivske službe, pooblaščenci za informacije in nekateri drugi pomembni funkcionarji 

v izvršilni veji oblasti, lahko pa tudi predstavniki zakonodajne in sodne oblasti. Odbor 

v kar največji meri sodeluje v javnih razpravah, še zlasti z zainteresiranimi skupnostmi 

in organizacijami, ki predstavljajo javnost, izvaja študije in daje priporočila Kongresu 

ter skrbi za izvajanje učinkovitih praks za dostopnost, razširjanje in hrambo zveznih 

informacij. Odbor je dolžan predlagati standarde za organizacijo in kategorizacijo 

vladnih informacij, da se jih lahko elektronsko preiskuje in da se lahko izmenjujejo med 

posameznimi vladnimi agencijami, določiti pa mora tudi kategorije tajnih podatkov. 

 

V ZDA obstaja dolga tradicija dostopa do informacij javnega značaja. Od leta 1967 je v 

veljavi Zakon o svobodi informacij (Freedom of Information Act (FOIA), ki je bil večkrat 

spremenjen, nazadnje v letu 1996 z zakonom o svobodi informacij v elektronski obliki 

(Electronic Freedom of Information Act). Zakon omogoča vsaki osebi ali organizaciji, da 

zahteva dokumente zveznih vladnih ustanov. Določbe zakona ne veljajo za Kongres, sodišča, 

predsedniško osebje v Beli hiši in državni varnostni svet (National Security Council). 

Vladne ustanove morajo odgovoriti v 20 dneh. Obstaja devet kategorij izjem (državna 

varnost, poslovne informacije ipd.). Spremembe zakona iz leta 1996 zahtevajo, da zvezne 

vladne ustanove ustanovijo “elektronske čitalnice” in s tem omogočijo elektronski dostop 

do informacij. Če je bil nek dokument zahtevan trikrat, se ga po navodilih pravosodnega 

ministrstva prenese v elektronsko čitalnico. V vseh zveznih državah obstajajo zakoni, ki 

omogočajo dostop javnosti do vladnih dokumentov, nekateri datirajo še v 19. stoletje. V 

zveznih državah obstajajo tudi posebni organi, ki dajejo mnenja ali sprejemajo odločitve 

na področju dostopa do informacij javnega značaja (povzeto po Banisar, 2006). 

Skupina strokovnjakov (Kwon in ostali) s Centra za tehnologijo pri Univerzi v Albanyju 

je pripravila gradivo o snovanju skupnosti za digitalno hrambo na nivoju vlad zveznih 

držav. Center za tehnologijo pri Univerzi v Albanyju (The Center for Technology in 

Government) je vladni raziskovalni center in sodeluje s kongresno knjižnico od leta 

2004. Naloga centra je razviti primerne mehanizme za pomoč vladam zveznih držav v 

zvezi s hrambo dokumentov. 

Ker se čedalje več gradiva v upravi ustvari v digitalni obliki, tak razvoj prinaša s sabo 

tudi nekatere nove izzive, med katerimi je na pomembnem mestu dolgoročna hramba 

dokumentov. Večina javnih dokumentov z različnih področij je trajne vrednosti, zato 

obstaja nevarnost njihove izgube zaradi krhkih nosilcev in tehnološke zastarelosti. Z 

namenom, da bi se spoprijel s temi izzivi, je Kongres leta 2000 sprejel poseben zakon 

(Public Law 106-554), v katerem je v podporo hrambi izvornih digitalnih dokumentov 
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za prihodnje generacije namenil 100 milijonov $, ki jih kongresna knjižnica (Library 

of Congress) kot vodilna institucija porablja za vsedržavno načrtovanje digitalnih 

dokumentov, za katere obstaja možnost izgube. Program se imenuje National Digital 

Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP). Kongresna knjižnica 

povezuje organe zveznih držav (knjižnice, arhive in druge agencije) v vsedržavno mrežo 

za zaščito izvornih digitalnih “born digital” dokumentov zveznih držav in lokalnih oblasti, 

ki so pomembni in za katere obstaja nevarnost izgube. 

Poleg navedenega kongresna knjižnica sodeluje na področju digitalne hrambe tudi 

z drugimi organi: z zveznim arhivom (NARA), Belo hišo, založniki, internetnimi in 

tehničnimi skupnostmi itd. Kongresna knjižnica si prizadeva za tesno povezanost na 

področju digitalne hrambe tako med posameznimi zveznimi državami kot tudi znotraj 

vsake od njih; povezano naj bi delovali arhivi, knjižnice, organizacije, ki upravljajo z 

dokumenti, in drugi. Največja nevarnost izgube je podana pri naslednjih kategorijah 

informacij: upravni dokumenti, podatkovne baze, digitalne publikacije, spletne strani 

in elektronska sporočila. 

Različne kategorije udeležencev posvečajo pozornost različnim aspektom digitalne  

hrambe; npr. knjižničarji poudarjajo elektronske publikacije in njihovo stalno dostopnost 

javnosti, arhivisti in ustvarjalci podatkov pa posvečajo največjo pozornost hrambi 

javnih dokumentov. Primer dobre prakse je skupnost “e-reguliranje” (e-regulation), ki 

združuje ustrezne strokovnjake iz desetih zveznih agencij in si prizadeva za razvoj sistema 

upravljanja dokumentov v digitalni obliki. 

Center za tehnologijo je v gradivu podal še nekaj priporočil, in sicer:

vsaka zvezna država naj ustanovi svojo skupnost za digitalno hrambo na nivoju vlade, • 

ki naj vključuje arhiviste, knjižničarje, upravljavce dokumentov, strokokovnjake s 

področja informacijskih tehnologij in pristojne osebe za informacije v vladah zveznih 

držav; 

vsaka zvezna država naj izgradi svoj sistem digitalne hrambe, pri čemer kongresna • 

knjižnica lahko pomaga s financiranjem, izdelavo standardov in koordinacijo;

vzpostavijo naj se tudi bolj formalne povezave med posameznimi zveznimi državami • 

na tem področju (povzeto po Kwon in ostali, 2005 ter po spletni strani kongresne 

knjižnice).

IV. ZAKLJUČEK

Iz primerjalnega pregleda izhaja, da je Slovenija izmed pregledanih držav problematiko  

shranjevanja in arhiviranja elektronskih dokumentov, katerih vsebina je izvorno zapisana 
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v digitalni obliki, edina uredila v zakonu. Druge obravnavane države to problematiko 

rešujejo bodisi s podzakonskimi akti bodisi s standardi. S sprejetjem uredbe in predloga 

enotnih tehnoloških zahtev je v Republiki Sloveniji postavljen pravni temelj elektronske 

hrambe še na podzakonskem in tehnološkem nivoju.

Danska arhivska zakonodaja se nanaša na vse, tudi na elektronske dokumente. 

Elektronski arhivski material, ki se pošlje arhivu, mora biti shranjen na tak način, da 

omogoča pretvorbo brez občutne izgube podatkov. Danska zakonodaja pooblašča arhiv, 

da določi zahteve, ki jih morajo v tem pogledu izpolnjevati organi oblasti; med drugim 

morajo točno vedeti, katere dokumente  morajo predati arhivu, določena pa so tudi 

časovna obdobja, in sicer 5 let, po katerih je treba predajati gradivo zaradi preprečevanja 

tehnološke zastarelosti. Glede dostopa do podatkov javne uprave je bil v tej državi že 

leta 1985 sprejet zakon o dostopu do zbirk dokumentov javne uprave, ki se nanaša tudi 

na elektronske dokumente. Po arhivskem zakonu je sicer večina dokumentov javnih 

organov dostopnih po 30 letih. Ta država je od pregledanih tudi edina, ki ima poseben 

zakon o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Ta zakon med drugim določa, da 

morajo organi javne uprave v primerih, ko so dokumenti ali zbirke podatkov namenjeni 

za ponovno uporabo, zagotoviti, da so dostopni v kateremkoli prej obstoječem jeziku ali 

formatu, vključno z elektronskim, in kjer je mogoče, prek elektronskih sredstev. 

V zvezi s shranjevanjem spletnih strani je v zakonu, ki ureja obvezni izvod publikacij, 

urejeno  shranjevanje dokumentov - publikacij z interneta za potrebe danskih knjižnic. Za 

ogledovanje arhiviranih spletnih publikacij so na voljo samo čitalnice v tistih knjižnicah, 

ki shranjujejo obvezne izvode publikacij. 

Na Finskem so v zvezi z elektronsko hrambo dokumentov poleg arhivske zakonodaje 

pomembni tudi predpisi s področja elektronskih storitev in komunikacij v javnem sektorju 

ter s področja javnosti upravnega delovanja. Zakon o arhivih opredeljuje dokument kot 

pisno ali slikovno predstavitev (presentation), pa tudi elektronsko ali drugače ustvarjeno 

predstavitev, ki se lahko bere, posluša ali drugače razume s pomočjo tehničnih naprav. 

Državni arhiv je izdal pravilnik o zahtevah za hrambo trajnih dokumentov izključno v 

elektronski obliki v sistemih upravljanja zadev in o prenosnih datotekah, uporabljenih pri 

pošiljanju dokumentov državnemu arhivu. Iz njega med drugim izhaja, da mora hrambo 

trajnih dokumentov izključno v elektronski obliki predhodno dovoliti državni arhiv, v 

zvezi s tem pa so določene tudi nekatere podrobnejše zahteve. V skladu z  zakonom 

o javnosti upravnega delovanja ima vsaka oseba pravico do dostopa do kateregakoli 

uradnega dokumenta, vključno z elektronskimi, razen v primeru omejitev. Zakon o 

elektronskih storitvah in komunikaciji v javnem sektorju pa ima med drugim za cilj, da 
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prek elektronskega prenosa podatkov izboljša hitrost storitev ter komunikacij, pa tudi 

zagotovi zaščito podatkov v upravi, na sodiščih in drugje. Zakon določa, da mora biti 

vsak elektronski dokument arhiviran tako, da omogoča kasnejše preverjanje izvirnosti 

in celovitosti, navodila za arhiviranje pa daje državna arhivska služba.     

Spletne strani se shranjujejo v univerzitetni knjižnici na državnem nivoju (National 

Library) in niso dostopne javnosti. V nekaj letih je predvideno sprejetje novega zakona, 

ki bo omogočal, da bi bile spletne strani dostopne v prostorih navedene knjižnice.   

Nizozemska je zakon o arhivih sprejela leta 1995 in ga po razmahu elektronskega 

poslovanja ni bilo treba spreminjati, saj definicija arhivskega dokumenta zajema 

vsak dokument ne glede na njegovo obliko. Digitalne dokumente in ravnanje z njimi 

podrobneje ureja uredba o urejanju in dostopnosti dokumentov. Dokler je dokument 

pri ustvarjalcu - javnopravni osebi, za njegov dostop veljajo določbe zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja. Po prevzemu v nacionalni arhiv pa glede dostopa in uporabe 

velja zakon o arhivih. Noben od omenjenih zakonov glede uporabe ne razlikuje med 

različnimi vrstami nosilcev zapisa.

Na Švedskem uporabljajo izraz uradni dokument in ne ločijo med dokumentarnim in 

arhivskim gradivom. Za vse dokumente, in sicer ne glede na njihov medij, se uporablja 

zakon o svobodi tiska, zakon o tajnostih in zakon o arhivih. Tudi po prevzemu gradiva v 

arhivsko ustanovo se uporabljajo določbe zakona o svobodi tiska. Po zakonu ima vsakdo 

dostop do uradnih dokumentov, ki jih hranijo javni organi. Dokument je definiran široko, 

saj ne gre le za pisan ali slikovni zapis, temveč tudi za dokument, ki se ga da brati, poslušati 

ali razumeti na kakšen drug način s pomočjo tehničnih pripomočkov. Dostop se omogoči 

kot vpogled v dokument; če je potrebno, mora organ dati na razpolago ustrezno opremo, 

npr. magnetofon. Za plačilo pa lahko prosilec dobi tudi prepis ali kopijo dokumenta. Za 

elektronsko shranjene dokumente (EDP record) pa zakon določa, da ga organ ni dolžan 

posredovati v nobeni drugi obliki razen kot natisnjen dokument (print-out).

Navedena zakonodaja ne ureja dostopa do (starih) spletnih strani. Spletne strani državnih 

organov zbira Švedska kraljeva knjižnica, vendar le tiste materiale, ki so enostavno 

dostopni s pomočjo spletne žetve (web-harvesting).

Nemški zakon o zveznem arhivu široko definira pojem dokument, ki zajema tudi 

dokumente v elektronski obliki. Zakon tudi nima posebnih določb o dostopu do gradiva 

v elektronski obliki. Za dostop do dokumentov zveznih organov je do januarja letos 

veljala tradicionalna zaprtost: gradivo, mlajše od 30 let, je bilo načeloma zaprto za javnost, 

za starejše od 30 let pa so veljale določbe zakona o zveznem arhivu. Sprejem zveznega 
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zakona o informacijah javnega značaja (uporablja se od 1. 1. 2006) pomeni bistveno 

spremembo: po zakonu ima vsakdo pravico, da od zveznih organov zahteva dostop do 

uradnih podatkov ne da bi mu bilo potrebno utemeljiti pravni, gospodarski ali kakšen 

drugačen interes. Kot uradna informacija šteje vsak zapis, ki služi uradnim namenom, 

ne glede na način hranjenja. Ta zakon v 13. členu spreminja zvezni zakon o arhivih, s tem 

ko od splošnih pravil o uporabi arhivskega gradiva (praviloma je zaprto za uporabo 30 

let) izvzema arhivsko gradivo, ki je bilo že pred prevzemom v zvezni arhiv dostopno na 

podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Nemški zvezni arhiv spletnih strani zveznih organov doslej ni zbiral, četudi načeloma gre 

za arhivsko gradivo. Trenutno za to še nima tehničnih zmogljivosti. Po novem zakonu 

o nemški nacionalni knjižnici pa le-ta zbira, popisuje in dolgoročno hrani tudi mrežne 

publikacije. Načeloma naj bi zbirala in obdelovala posamezne publikacije, če se bo to zaradi 

števila objav in zahtevnosti obdelave izkazalo kot neobvladljivo, pa bo zajemala tudi zbirke 

skupin objektov, npr. celotne spletne strani. Dokončno bo strategija določena leta 2007. 

Združeno kraljestvo je med pregledanimi evropskimi državami doseglo največji napredek 

na področju arhiviranja elektronskih dokumentov in neposrednem dostopu javnosti do 

njih. Področje arhivske službe ureja zakon iz leta 1958, ki pa ne vsebuje posebnih določb 

o hrambi dokumentarnega gradiva izvorno v elektronski oziroma digitalni obliki; vse 

vrste gradiva so med seboj izenačene. Zakon se tolmači tako, da vsebuje tudi elektronske 

dokumente, vendar pa se ocenjuje, da bo treba za to področje sprejeti novo zakonodajo. 

Državni arhiv sicer hrani tudi elektronsko gradivo v okviru strategije e-hrambe in usmerja 

ministrstva. Po zakonu je možen dostop do dokumentov javne uprave že po 30 letih, ko 

jih je treba predati arhivu, se pa spodbuja, še posebej prek “kodeksa javne vlade” (Open 

Government Code) iz leta 1997, da se javnosti že pred tem časom omogoči dostop do njih, 

če ni posebnih omejitev. V zvezi z neposrednim dostopom do elektronskih dokumentov 

so v državnem arhivu izdelali sistem  demonstracijskih kopij, ki so kopije originalnih 

dokumentov, shranjenih v varnem digitalnem arhivu državnega arhiva. Te kopije lahko 

uporabniki dobijo neposredno ali pa jih je treba zaradi velikosti posebej naročiti in se 

uporabniku pošljejo na posebnem nosilcu. Na področju svobode informacij je treba 

omeniti zakon iz leta 2000, ki od javne uprave zahteva zagotavljanje dostopnosti do 

informacij. Za vse organizacije, za katere velja zakon, velja poseben kodeks  ravnanja z 

dokumentarnim gradivom, sprejet na podlagi zahteve iz 46. člena zakona. Kodeks sicer 

nima obvezne narave, med drugim pa je v njem določena zahteva, da vladna organizacija 

na zahtevo za informacijo odgovori v 20 dneh in da vzpostavi sistem, v katerem je mogoče 

priti do dokumenta (povzeto po spletni strani državnega arhiva).

V Združenem kraljestvu so se odločili za petdeset temeljnih področij, na katerih se 
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shranjujejo spletne strani, nato pa so, glede na pomembnost, določili bodisi tedensko 

bodisi šestmesečno zajemanje. Za državni arhiv Združenega kraljestva zajema spletne 

strani podjetje Internet Archive iz ZDA. Dejstvo, da lahko pristojni minister določi pravila 

za opredeljevanje nekaterih elektronskih gradiv kot publikacij v skladu z zakonom o 

obveznem knjižničnem izvodu, ne vpliva na dolžnost arhiva v zvezi s hrambo gradiv 

v vseh formatih. Treba pa je preprečiti, da bi stare spletne strani, ki ne veljajo več, koga 

zavedle. Zato je treba po prepričanju arhivske stroke uporabnike ustrezno opozoriti, da 

vstopajo na ne več veljavno spletno stran. Med drugim je predlagano, da se k naslovu 

strani doda opomba, da gre za arhivsko kopijo. V tej državi se sicer med seboj povezujejo 

različne institucije s področja arhiviranja, knjižničarstva in z drugih področij, ki se 

ukvarjajo z digitalnim arhiviranjem.

V ZDA je glavna državna arhivska institucija (NARA) pristojna za upravljanje s klasičnim 

dokumentarnim in arhivskim gradivom, ukvarja pa se tudi s področjem hrambe 

elektronskih dokumentov, tudi spletnih strani. Med njenimi nalogami je navedeno tudi 

omogočanje ljudem, da preverijo, kaj je storila vlada in da lahko ugotavljajo odgovornost 

vladnih uslužbencev. Da bi bila učinkovita, mora NARA poskrbeti, da imajo uporabniki 

kjerkoli in kadarkoli dostop do želenih podatkov, in sicer toliko časa, kolikor je potrebno, 

pri čemer je treba zagotoviti, da vladne agencije vzpostavijo sistem, ki bi omogočal tak 

dostop. Že nekaj časa se v njenem okviru pripravlja projekt arhiva elektronskih zapisov 

(The Electronic Archives (ERA)), ki naj bi praktično vseboval vse vrste elektronskih 

dokumentov. V Zakonu o elektronski vladi (E-Government Act of 2002) je med drugim 

določeno, da je njegov namen izboljšanje metod, s katerimi se vladne informacije, 

vključujoč tiste na internetu, organizirajo, hranijo in napravijo dostopne javnosti. V ta 

namen je ustanovljen poseben odbor za vladne informacije. V ZDA je glede dostopa do 

informacij javnega značaja od leta 1967 v veljavi Zakon o svobodi informacij (Freedom of 

Information Act (FOIA), ki je bil večkrat spremenjen, nazadnje v letu 1996 z zakonom o 

svobodi informacij v elektronski obliki (Electronic Freedom of Information Act). Zakon 

omogoča vsaki osebi ali organizaciji, da zahteva dokumente zveznih vladnih ustanov. 

Določbe zakona ne veljajo za Kongres in še nekatere druge organe. Spremembe zakona 

iz leta 1996 zahtevajo, da zvezne vladne ustanove ustanovijo “elektronske čitalnice” in s 

tem omogočijo elektronski dostop do informacij. Tudi v vseh zveznih državah obstajajo 

zakoni, ki omogočajo dostop javnosti do vladnih dokumentov. 

Tudi v ZDA obstaja določena povezava med digitalno hrambo na arhivskem in na 

knjižničarskem področju. Na nivoju vlad zveznih držav se poskušajo osnovati skupnosti 

za digitalno hrambo. Kongres je leta 2000 sprejel poseben zakon, s katerim namenja 

znatna sredstva v ta namen; glavno vlogo ima kongresna knjižnica kot vodilna institucija, 

ki sredstva porablja z namenom vsedržavnega načrtovanja digitalnih dokumentov, 
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za katere obstaja možnost izgube. Program se imenuje National Digital Information 

Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP). Kongresna knjižnica povezuje 

upravne organe zveznih držav (knjižnice, arhive in druge agencije) v vsedržavno mrežo 

za zaščito izvornih digitalnih (born digital) dokumentov zveznih držav in lokalnih oblasti, 

ki so pomembni in obstaja pri njih nevarnost izgube. 

Na splošno lahko zaključimo, da države v arhivski zakonodaji ali zakonodaji s področja 

dostopa do informacij javnega značaja ne opredeljujejo shranjevanja spletnih strani, pač 

pa spada ta dejavnost pretežno v domeno knjižnic in ustrezne zakonodaje s področja 

obveznega izvoda publikacij. Na normativni ravni je izjema Slovenija (gl. predvsem Uredbo 

o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva). V Združenem kraljestvu in ZDA sicer 

že imajo izkušnje z arhiviranjem spletnih strani, vendar pa to ni posebej opredeljeno v 

zakonih. V Nemčiji na zveznem nivoju ne prevzemajo spletnih strani v nacionalni arhiv, 

ker zaenkrat še nimajo tehničnih zmožnosti. Večinoma se torej s spletnimi publikacijami 

in dokumenti ukvarjajo predpisi s področja obveznega izvoda publikacij. Nacionalne 

knjižnice že zbirajo spletne strani, čeprav ponekod govorijo le o publikacijah. Opaziti je 

tudi pokrivanje besede “arhiviranje” in “shranjevanje” spletnih strani.

Dostop do dokumentarnega ali arhivskega gradiva nikjer na normativnem področju 

ni omejen na pooblaščenega uporabnika, ne glede na to, da imajo države različno 

razmejen dostop do gradiva po arhivski zakonodaji ali zakonodaji s področja dostopa 

do informacij javnega značaja. Opozoriti pa velja, da se „pooblaščeni uporabnik“, ki ga 

najdemo v ZDVAGA (6., 23., 26. in 27. člen) in v uredbi o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva (npr. čl. 16) pojavi le v Specifikaciji MoReq - Model zahtev za upravljanje 

elektronskih dokumentov. Kot pa je razumeti navedeno specifikacijo, je pri tem bil 

najverjetneje mišljen administrator, ki upravlja dokumente, shranjene v ESUD10 in sam 

ESUD, skupaj s podatkovnimi bazami (gl. tč 1.5, 2.2.-vloge uporabnikov in 4.1 Dostop).

10 ESUD je elektronski sistem za upravljanje gradiva.
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KAZNIVOST VZTRAJNEGA NADLEGOVANJA1

I. UVOD

Vztrajno zasledovanje, ponavljajoče nadlegovanje ali druga oblika vdiranja v osebno 

sfero posameznika, pri čemer je žrtvi povzročen občutek strahu oziroma ogroženosti, 

je poznan pod imenom “stalking”2. Gre lahko za naslednje konkretne oblike ravnanj: 

ponavljajoče zasledovanje, nezaželeni stiki (pisni ali telefonski), natančno opazovanje 

ravnanja žrtve v daljšem časovnem obdobju, iskanje stika s člani družine, prijatelji itd. 

Včasih nadlegovalec v žrtvinem imenu naroči kakšno storitev (hrano, taksi) ali pa ji 

pošilja darila. Z razvojem komunikacijskih tehnologij se pojavlja tudi t.i. cyberstalking, 

pri katerem gre za “online” nadlegovanje - vztrajno pošiljanje elektronskih sporočil. 

Posamična ravnanja  sama po sebi morda niso prepovedana (telefoniranje, dajanje daril), 

kljub temu pa so lahko za žrtev glede na vse okoliščine zastrašujoča. Včasih jo pripravijo 

do tega, da popolnoma spremeni svoje življenjske navade, se preseli ali poišče drugo 

zaposlitev. Zlasti če trajajo dlje časa, lahko pri žrtvi povzročijo posledice na duševnem in 

čustvenem področju (povzeto po Wikipedia).

Navedeni posegi lahko pomenijo grob poseg v človekove pravice in svoboščine, zlasti 

v pravico do varnosti, lahko pa gre tudi za poseg v pravico do zasebnosti ter drugih 

osebnostnih pravic.

Zaradi nekaterih odmevnih primerov nadlegovanja igralk s tragičnimi posledicami v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je bila prva država, ki je stalking inkriminirala,  

Kalifornija (1990). Tej so v naslednjih letih sledile še številne ameriške zvezne države in 

nekatere druge države z anglosaško pravno tradicijo. Tudi kanadski kazenski zakonik 

inkriminira “criminal harassment”, tako ravnanje pa je kaznivo med drugim tudi po 

kitajski in japonski zakonodaji (povzeto po Wikipedia).

Če bi lahko sklepali iz poročil medijev, v Sloveniji prevladuje nadlegovanje med bivšimi 

družinskimi člani, zlasti partnerji, kar se včasih tragično konča. Nadlegovanja znanih 

osebnosti pri nas ni toliko, kar pa ne pomeni, da občasni primeri, o katerih beremo, 

1 Marjana Križaj, pripravljeno: 10.1.2007, objavljeno: 11.2.2007.

2 Beseda izhaja iz lovskega žargona in pomeni zalezovati divjad ali prikrasti se do divjadi. 
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niso skrajno nadležni. Znanemu slovenskemu televizijskemu voditelju je oboževalka 

puščala drobna darila in dnevno vsaj 50 strani pisanja o sebi in njuni skupni prihodnosti. 

Ko je zaradi nadlegovanja izklopil domofon, je zvonila pri sosedih, da je lahko prišla 

v hišo. Čakala ga je pred vrati stanovanja, ga objemala in z njega celo trgala oblačila. 

Prihajala je vsak dan, mu na vhodnih vratih in avtu puščala s šminko napisana sporočila, 

vrata in poštni nabiralnik pa dišavila s parfumom. Dnevno mu je namenila približno 20 

telefonskih klicev in do 50 SMS sporočil, na njegov naslov poslala nekaj sto elektronskih 

pisem na mesec, mu prisluškovala pri vhodnih vratih, ga čakala pri avtu, ter ga na dvorišču 

žalila in kričala nanj.

Ker take oblike nadležnega vedenja nikakor niso smešne, saj močno posegajo v človekovo 

zasebnost, se neizogibno postavi vprašanje, kakšno pravno varstvo je na voljo oškodovancu.

Nedavne spremembe kazenske zakonodaje v Zvezni republiki Nemčiji in Avstriji so nas 

vzpodbudile, da pripravimo pregled kaznovalnopravne ureditve stalkinga v nekaterih 

državah Evropske unije. Kjer je bilo mogoče, smo opisali tudi nekatere praktične vidike 

izvajanja zakonodaje. Že na tem mestu je potrebno poudariti, da žrtve niso izključno 

ali pretežno slavne osebnosti, četudi so taki primeri praviloma zelo odmevni in so, kot 

že omenjeno, celo povzročili prve zakonodajne spremembe. Kot kažejo podatki, se 

večina storilcev in žrtev pozna, pogosto gre za (bivše) družinske člane ali partnerje. 

Nekatere pojavne oblike nadlegovanja pa lahko najdemo tudi v delovnem okolju in celo 

v medsosedskih odnosih. Kot bo prikazano v nadaljevanju, so zato posamezne države 

zavzele različen pristop k obravnavanju te problematike. 

Podatke smo pridobili zlasti iz zakonodaj posameznih držav in s svetovnega spleta. 

II. Ureditev v Republiki Sloveniji 

2.1 Materialnopravna ureditev

Slovenski kazenski zakonik (nadalje KZ) ne vsebuje opisa kaznivega dejanja, ki bi ustrezal 

pojmu “stalkinga”, če predpostavljamo, da pri tej obliki nadlegovanja in ogrožanja 

običajno ne pride do telesnih poškodb ali hujših posledic. V slednjem primeru bi storilec 

gotovo odgovarjal za katero od kaznivih dejanj zoper življenje in telo. 

Določena ravnanja bi lahko opredelili kot ogrožanje varnosti po 145. členu KZ, kadar 

storilec ogrozi varnost kakšne osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje ali telo. 

Lahko bi šlo tudi za grdo ravnanje po 146. členu KZ (kdor z grdim ravnanjem prizadene 
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telesno ali duševno celovitost drugega), vendar se mora izvršitveno dejanje že kazati v 

fizičnem napadu na oškodovanca. Redkeje bi lahko šlo za kaznivo dejanje nasilništva 

(299. člen KZ), saj zakon določa, da mora poleg posledic storilčevega izvršitvenega 

dejanja (kdor drugega hudo žali, z njim grdo ravna, mu dela nasilje ali ogroža njegovo 

varnost) nastati tudi ogroženost, zgražanje ali prestrašenost v javnosti ali v družini. 

V slovenski pravni ureditvi stalking sankcionira Zakon o varstvu javnega reda in miru 

(Uradni list RS, št. 70/2006, v nad: ZJRM-1), in sicer kot prekršek zoper javni red in  mir. 

Očitno je zakonodajalec presodil, da take kršitve niso tako hude in tako družbi nevarne, 

da bi bilo potrebno kazenskopravno varstvo, pač pa da zadostuje opredelitev kršitve kot 

prekršek. ZJRM-1 v prvem odstavku 6. člena (nasilno in drzno vedenje) določa:

 “Kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, 

žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči 

občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000 

do 120.000 tolarjev”.

V tretjem odstavku je določena višja globa (150.000 do 300.000 tolarjev), če je prekršek 

storjen npr. proti zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju, bivšemu zakoncu ali 

zunajzakonskemu partnerju oziroma krvnemu sorodniku.  

Iz obrazložitve predloga zakona je razvidno, da je s tem prekrškom sankcionirano 

zasledovanje, drzno, nasilno, nesramno ali žaljivo vedenje. Med drzna in brutalna 

(surova) dejanja spadajo dejanja, s katerimi se drugemu povzroča ogroženost ali strah 

pred nasiljem, ali se posamezniku povzroča občutek sramu, bolečine ali neprijetnosti. 

Pogoj za storitev prekrška je povzročitev ogroženosti, prizadetosti, strahu ali nelagodja 

drugi osebi. S pojmom “podoben način” je hotel predlagatelj zajeti tudi druge načine, ki 

jih v zakonski dikciji ni izrecno navedel, npr. telefonsko nadlegovanje, vendar pa mora 

biti izpolnjen kumulativni pogoj, da je s tem dejanjem povzročen subjektivni občutek 

ponižanosti, prizadetosti ali strahu pri določeni osebi. Prekršek je lahko storjen na 

javnem kraju ali v zasebnem prostoru (povzeto po predlogu zakona o varstvu javnega 

reda in miru). 

2.2 Ukrepi prepovedi približevanja

Zakon o kazenskem postopku (nadalje ZKP) predvideva ukrep prepovedi približanja 

določenemu kraju ali osebi, kadar bi sodišče sicer lahko odredilo pripor, vendar 

je nevarnost, da bo obdolženec uničil sledove kaznivega dejanja, vplival na priče, 

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   140 12/10/07   7:44:03 PM



141

udeležence ali prikrivalce ali ponovil kaznivo dejanje, dokončal poskušeno kaznivo 

dejanje ali storil kaznivo dejanje, s katerim grozi, moč odvrniti s prepovedjo približanja 

obdolžencu določenemu kraju ali osebi. Sodišče določi primerno razdaljo - oddaljenost 

od določenega kraja ali osebe, ki jo mora obdolženec spoštovati in je namerno ne sme 

prekoračiti; v nasprotnem primeru lahko sodišče zoper njega odredi pripor. O tej posledici 

je obdolženca predhodno vselej treba obvestiti (povzeto po 195.a členu ZKP).

Podoben ukrep lahko izreče tudi policija po zakonu o policiji, če je podan utemeljen 

sum, da je oseba storila prekršek z elementi nasilja ali je bila zalotena pri takem prekršku 

in obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozila življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, 

s katero je ali je bila v bližnjem razmerju v smislu določb 230. člena KZ3, vključno z 

izvenzakonskim partnerjem, kar policisti ugotovijo zlasti na podlagi dotedanjega grdega 

ravnanja kršitelja, iz okoliščin, ki jih policisti neposredno zaznajo ob prihodu na kraj 

dogodka, zbranih obvestil od žrtev ali prič ter podatkov centra za socialno delo. V takem 

primeru smejo policisti odrediti prepoved približevanja določenemu kraju oziroma 

osebi (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec), ki je kršitelj namerno ne sme prekoračiti. 

Kot kraj se določi kraj, kjer oškodovanec stanuje, dela, se izobražuje, je v varstvu ali se 

vsakodnevno giblje. Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi zajema 

tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih, na kar se kršitelja posebej 

opozori. Prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi odredi policist tako, 

da kršitelju, na katerega se ukrep nanaša, na kraju izreče ustno odredbo, naknadno pa 

mu v roku, ki ne sme biti daljši od 6 ur, vroči še pisno odredbo o odrejenem ukrepu.

Nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi 

izvaja policija, ki kršitelja, ki je zaloten na območju prepovedi približevanja, takoj odstrani 

s tega območja. Če kršitelj s kršitvijo prepovedi približevanja ne preneha, se ga privede 

v takojšen postopek pristojnemu sodišču za prekrške. Kršitelj, ki ne upošteva odredbe 

o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi, oziroma v času odrejenega 

ukrepa nadleguje žrtev po komunikacijskih sredstvih, se kaznuje za prekršek z globo 

najmanj 100.000 tolarjev (prim. 39.a  člen zakona o policiji).

Ukrep po zakonu o policiji je namenjen zagotavljanju varnosti  predvsem v družinskem 

okolju, saj je omejen na primere, ko je storilec v bližnjem razmerju z oškodovancem. 

Že omenjeni slovenski televizijski voditelj ga zoper svojo nadležno oboževalko glede 

na zakonsko dikcijo ne bi dosegel. Dogodek, ki se je zgodil pred uveljavitvijo ZJRM-1, 

je po poročanju dnevnega časopisja svoj kazenski epilog doživel šele, ko je vztrajna 

3 Mednje zakon šteje: zakonca, krvnega sorodnika v ravni vrsti, brata, sestro ali drugega krvnega sorodnika v stranski 
vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodnika po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelja, posvojenca,  rejnika 
ali rejenca ali druge osebe, s katerimi živi storilec v skupnem gospodinjstvu.
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nadlegovalka poškodovala oškodovančev avto. Odgovarjala je za poškodovanje tuje 

stvari po 224. členu KZ RS. 

III. PREGLED PO DRŽAVAH

3.1 Avstrija  

Avstrija je določbo o prepovedi stalkinga (Anti-Stalking Bestimmung) v kazenski zakonik 

(Strafgesetzbuch) sprejela z vključitvijo 107.a člena “vztrajno preganjanje”. Sprememba 

je začela veljati 1.7.2006. Z njo naj bi sledili družbenemu razvoju ter povečali obseg 

materialnopravnega varstva žrtev in jim tako zagotovili osebnostne pravice in  pravico 

do svobodnega odločanja. Določitev novega kaznivega dejanja zagotavlja pravno 

varstvo žrtvam posebno vztrajnega protipravnega vedenja, ki ga ni mogoče opredeliti 

kot kakšno drugo kaznivo dejanje (npr. nevarna grožnja, telesna poškodba), pa vendar 

lahko znatno poseže v življenje žrtve in je zato družbeno nesprejemljivo (povzeto po 

eRecht-Dokumentvorlage).

Za kaznivo dejanje vztrajnega zasledovanja oziroma preganjanja (Beharrliche Verfolgung) 

je predpisana zaporna kazen do enega leta. Stori ga, kdor na način, ki lahko nevzdržno 

prizadene življenje druge osebe, dlje časa stalno:

išče njeno prostorsko bližino,• 

z njo vzpostavlja kontakt po telekomunikacijskem ali drugem komunikacijskem • 

sredstvu4 ali prek tretjih oseb, 

z uporabo njenih osebnih podatkov v njenem imenu naroča stvari ali storitve,• 

z uporabo njenih osebnih podatkov napelje tretje, da stopijo z njo v kontakt (pri tem • 

so zlasti mišljeni mali oglasi v imenu žrtve).

Naštete oblike nadlegovanja so določene taksativno. Kaznivo dejanje se preganja po 

uradni dolžnosti, z izjemo tč. 2, ki se preganja na predlog oškodovanca.

Hkrati s spremembo avstrijskega kazenskega zakona je bilo sprejetih še nekaj sprememb 

zakonov, ki naj bi pripomogle k boljšemu, tudi civilnopravnemu varstvu žrtev stalkinga.

Četudi bi bilo po splošnih predpisih kazenskega postopka glede na predpisano kazen 

za postopke po 107.a  členu pristojno okrožno sodišče (Bezirksgericht),  je bila določena 

pristojnost sodišča prve stopnje (Gerichtshof erster Instanz), saj je tako mogoče odrediti 

tudi pripor, kar je v postopkih, povezanih s stalkingom, pogosto pričakovati (prim. 9. 

člen StPO).
4 Kot izhaja iz obrazložitve predloga zakona,  je pri tem zajeto pošiljanje pisem, paketov, pa tudi puščanje sporočil 
npr. za vetrobranskim steklom. 
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Spremenjen je bil tudi predpis o izvršilnem postopku (Exekutionsordnung), ki je v primeru 

kršitev izdane začasne odredbe (prepoved osebnega stika, prepoved zasledovanja in 

prepoved zadrževanja na določenih krajih) pooblastil policijo, da lahko neposredno 

in takoj intervenira, saj grožnja kršitelju z denarno kaznijo pogosto ne bi bila dovolj 

učinkovita.  Večino začasnih odredb (izjema je le prepoved zadrževanja na določenem 

kraju) se lahko izda za čas enega leta, ne da bi bilo predlagatelju potrebno vložiti 

opustitveno tožbo v rednem civilnem postopku (člen 382g. Exekutionsordnung). 

Z istim dnem, kot že navedene spremembe, pa je stopila v veljavo tudi sprememba Zakona 

o varnostni policiji (Sicherheitspolizeigesetz), ki predvideva ustanovitev svetovalnih 

centrov, ki dajejo pomoč žrtvam vztrajnega zasledovanja oziroma preganjanja. 

Po podatkih dunajske organizacije, ki nudi ženskam pomoč  (Wiener Frauennotruf), že 

vsaka sedma klicateljica išče pomoč zaradi stalkinga, okoli njega pa se vrti tudi vsak četrti 

prvi svetovalni razgovor. Ne gre pa za nikakršen porast števila teh dejanj - le informiranost 

žensk je boljša. 

V prvih petih mesecih od uveljavitve zakona je bilo v Avstriji že 1007 ovadb po 107.a členu 

Kazenskega zakonika, od tega le na Dunaju kar 320. 

3.2 Belgija

Belgija je leta 1998 spremenila kazenski zakonik, s tem da je vanj vključila člen 442bis, ki 

prepoveduje nadlegovanje oziroma vznemirjanje (harcelement moral): 

“....kdor drugega nadleguje pa ve ali bi moral vedeti, da bo s svojim vedenjem resno vplival 

na mir te osebe, se kaznuje z zaporom od 15 dni do dveh let  in z denarno kaznijo od 50 

do 300 eur, oziroma le z eno od teh sankcij”. 

Kaznivo dejanje se preganja le na predlog oškodovanca. Naslednji člen kazenskega zakona 

(člen 442ter iz leta 2003) pa predpisuje dvojne minimalne kazni, kadar je motiv nadlegovanja 

sovraštvo, zaničevanje ali nasprotovanje osebi zaradi njene rase, barve, porekla, nacionalnega 

ali etičnega porekla, spola, spolne usmerjenosti, osebnega statusa itd.

Zanimivo je, da je belgijski zakon iz leta 1991, ki ureja samostojna javna podjetja (la 

Loi du 21 mars 1991 sur les entreprises publiques autonomes) za telekomunikacijsko 

nadlegovanje predpisal bistveno višje sankcije: denarno kazen 500 do 50 000 eur in 

zaporno kazen od enega do štirih let (člen 114). Sodba arbitražnega sodišča (Cour 

d`arbitrage) z dne 10.5.2006 je ugotovila, da je v nasprotju z ustavo, da je za to kršitev 
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določena višja sankcija kot po kazenskem zakoniku (povzeto po spletni strani Portail 

du droit belge).

Nadlegovanje na delovnem mestu ureja poseben zakon iz leta 2002. 5

3.3  Nizozemska 

Nizozemska je stalking inkriminirala v juliju leta 2000, ko so sprejeli 285.b člen  kazenskega 

zakonika:

“Kdor protipravno sistematično krši zasebnost drugega, da bi ta kaj storil ali dopustil, ali 

da česa ne bi storil ali mu povzroča strah, se kaznuje z zaporno kaznijo do treh let ali z 

denarno kaznijo četrte kategorije.” (25.000 NLG ob sprejemu zakona). Pregon se lahko 

začne le na predlog oškodovanca. Pred spremembo kazenskega zakonika so pravno 

varstvo pred stalkingom dajale predvsem civilnopravne začasne odredbe (spletna stran 

nizozemskega ministrstva za pravosodje). 

3.4 Združeno kraljestvo 

Velika Britanija je vprašanje stalkinga uredila v zakonu o varstvu pred nadlegovanjem 

(Protection from Harassment Act)  leta 1997. Pravne definicije ali jasne ločnice med 

stalkingom in nadlegovanjem (harassment) v Veliki Britaniji ni.  Pred  tem zakonom  

je bilo možno kazensko preganjati le storilce, ki so zagrešili kakšno drugo kaznivo 

dejanje, nič pa se ni dalo storiti proti navidez neškodljivemu nadlegovanju, ki pa je 

lahko ravno tako vznemirjalo žrtev. Zakon je začel veljati junija 1997, njegov cilj je bil 

preprečiti stalking, zajel pa je še številna druga ravnanja, ki štejejo kot nadlegovanje v 

širšem pomenu (harassment). 

Ministrstvo za notranje zadeve Združenega kraljestva je leta 2000 opravilo raziskavo o 

triletnem izvajanju zakona. Poglavitne ugotovitve so bile: 

zakon se uporablja za različne vrste vedenja, kot so družinsko in medsosedsko • 

nesoglasje. Le malo primerov se navezuje na tipičen “stalking”,

v 43 % je bil razlog za nadlegovanje v tem, da je žrtev pred tem s storilcem pretrgala • 

osebno razmerje,

večinoma sta se storilec in žrtev poznala, le v 2 % je bil storilec neznanec. Storilec je bil • 

v 41 % primerov partner, bivši partner ali sorodnik, v 41 % znanec in v 16 % sosed,

žrtve so pogosto tako vedenje prenašale daljši čas, preden so ga prijavile. Številne niso • 

poznale zakona in varstva, ki ga omogoča,

5 Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (Loi du 11.6.2002).
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kar v 39 % primerov je tožilstvo opustilo pregon (nacionalno povprečje je 14 %), in • 

sicer največkrat v medsosedskih sporih. V približno polovici ustavljenih postopkov se 

je storilec zavezal, da bo opustil kršitve,

kjer pa je prišlo do obravnave, je bilo 84 % obsodilnih sodb (od tega 43 % pogojnih • 

obsodb), v polovici primerov je bil izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja 

(restraining order),

v 80 % je bil osumljenec moški in v 79 % je bila žrtev ženska.• 

Anglija in Wales

Zakon za osnovno obliko dejanja predpisuje zaporno kazen do 6 mesecev zapora ali 

denarno kazen do 5,000 £, lahko pa se izreče obe sankciji. Kršitev je lažja (t.i. summary 

offence), zakon pravi takole:...”nihče se ne sme večkrat (najmanj dvakrat6) obnašati tako, 

da drugega nadleguje. Če pa je s tem vedenjem drugemu najmanj dvakrat povzročen 

strah, da bo proti njemu uporabljeno nasilje, se storilec kaznuje strožje: z zaporno 

kaznijo do 5 let ali z neomejeno denarno kaznijo. Storilcu se lahko naloži obe sankciji.” 

(4. člen). Zanimivo je, da zakon ne definira, kaj je nadlegovanje, določa le, da mora tako 

vedenje drugega vznemiriti oziroma preplašiti (to cause alarm or distress).

Zakon določa tudi odškodninsko odgovornost storilca, ki se ugotovi v civilnopravnem 

postopku. Dolžan je povrniti nepremoženjsko in premoženjsko škodo nastalo zaradi 

nadlegovanja. Hkrati gre za alternativno obliko varstva žrtve, kadar kazenski postopek 

ne bi bil smiseln ali kadar kršitve ne bi bilo mogoče dokazati v kazenskem postopku, 

ki zahteva strožji dokazni standard. Tako v civilnem kot tudi v kazenskem postopku 

so možni ukrepi, s katerimi se prepreči nadaljnje kršitve (t.i restraining orders). Če 

storilec brez razumnega razloga naredi kaj, kar je v nasprotju z izrečenim ukrepom, 

se kaznuje z zaporom do 5 let ali (neomejeno) denarno kaznijo, lahko pa se mu izreče 

oboje. Zadostuje, da le enkrat ravna v nasprotju s prepovedjo (povzeto po Home Office 

Circular 34/1997 “Protection from Harassment Act 1997”).

Škotska

V istem zakonu členi 8-11 urejajo prepoved nadlegovanja na Škotskem. Zakon ureja 

splošno prepoved nadlegovanja, civilni postopek (odškodninska odgovornost in začasni 

ukrepi), določa, da se v kazenskem postopku lahko izreče ukrep prepovedi nadlegovanja 

(non- harassment order) in določa sankcije za njegovo kršitev. 

Za razliko od Anglije in Walesa pa na Škotskem niso inkriminirali stalkinga kot posebnega 

6 Zakon vsebuje besedno zvezo “a course of conduct” in razloži, da mora do takega vedenja priti vsaj dvakrat. Beseda 
vedenje po zakonu izrecno vsebuje tudi govorjenje  (člen 7).
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kaznivega dejanja. Take kršitve se po običajnem pravu preganjajo kot kršitev miru (breach 

of the peace) ali kot grožnja (threat) (spletna stran škotske vlade). 

3.5 Zvezna republika Nemčija

Nemška zakonodaja žrtvam stalkinga sicer nudi civilnopravno varstvo po zakonu o 

varstvu pred nasiljem (Gewaltschutzgesetz), po katerem je možno zahtevati civilnopravno 

odredbo, s katero se storilcu prepove npr.  približevanje žrtvi. V primeru kršitve odredbe 

storilcu grozi zaporna kazen do enega leta ali denarna kazen (člen 4 GewSchG).

Nekatere oblike stalkinga izpolnjujejo zakonske opise nekaterih drugih  kaznivih 

dejanj, kot so npr. kršitev nedotakljivosti stanovanja, razžalitev, spolno nasilje ali telesna 

poškodba. Kljub temu je prevladalo prepričanje, da stalking ni zasebna stvar, temveč da 

gre za kaznivo dejanje ter da je treba dopolniti kazenski zakonik. Konec novembra 2006  

je Bundestag sprejel nov 238. člen, ki prepoveduje zalezovanje (Nachstellung):

...“Kdor koga protipravno zalezuje, s tem da:

vztrajno išče njegovo bližino, • 

z uporabo telekomunikacijskih ali drugih komunikacijskih sredstev ali preko tretjih z • 

njim poizkuša vzpostaviti kontakt, 

z zlorabo njegovih osebnih podatkov zanj naroča stvari ali storitve, ali napeljuje tretje, • 

da z njim stopijo v kontakt,

grozi, da bo okrnil življenjsko ali telesno integriteto, zdravje ali svobodo te osebe ali • 

osebe, ki je tej osebi blizu, ali

stori kakšno drugo dejanje, s katerim hudo vpliva na njegovo življenje, se kaznuje z • 

denarno kaznijo ali z zaporno kaznijo do treh let. 

Kadar pa storilec žrtev ali njene bližnje spravi v življenjsko nevarnost ali jim povzroči 

hudo telesno poškodbo, se kaznuje z zaporno kaznijo od treh mesecev do pet let zapora. 

Če pa storilec povzroči smrt enega od naštetih, se kaznuje z zaporno kaznijo od enega 

leta do deset let. 

Praviloma se kaznivo dejanje preganja na predlog oškodovanca, razen če pristojni organi 

zaradi posebnega javnega interesa ne začnejo pregona po uradni dolžnosti Navedeno 

ne velja za kvalificirane oblike kaznivega dejanja, ki se vedno preganjajo po uradni 

dolžnosti.

Zanimivo je, da je bilo glede tega člena med zakonodajnim postopkom veliko nasprotovanj 

in pomislekov s strani medijev, ki jih je skrbelo, da bo člen onemogočal delo (raziskovalnim) 
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novinarjem, ki tudi pogosto sledijo osebam, jih opazujejo itd. Nekateri so celo predlagali, da 

bi bili novinarji izrecno izvzeti iz opisa kaznivega dejanja. Nemška pravosodna ministrica 

je po sprejemu spremembe zakona zatrdila, da člen upošteva interese medijev in da kdor 

postopa korektno po predpisih o medijih, ne bo izpostavljen kazenskemu pregonu po 

tem členu (spletna stran zveznega ministrstva za pravosodje).

Ustrezno je bil spremenjen tudi predpis o kazenskem postopku (Strafprosessordnung 

- StPO), ki omogoča odreditev pripora, če obstaja nevarnost, da storilec ponovi dejanje 

po 238. členu kazenskega zakonika (112.a člen StPO).

IV. ZAKLJUČEK

Stalking kot oblika zasledovanja, nadlegovanja in nezaželene pozornosti, ki vzbuja 

občutek nelagodja ali strahu, ni nov pojav. Po nekaterih podatkih naj bi bilo do 8 % ljudi 

kdaj v življenju žrtev stalkinga, od tega bistveno več žensk (do 12 %) kot moških (do 4 %). 

Kljub temu, da morebiti ob omembi tega pojma najprej pomislimo na slavne in njihove 

vsiljive oboževalce, je pojem stalkinga bistveno bolj povezan z družinskim nasiljem, saj 

se večina žrtev in storilcev pozna ali pa gre za osebe, ki so (bile) v tesnejšem partnerskem 

razmerju. Nedvomno pa so k prvim inkriminacijam take oblike vedenja pripomogle 

ravno žrtve med slavnimi, saj ni slučaj, da je bil prvi zakon sprejet v Kaliforniji. Tudi v 

nekaterih evropskih državah je prevladalo prepričanje, da stalking ni delikt (zavrnjenih) 

občudovalcev in da ne gre le za zasebno zadevo. Pojavne oblike stalkinga so zelo različne, 

lahko da nekatera dejanja sama po sebi niso prepovedana (telefoniranje, pošiljanje daril), 

zato je pogosto težko potegniti mejo med tem, kaj je dovoljeno, kaj pa je že kaznivo. 

Različni zakonodajalci so se tega različno lotili. Stalkinga kot posebne oblike kaznivega 

dejanja ne poznajo vse države, nekatere so ga v svoji kazenski zakonodaji uredile šele 

v zadnjem času (npr. Avstrija, Zvezna republika Nemčija). Večinoma dejanje ne ostane 

nekaznovano, saj so pogosto izpolnjeni znaki kakšne druge kršitve, kar še posebno velja 

za njegove hujše oblike.

Avstrija je opredelila stalking kot kaznivo dejanje - vztrajno preganjanje oziroma 

zasledovanje (Beharrliche Verfolgung) julija 2006. Predpisana zaporna kazen je do enega 

leta. Hkrati je reforma zajela še kazenski postopek in predpis o izvršilnem postopku, 

ki je pooblastil policijo, da ukrepa v primeru kršitve začasne odredbe (npr. prepoved 

osebnega stika ali zasledovanja). Zakon o varnostni policiji  predvideva ustanovitev 

svetovalnih centrov, ki zagotavljajo pomoč žrtvam. 

Belgija je psihično nadlegovanje (harcelement moral) kot kaznivo dejanje opredelila 

leta 1998. Za dejanja, ki so storjena zaradi kakršnekoli diskriminacije, je določena dvojna 

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   147 12/10/07   7:44:05 PM



148

kazen. Bistveno strožja je kazen za nadlegovanje po telekomunikacijskih sredstvih, kar pa 

je po sodbi arbitražnega sodišča iz leta 2006 protiustavno. V Belgiji je pojem psihičnega 

nadlegovanja tesno povezan z nadlegovanjem na delovnem mestu, kar ureja poseben 

zakon. Tudi v Franciji je psihično nadlegovanje pojem delovnega prava (Code du travail) 

in z njim v povezavi tudi kazenskega. Nizozemska je stalking prepovedala leta 2000 ter 

določila kazen do treh let zapora ali denarno kazen. Prav tako kot v Belgiji se pregon 

začne na predlog oškodovanca. 

Med državami, ki so v zadnjem času stalking izrecno določile kot kaznivo dejanje, je 

tudi Zvezna republika Nemčija. Konec novembra 2006 je Bundestag sprejel zakon, ki 

prepoveduje zalezovanje (Nachstellung). Kazen je denarna ali zaporna do treh let, za 

kvalificirane oblike je predpisana strožja, če je povzročena smrt pa se sme izreči kazen 

od enega do deset let zapora. Spremenjen je bil tudi predpis o kazenskem postopku, ki 

omogoča odreditev pripora, če obstaja nevarnost, da storilec ponovi dejanje zalezovanja. 

Kazenskopravno reformo v Nemčiji so spremljali pomisleki, da bo novi člen onemogočil 

delo novinarjev, zlasti raziskovalnih.

V Združenem kraljestvu so vprašanje stalkinga uredili v zakonu o varstvu pred 

nadlegovanjem (Protection from Harassment Act) iz  leta 1997. Pravne definicije ali jasne 

ločnice med stalkingom in nadlegovanjem (harassment) ni. Ureditev v Angliji in Walesu 

se razlikuje od tiste na Škotskem: Anglija in Wales sta določili posebni obliki kaznivega 

dejanja, medtem ko Škotska posebnega kaznivega dejanja nadlegovanja ne pozna, kršitve 

pa kaznuje kot dejanje kršitve miru ali kot grožnjo. Odškodninska odgovornost in začasni 

ukrepi pa so podobno urejeni. 
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DELO NA ČRNO V SLOVENIJI IN EU1

I. UVOD

Delo na črno je del sive (neformalne) ekonomije, za katero uporabljajo v razvitih državah 

različne izraze. Tako jo ponekod imenujejo (v nasprotju s tržno in uradno ekonomijo) 

drugačna ekonomija, kar se lahko s stališča opazovanja imenuje tudi druga, črna, 

neuradna, podtalna, vzporedna, nevidna ekonomija in podobno. V glavnem gre za tisti 

gospodarski sektor, ki zaradi različnih vzrokov - z vidika državnega knjigovodstva in 

družbenega bruto proizvoda - ne obstaja.

V okviru institucij EU se je za delo na črno, ki je ožji pojem od sive ekonomije, uveljavil 

termin “neprijavljeno delo” (undeclared work), ki je definirano kot: 

“produktivna aktivnost, ki je po svoji naravi zakonita, vendar ni prijavljena javnim 

oblastem, upoštevaje razlike v regulatornem sistemu držav članic.” (Undeclared work 

in an enlarged Union, 2004: 3). 

Večina proračuna EU se financira iz prispevka držav članic, ki je vezan na BDP, tako da 

ima neprijavljeno delo finančne učinke tudi na ravni EU in ne le nacionalnih držav.

Naloga ima tri vsebinske sklope:

splošno definicijo dela na črno kot dela t.i. sive ekonomije,• 

aktivnosti EU na področju dela na črno,• 

prikaz ureditve zakonodaje in ukrepov za preprečevanje (zmanjševanje) dela na črno • 

v Sloveniji in treh drugih državah članicah EU (Slovaška, Španija, Švedska).

Literatura za izdelavo naloge je bila pridobljena predvsem na svetovnem spletu. 

Uporabljena so bila gradiva Evropske komisije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje 

in razvoj - OECD, Mednarodne organizacije za delo - ILO in informacijske zbirke 

Državnega zbora. 

1 Dr. Branka Berce Bratko, mag. Igor Zobavnik, mag. Romana Novak, pripravljeno: 22.5.2006, objavljeno: 
23.5.2006.
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II. DELO NA ČRNO KOT DEL SIVE (NEFORMALNE) EKONOMIJE

2.  Siva (neformalna) ekonomija

V svetu obstajata dva nasprotujoča pogleda na neformalno (sivo) ekonomijo. Prvi vidi 

vzrok za neformalno ekonomijo v revščini, po drugem vidiku pa gre pri neformalni 

ekonomiji preprosto za izogibanje stroškom. V ozadju neformalne ekonomije gre torej 

bodisi za preživetje in obstoj ali pa za doseganje praga dobičkonosnosti ali drugih 

ugodnosti brez upoštevanja zakonodaje, ki običajno zahteva izpolnitev različnih 

obveznosti (Daza, ILO, 2003: 7).

Po analizi OECD (2004: 227, 228) so dejavniki, ki vplivajo na neformalno zaposlovanje 

predvsem naslednji: 

postopki za začetek poslovne dejavnosti, • 

stopnja obdavčitve dobička podjetja v primerjavi z obdavčitvijo dela, • 

nivo davčnih olajšav, • 

nivo nadomestil za brezposelne, • 

odnos med osrednjim državnim nivojem in nižjimi upravnimi enotami in drugi. • 

Zanimiva je ugotovitev, da je iz mednarodnih primerjav razvidno, da visoke davčne 

stopnje same po sebi niso nujno vzrok za večji obseg neformalnega zaposlovanja. 

Enotni koncept ali definicija pojma siva ekonomija, ki bi enoznačno opredelila pojav 

prikrite proizvodnje, dohodka in zaposlovanja, ne obstaja. Na osnovi študij raznih 

avtorjev in gradiv ILO in Eurostata, je razvidno, da:

siva ekonomija v ožjem smislu obsega neregistrirane pridobitne dejavnosti, ki niso • 

vključene v uradne podatke o bruto domačem proizvodu, pa bi morale biti v skladu z 

obstoječo metodologijo sistema nacionalnih računov (SNA),

siva ekonomija v širšem smislu zajema poleg neregistriranih pridobitnih dejavnosti • 

tudi vse tiste neregistrirane dejavnosti, ki po obstoječi metodologiji SNA ne prispevajo k 

oblikovanju bruto domačega proizvoda, ki pa bi jih po širših kriterijih oziroma definiciji 

lahko opredelili kot proizvodne dejavnosti. To so tako imenovane vzporedne dejavnosti, 

ki lahko bistveno prispevajo k materialnemu položaju in blaginji posameznih skupin 

prebivalstva in zajemajo proizvodnjo blaga in storitev za potrebe lastnega gospodinjstva, 

dejavnosti po načelu “naredi si sam”, sosedsko pomoč ter prostovoljno in karitativno 

delo.
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Za pravilno razumevanje in ocenjevanje sive ekonomije je pomembno razlikovati tudi 

med naslednjimi pojmi:

registriran in neregistriran dohodek, ki odraža registrirano ali neregistrirano dejavnost. • 

Osnovni namen registriranja dohodkov je statistično spremljanje dejavnosti;

prijavljen in neprijavljen dohodek, kjer je glavni namen spremljati in zagotoviti priliv • 

davkov in prispevkov za proračun in drugo javno porabo (npr. zdravstveno, pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje)  ter ugotoviti finančne posledice sive ekonomije na višino 

proračunov in javno porabo.

Marsikateri dohodek, ki ni bil prijavljen davčni upravi za obdavčitev oziroma za plačilo 

prispevkov za socialno varnost, je statistično registriran ali pa vsaj ocenjen, zato se ne sme 

enačiti neprijavljenih in neregistriranih dohodkov. Dohodki, ki niso bili prijavljeni davčni 

upravi, so namreč večji od statistično neregistriranih dohodkov, ker statistične službe 

skušajo na osnovi raznih primerjav in ocen neprijavljene (ali nepravilno prijavljene) 

podatke popraviti in jih na vsebinsko smiselno način vključiti v družbene (nacionalne) 

račune (povzeto po predlogu zakona).

ILO definira pojem “neformalna ekonomija” kot 

...”vse ekonomske aktivnosti delavcev in gospodarskih enot, ki - po zakonu ali v praksi 

- niso urejene ali so nezadostno urejene s formalnimi sporazumi.” (Daza, ILO, 2003)

Po tej definiciji je torej treba razlikovati):

aktivnosti fizičnih in pravnih oseb, ki niso urejene z zakonom. V teh primerih za njih • 

ne obstajajo obveznosti,

aktivnosti pravnih in fizičnih oseb, kjer se sprejet zakon ne izvaja v praksi. Obveznosti niso • 

izpolnjene in gre za nenamerno ali namerno kršitev zakonodaje (Daza, ILO, 2003).

Podrobneje je neprijavljeno delo v okviru t.i. neformalne proizvodnje definirano v 

gradivu OECD. Vsebinsko najširša kategorija neformalna proizvodnja in zaposlovanje 

vključuje ožjo kategorijo - neformalno proizvodnjo namenjeno trgu, ki pa je širša 

kategorija od t.i. skrite proizvodnje, ki vsebuje tudi neprijavljeno delo. Neprijavljeno 

delo ne vključuje nekaterih nezakonitih dejavnosti, kot so t.i. “pristne utaje davkov in 

prispevkov” (kupec blaga oziroma storitve pri utaji ne sodelujeta) ter zaposlovanje pri 

nezakoniti proizvodnji blaga in pri opravljanju nezakonitih storitev, po drugi strani pa ne 

vključuje tudi zakonitih dejavnosti, kot je delo gospodinjstev za lastne potrebe (uporabo) 

in tako imenovane “čiste neformalne zaposlitve”, ki je sicer namenjena trgu, a je ni treba 

(običajno zaradi majhnega obsega te dejavnosti) registrirati. Podrobna umestitev dela 
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na črno znotraj neformalnega zaposlovanja in ustvarjanja dohodka z vidika ustvarjanja 

BDP, virov dohodka, tipičnega statusa “zaposlenih” in oblik prikrivanja prihodkov je 

podrobneje prikazana tabelarično v tabeli 1:

Tabela 1: Termini in koncept glavnih podkategorij neformalnega prihodka, 

proizvodnje in zaposlovanja in povezave med njimi

1. 
status BDP 

Ni vključeno v BDP Vključeno in objavljeno v okviru BDP, kolikor je možnot

V principu 
vključeno, a 
pogosto ni 
objavljeno

2.
vir prihodka

Prevare na 
področju 
socialnih 
dajatev, 
DDV, kraje, 
izsiljevanje

Proizvodnja 
gospodinjstev 
- storitve 
za lastno 
uporabo 

Proizvodnja 
gospodinjstev 
- blago za lastno 
uporabo

Neformalna proizvodnja / ekonomija namenjena trgu
Proizvodnja 
nezakonitega 
blaga in storitev 
za trg

Čista 
neformalna 
proizvodnja/
ekonomija

Skrita, podtalna (angl. underground) proizvodnja / ekonomija

3. 
tipičen 
zaposlitveni 
status

Kakršenkoli Ni zaposlen
Samozaposleni
družinski 
delavci

Zaposleni ali 
samozaposleni

Zaposlen pri prevladujočem delu (službi) Samozaposlen
Zaposlen ali 
samozaposlen

4. 
oblike 
prikrivanja

Različne
Proizvodnja se lahko dogaja doma, 
proizvodnjo je težko vrednotiti v 
obliki tržnega ekvivalenta. 

Ni prikrivantja, 
ker ni zahteve 
za prijavo 
zaposlitve ali 
prihodka.

Zaposlitveni 
status in 
prihodki 
so prikriti v 
dogovoru z 
delodajalcem. 

Zaposlitveni 
status je 
prijavljen, del 
prihodkov pa 
je prikritih v 
dogovoru z 
delodajalcem.

Delo kot 
druga služba 
z prihodki, ki 
so prikriti v 
dogovoru z 
delodajalcem.

Prihodki 
so 
prikriti v 
dogovoru 
s kupcem.

Prihodki 
so prikriti 
davčnim 
oblastem, 
vendar brez 
dogovora s 
kupcem.

Proizvodnja, 
prodaja in 
poraba so 
prikrite

5. 
podrobnejše 
kategorije 
neformalnega 
zaposlovanja

(običajno 
se ne 
upoštevajo 
kot 
zaposlitev)

Zaposlitev v proizvodnji 
gospodinjstva za lastne 
potrebe

Čista 
neformalna 
zaposlitev

Popolnoma 
neprijavljeno 
delo

Deloma 
prijavljeno 
delo

Delo na črnem trgu 
(black market work)

Čista 
davčna 
utaja 
prihodkov

Zaposlovanje 
v nezakoniti 
proizvodnji*

NEPRIJAVLJENO DELO 

6.
širše in ožje 
neformalno 
zaposlovanje

(lahko je v 
širši definiciji 
neformalne 
ekonomije)

(lahko je v širši definiciji 
neformalne ekonomije)

NEFORMALNO ZAPOSLOVANJE
(lahko je v širši definiciji 
neformalne ekonomije)

Vir: Povzeto in prirejeno po OECD, str. 236

2.2 Delo na črno (neprijavljeno delo)

Pri delu na črno gre v glavnem za tisti sektor, ki iz različnih vzrokov z vidika državnega 

knjigovodstva družbenega bruto dohodka ali uradnega družbenega bogastva ne obstaja. 

Glede na to, da so definicije uradne ekonomije različne od države do države, se tudi 

definicije neuradne ekonomije razlikujejo, s tem pa tudi pristopi držav pri njenem 

preprečevanju - ali se države pri reševanju problemov nagibajo k spodbujevalni ali 

prisilni naravnanosti (povzeto po predlogu zakona).

* Pojem “nelegalno zaposlovanje” se zelo pogosto nanaša na zaposlovanje priseljencev brez delovnega dovoljenja, 
prav tako pa se lahko nanaša na nelegalno (profitno) delo državnih uslužbencev, in ne na zaposlovanje v nezakoniti 
proizvodnji.
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Eden od glavnih razlogov za delo na črno oz. neprijavljeno delo (ekonomijo)2 je skušnjava 

za delodajalce, zaposlene in samozaposlene, da povečajo svoje prihodke in zmanjšajo 

stroške z izogibanjem obdavčevanju ter plačevanju socialnih prispevkov. Obstajale naj 

bi štiri vrste neprijavljenih delavcev predvsem s področja delovno intenzivnih panog 

(povzeto po Novak):

t.i. • “mesečniki” (moonlighters), to so dvojni zaslužkarji oziroma osebe z dvema ali več 

službami,

ekonomsko neaktivno prebivalstvo (študentje, gospodinje, zgodaj upokojeni • 

posamezniki),

nezaposleni,• 

ilegalni priseljenci.• 

Pojavne oblike neprijavljenega dela pa so (povzeto po Novak):

neprijavljene ure kot del redne službe (npr. sobotno delo za svoj račun, pri čemer • 

nekdo uporablja opremo družbe, njene kontakte ali mreže; družbe prijavijo le del dela, 

pri čemer si zaslužek razdelijo z delavci),

delavec v rednem delovnem razmerju ima eno ali več dodatnih služb, ki niso prijavljene • 

(dvojni zaslužkarji),

glavna služba delavca ni prijavljena, vključno z delom, ki obsega le majhno število ur • 

na teden ali mesec.

Pri opredeljevanju pojma dela na črno je treba opozoriti tudi na razlikovanje pomena 

izrazov “delo na črno” ter “zaposlovanje na črno”3. Osnovna razlika je v tem, da gre 

pri delu na črno za neke vrste nedovoljeno opravljanje dejavnosti oziroma opravljanje 

dejavnosti ali dela v nasprotju z zakonom oziroma za neprijavljeno dejavnost ali delo, ki 

omogoča neprijavljen dohodek. O zaposlovanju na črno pa večinoma govorimo, ko le-to 

ni v skladu z veljavnimi delovno-pravnimi predpisi (povzeto po predlogu zakona).

 
2 Termin neprijavljeno delo (undeclared work) je izraz, ki je uveljavljen v okviru institucij EU. Novak predlaga, da 
bi ga v slovenski jezik prevajali kot siva ekonomija ali kot delo na črno (torej za razliko od OECD izenačuje oba 
termina) ter navaja, da Angleži poznajo še dva izraza za delo na črno in sicer “scab work” ter “moonlighting”. 

3 Zaposlovanje na črno v večini držav, kot tudi po definiciji ILO, štejejo kot enega od oblik dela na črno. Nanaša se 
na vse oblike zaposlovanja pri delodajalcu, ki niso v skladu z delovno-pravnimi predpisi v posamezni državi. Ker 
se delovno-pravni predpisi med državami razlikujejo, se razlikujejo tudi oblike zaposlovanja na črno (povzeto po 
predlogu zakona).
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III. AKTIVNOSTI EU NA PODROČJU DELA NA ČRNO

Problematika dela na črno je bila na nivoju EU podrobneje obravnavana že v začetku 90. 

let. V decembru 1993 je Evropska komisija objavila Belo knjigo o rasti, konkurenčnosti 

in zaposlovanju (White Paper on Growth, Competitiveness and Employment), v kateri je 

države članice med drugim pozvala, naj omogočijo vstop na formalni trg dela prebivalcem, 

ki so do sedaj delali izven njega. Evropska komisija je poudarila svojo namero, da sproži 

obravnavo problema odkrivanja in preprečevanja dela na črno. Kot nadaljnja obravnava 

problematike so bile v državah članicah narejene raziskave, ki so obravnavale značilnosti 

in tipologije dela na črno (spletna stran EU - Undeclared work; spletna stran EIRO).

Leta 1998 je Evropska komisija objavila Sporočilo Komisije o delu na črno (Communication 

of the Commission on Undeclared Work). Le-to obravnava problem same definicije dela 

na črno, njegov obseg in vzroke, predstavljen pa je tudi vpliv dela na črno na sistem 

socialne varnosti, na davčni sistem, na oblikovanje konkurence na trgu ter vpliv, ki ga ima 

delo na črno na posameznika. Evropska komisija ugotavlja, da je s skupne perspektive 

držav članic EU težko najti enotno opredelitev dela na črno. Vzrok za to so bile različne 

značilnosti dela na črno v posameznih državah članicah EU. Izvajanje nekaterih 

dejavnosti brez prijave ustreznim organom je bilo v eni državi popolnoma legalno, v 

drugi pa prepovedano. V sporočilu je delež dela na črno ocenjen na 7 do 16 % BDP 

držav članic oziroma 7 do 19 % prijavljenega dela (Communication, 1998:4). Prikazan je 

tudi pregled ukrepov, ki so jih za odkrivanje in preprečevanje dela na črno že sprejele 

posamezne države članice, predvsem Danska, Francija in Nizozemska, v katerih je delo 

na črno predstavljalo le okoli 5 % BDP. Sporočilo istočasno navaja, da je delež dela na 

črno bil najvišji v Grčiji, Italiji ter Španiji, kjer je dosegal do 20 % BDP (Communication, 

1998:5). 

V oktobru 2001 je bilo izdelano poročilo (Undeclared labour in Europe. Towards an 

integrated approach of combating undeclared labour) s podrobno analizo ukrepov za 

odkrivanje in preprečevanje dela na črno v sedmih državah članicah EU (Francija, Italija, 

Nemčija, Nizozemska, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo). Poročilo ugotavlja, da v 

večini od sedmih držav ukrepi proti delu na črno predstavljajo eno od skupin ukrepov 

za povečevanje zaposlenosti in boja proti prevaram in korupciji (Undeclared labour in 

Europe, 2001: I). Ukrepi, ki so jih posamezne države sprejele, se praviloma nanašajo 

na povečan nadzor s povečanjem sodelovanja med posameznimi vrstami nadzora 

(izmenjava informacij) ter na ukrepe davčne in socialne politike (Undeclared labour in 

Europe, 2001: I-II). 
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V juliju 2003 je Svet EU sprejel smernice o zaposlitveni politiki držav članic (Guidelines for 

the Employment Policies of the Member States). S smernicami je bila določena poenotena 

definicija dela na črno v EU:

“ Delo na črno je opredeljeno kot vsaka plačana aktivnost, ki je po svoji naravi legalna, 

ni pa prijavljena pristojnim oblastem.” 

Smernice zajemajo priporočila državam članicam, da delo na črno spremenijo v redno 

zaposlitev, tako da oblikujejo in izvajajo ukrepe za odpravo dela na črno. V smernicah je 

ponovno podana ocena, da delo na črno predstavlja 7 do 16 % BDP EU. Ta delež je treba 

na podlagi smernic spremeniti v prijavljeno zaposlitev ter tako vplivati na izboljšanje 

delovnega okolja, delovne pogoje zaposlenih, družbeno kohezijo in vzdržljivost/

obstojnost sistemov javnih financ in sistemov socialne zaščite. Spodbujati je treba 

védenje o obsegu dela na črno v EU. Smernica št. 9 določa, da morajo države članice 

oblikovati in izvajati široko zastavljene ukrepe za odpravo dela na črno. Ukrepi naj bodo 

kombinacija naslednjih elementov: poenostavitev podjetniškega okolja, odpravljanja 

ovir in oblikovanja vzpodbud v sistemu davkov in ugodnosti, poostrena zakonodaja in 

izvajanje sankcij. Na nacionalni in EU ravni se mora izvajati merjenje izvajanja ukrepov 

proti delu na črno in doseženi rezultati (Guidelines, 2003).

Leta 2003 je Svet EU sprejel Resolucijo o spreminjanju dela na črno v legalno zaposlitev 

(Council Resolution on Transforming undeclared work into Regular Employment). 

V njej države članice poziva, naj oblikujejo zakonodajno in administrativno okolje, ki 

bo poenostavilo postopke in zmanjšalo stroške registracije gospodarskih dejavnosti. 

Države naj povečajo obseg spodbud za prijavljanje zaposlitve (tako s strani delodajalcev 

kot delojemalcev): sistem davčnih olajšav in socialnih ugodnosti ter poskrbijo, da ene 

ne izključujejo drugih. Poskrbeti morajo za nadzor in izvajanje sankcij. Resolucija 

poudarja pomen sodelovanja in izmenjave informacij med različnimi državnimi organi. 

Povečati je potrebno družbeno zavest in seznanjenost z delom na črno z zagotavljanjem 

informacij o negativnih posledicah dela na črno za sistem socialne varnosti. Izboljšati 

je treba seznanjenost z obsegom dela na črno na nacionalni ravni, kar lahko države 

članice dosežejo na podlagi podatkov, ki so na razpolago davčnim oblastem, inštitucijam 

socialnega zavarovanja, ministrstvom in nacionalnim statističnim uradom. Ekonomski 

vzroki - povečanje zaslužka, izogibanje obdavčitvi in plačevanju prispevkov, za delodajalce 

pa še zmanjšanje stroškov - so glavni za odločitev za delo na črno tako pri delodajalcih 

kot pri delojemalcih. Socialne partnerje je Svet EU v Resoluciji pozval, naj problem dela 

na črno izpostavijo v svojih letnih programih dela (Council Resolution, 2003). 

Vlogo, ki jo ima pri preprečevanju dela na črno civilna družba, pa je poudaril Evropski 

ekonomsko-socialni odbor v mnenju, objavljenem v januarju 2004. V njem poudarja, da 
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je neprijavljeno delo problem celotne družbe. Zato je potrebno izvesti:

“obsežne informacijske in izobraževalne ukrepe, da bi pokazali škodljive učinke, ki jih 

ima neprijavljeno delo tako na družbo kot tudi na posameznega državljana.” ......

......”2.1 Posledica dela na črno je prikrajšanje skupnosti za davke in prispevke za socialno 

varnost. Prispevki, ki niso vknjiženi v gospodarsko dejavnost, tudi niso obdavčeni. 

DDV ni niti vknjižen niti plačan. Delo je izvedeno proti plačilu na črno. Delodajalci 

ne plačujejo delodajalskih dajatev in zaposleni so plačani na črno. Ker delojemalci ne 

prijavljajo svojih zaslužkov, prav tako ne plačujejo dohodnine.

2.2 Takšen sistem družbo prikrajša za znatne prispevke, ki financirajo sisteme socialnega 

zavarovanja. Pri tem gre vsako leto za milijardne zneske.

2.3 Učinkovita in resna podjetja so iz trga izključena ali pa so močno ogrožena, medtem 

ko se podjetja, ki se zatekajo k delu na črno, uveljavljajo na trgu in se celo širijo. Takšno 

stanje ogroža učinkovitost celotnega gospodarstva. Izostaja tudi produktivnost, ki je 

predpogoj za nadaljnji obstoj socialne države.” (Mnenje odbora, 2004: 5).

Ob širitvi EU v maju 2004 je Generalni direktorat Evropske Komisije za zaposlovanje in 

socialne zadeve EU objavil poročilo o delu na črno v razširjeni EU (Undeclared Work in 

an Enlarged Union).  Poročilo vsebuje analizo dela na črno v starih in novih članicah EU 

ter v državah kandidatkah. Po podatkih objavljenih v poročilu je v med starimi članicami 

EU delo na črno še vedno najmanj prisotno v Avstriji, na Nizozemskem in Švedskem 

ter v Združenem kraljestvu,4 največ pa ga je v Grčiji in Italiji.5 Med novimi članicami EU 

je odstotek dela na črno najvišji v Latviji (18 %), Litvi (15 do 19 %), Madžarski (18 %), in 

Sloveniji (17 %), najnižji pa na Cipru (4 %), v Estoniji (8 do 9 %) in na Češkem (9 do 10 %) 

(Undeclared Work in an enlarged Union, 2004: 120-242).

Januarja 2005 je Komisija objavila osnutek poročila o zaposlovanju v letih 2004/2005. 

V poročilu ugotavlja, da so prizadevanja držav članic za preoblikovanje dela na črno v 

redno zaposlitev neenotna: 

“Francija izkazuje poseben trud, da bi bolje dokumentirala delo na črno. Osem 

držav članic je prejelo posebno priporočilo. O začetnem napredku se je poročalo iz 

Italije in Latvije. Skrb vzbuja dejstvo, da veliko držav članic tej zadevi ne posveča 

posebne pozornosti.” (Osnutek poročila Komisije, 2005: 9).

4  2 % v Avstriji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu ter 3 % na Švedskem (Undeclared Work in an enlarged 
Union, 2004:106).

5  Nad 20 % odstotkov BDP v Grčiji in 16 do 17 % v Italiji. Za Španijo podatka v poročilu ni (Undeclared Work in an 
enlarged Union, 2004:106).
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Na problem dela na črno oz. neprijavljenega dela je Svet EU ponovno opozoril v smernicah 

politike zaposlovanja držav članic (2005-2008), sprejetih v juliju 2005. Smernica št. 21 

navaja, da mora EU izboljšati svojo sposobnost za predvidevanje, odziv in absorbiranje 

gospodarskih in socialnih sprememb. To pa je mogoče doseči s sodobnimi oblikami 

organizacije dela in dobro delujočimi trgi dela, ki omogočajo več fleksibilnosti v povezavi 

z varnostjo zaposlitve. 

“To bi moralo prispevati tudi k preprečevanju nastajanja segmentiranih trgov dela in 

zmanjševanju neprijavljenega dela.” (Smernice, 2005: 25 in 26).

IV. PRIKAZ PO DRŽAVAH

4.1 Slovenija

4.1.1 Splošno

Področje preprečevanja dela in zaposlovanja na črno sodi v pristojnost Ministrstva za 

delo, družino in socialne zadeve. Pravna osnova za delo ministrstva na tem področju je 

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (2000), ki določa tri inšpektorate, 

ki nadzirajo to področje, in ti so: Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Prometni 

inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ter Davčno 

upravo Republike Slovenije. Poleg tega pa je bila ustanovljena Komisija Vlade Republike 

Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki je dolžna enkrat 

letno izdelati poročilo ter ga predložiti v obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu in 

Vladi Republike Slovenije. Na osnovi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 

črno je minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance 

dne 2.4.2002 izdal Pravilnik o delih, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku 

priglasitve teh del.

4.1.2 Stanje v Sloveniji

Stanje v Sloveniji smo povzeli iz  Poročila o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na 

črno, ki ga je pripravila Komisija Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje 

dela in zaposlovanja na črno v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2003. 

Poročilo ima štiri dele: (1) splošni pregled, (2) ukrepi nadzornih organov, (3) finančni 

učinki kaznovanja in (4) osebno dopolnilno delo.

Iz splošnega pregleda je razvidno, da so nadzorni organi (Tržni inšpektorat Republike 

Slovenije, Prometni inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije 
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za delo) skupno ugotovili 2742 kršitev zakona, od tega 2092 pri pravnih osebah in 650 

pri zasebnikih - posameznikih.

Tabela 2: Število posameznih kršitev glede na status subjekta: 

SUBJEKTI

KRŠITVE

delo na črno
soudeležba pri  

delu na črno

reklamiranje  

dela na črno

zaposlovanje  

na črno
SKUPAJ

Pravne osebe, zasebniki 1.253 10 9 820 2.092

Posamezniki 624 13 6 7 650

SKUPAJ 1.877 23 15 827 2.742

Vir: Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003, str. 2.

Ukrepi nadzornih organov so mandatne kazni, izdane odločbe in podani predlogi 

sodniku za prekrške, ki so za leto 2003 navedeni v spodnji razpredelnici.

Tabela 3: Ukrepi nadzornih organov: 

UKREP ŠTEVILO

Izrečene mandatne kazni 1.296

Izdane odločbe 1.569

Podani predlogi sodniku za prekrške 1.778

Vir: Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003, str. 3.

Finančni učinki kaznovanja kažejo, da je relativno malo plačanih oziroma izterjanih kazni 

sodnikov za prekrške. Mandatne kazni so skoraj 50 % plačane oziroma izterjane, ker je pri 

mandatnih kaznih ob takojšnjem plačilu mogoče plačilo polovičnega zneska izrečene 

kazni. Povedano je razvidno iz spodnje razpredelnice.

Tabela 4: Finančni učinki kaznovanja (v SIT):

UKREP IZREČENO PLAČANO/IZTERJANO

Kazni sodnikov za prekrške 138.805.000 17.307.000

Mandatne kazni 129.600.000 64.800.000*

Vir: Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela na črno za obdobje od 1,1.2003 do 31.12.2003, .str. 9.

Osebno dopolnilno delo v letu 2003 (podatek se nanaša na 31.12.2003) je v upravnih 

enotah v Republiki Sloveniji priglasilo 1928 oseb, ki so opravljale osebno dopolnilno 

delo. Večina teh (1384) je opravljala po eno delo, 424 oseb je opravljajo dvoje del, troje 

ali več del pa je opravljalo 120 posameznikov. 
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Vrste del: 

nabiranje in prodaja gozdnih sadežev ter zelišč (1109); • 

izdelovanje različnih izdelkov (dekorativni predmeti, spominki, sveče, galanterijski • 

izdelki,... 815);

občasno pomoč v gospodinjstvu, pri vzdrževanju stanovanja ali hiše, delo na • 

kmetiji (350);

izdelki domače in umetne obrti (285) (povzeto po Poročilu o aktivnostih  2004: 10-11).• 

4.1.3 Zakonodaja, ki velja v Sloveniji

Poleg  Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja črno urejajo to področje tudi naslednji 

podzakonski akti: Pravilnik o delih, ki štejejo za osebno delo, Pravilnik o postopku izdaje 

obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru ki so pripravljeni na osnovi Obrtnega zakona 

ter Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo  ter o postopku priglasitve 

teh del.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

Za delo na črno se šteje “opravljanje kakršnekoli dejavnosti, ki jo opravlja pravna oseba, 

zasebnik ali fizična oseba in je nima vpisane v sodni register oziroma priglašene pri 

pristojnem organu”. Pri tem se izhaja iz obveznosti vsakršnega subjekta, ki želi opravljati 

kakršnokoli dejavnost v skladu z zakonodajo, da to dejavnost registrira oziroma priglasi 

ter na osnovi tega pridobi pravno subjektiviteto za nastopanje na trgu.

Prav tako se za delo na črno šteje opravljanje kakršnekoli dejavnosti ali dela, z namenom 

pridobivanja koristi oziroma ima takšno značilnost, če ga opravlja posameznik - domača 

ali tuja oseba, ki ni vpisan ali priglašen skladno z zakoni, ali pa nima z zakonom predpisanih 

listin o izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma dela. 

Z zakonom se posebej določajo aktivnosti, ki jih ne uvrščamo v sklop dela na črno in ki 

se lahko odražajo v delu ali v delu, ki ima značaj celo opravljanja določene dejavnosti, 

vendar so zaradi tradicionalnih medčloveških odnosov nujna, da se izvzamejo. Te so: 

sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, prostovoljno 

in dobrodelno delo in osebno delo.

Nadzor nad izvrševanjem tega zakona oziroma ugotavljanje kršitev je razdeljena v 

neposredni in posredni nadzor. Predvsem z namenom, da se ne posega na področje 

specialnih zakonov, ki urejajo področje dela posameznih nadzornih organov ter da 
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se zagotovi čim popolnejši nadzor, torej da bo nadzorno funkcijo opravljajo čim več 

že obstoječih organov. Zakon določa, da Vlada RS imenuje Komisijo za odkrivanje in 

preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki spremlja in koordinira aktivnosti za to 

področje. 

Kazni, določene za pravne gospodarske subjekte, ki opravljajo delo na črno, so v zakonu 

določene najmanj v višini 1 milijona tolarjev, medtem ko je za prekršek opravljanja dela 

na črno najnižja možna kazen za fizično osebo za polovico nižja. Kazni za druge prekrške, 

kot je na primer kršenje določb nepoštene reklame kot tudi za soudeleženca pri delu na 

črno, so postavljene v sorazmerju do prejšnjih kazni. Za zaposlovanje na črno so kazni 

določene predvsem zaradi možnosti hitrega ukrepanja inšpektorjev. Poleg denarnih 

kazni je predviden tudi odvzem blaga, delovnih priprav in motornih vozil, ki so bili 

uporabljeni pri prekršku. Prav tako je predvideno,  da se fizični osebi v primeru izrečene 

kazni zaradi dela na črno prepove samostojno opravljanje dejavnosti za dobo do 2 let, 

tujo osebo pa se lahko odstrani iz države s prepovedjo vstopa do 2 let.

4.2 Slovaška

4.2.1 Splošno

 Na Slovaškem za to področje uporabljajo naslednje izraze: siva ekonomija, delo na črno 

ali nezakonito delo (shadow economy, black or illicit work). Za področje je odgovorno 

ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino (Vagač, 2004). 

Narava in obseg dela na črno na Slovaškem

Slovaški statistični urad je za leto 2001 ocenil, da naj bi 5 % delovne sile delalo na črno, 

na osnovi študije iz leta 2003 pa naj bi delo na črno predstavljalo celo več kot 18 % BDP. 

Uporabniki oziroma delodajalci dela na črno so v največjem številu zasebni obrtniki 

in mala podjetja s področja gradbeništva, trgovine, turizma, hotelirstva, gostinstva 

in kmetijstva. Posebno področje dela na črno predstavljajo sezonski delavci. (Vagač, 

2004)

 Po podatkih gradbeniških sindikatov predstavlja delo na črno kar 10 % v celotni panogi 

gradbeništva. Na Slovaškem legalni priseljenci ne vstopajo na trg dela na črno, nekaj 

odstotkov trga dela na črno predstavljajo le delavci, ki prihajajo iz tujine in nimajo 

dovoljenj za dolgoročno bivanje v državi in so zaposleni brez dovoljenj za delo - zaposlitev 

na črno.  Ni uradnih podatkov o razmerju med spoloma glede dela na črno. Delodajalci 
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imajo interes zaposlovati na črno, ker so prispevki za socialno varnost delavcev relativno 

visoki (saj predstavljajo kar 35,2 % bruto plače za delavca). Delo na črno se pogosteje 

pojavlja v predelih države, kjer je visoka brezposelnost (v nekaterih predelih je ta do 30 %, 

v primerjavi s povprečno 15 % stopnjo za državo). Motivacija na strani delavcev oziroma 

ponudnikov dela na črno je izboljšanje življenjskega standarda z zvišanjem mesečnih 

denarnih prejemkov. Zelo velik odstotek delavcev ima poleg redne zaposlitve še drugo 

zaposlitev ali delo. Druga zaposlitev je običajno zaposlitev na črno in dodatno delo 

je običajno tudi delo na črno. Dodaten razlog za to je dejstvo, da kar 10 % prebivalcev 

Slovaške živi od socialnih podpor - povprečna bruto plača v letu 2003 je znašala 360 evrov 

na mesec (spletna stran EIRO - Slovaška).

Tematska študija navaja za razmere glede dela na črno za Slovaško naslednje podatke:

INFOSTAT je za leto 2001 ugotavljalo število zaposlenih, ki so bili soudeleženi pri delu • 

na črno in ugotovilo, da  jih je bilo 6,6 %;

Raziskovalni inštitut za delo, socialno varstvo in družino je za leto 2000 ugotavljal število • 

registriranih nezaposlenih, ki so skrivoma delali na črno, in ugotovil, da jih je bilo 12 

do 13 %;

Evropska komisija je za leto 2000 ugotavljala delež neprijavljenega v BDP na osnovi • 

terenske raziskave in ugotovila 13 do 15 % delež dela na črno BDP;

ILO je  za leto 1999 ugotovil delež neregistriranih malih podjetij in delavce, ki so jih • 

zaposlovali na črno, in naredil uradno oceno tega pojava, da predstavlja kar 23 % delež 

vseh zaposlenih na Slovaškem;

OECD študija 1998/1999 - obseg sive ekonomije, ki se kaže v odstotkih populacije, ki je • 

v obdobju “delovne obveznosti” (working age) v starosti od 15-65 let, je ugotovila 16,3 

% delež te populacije v sivi ekonomiji (Vagač, 2004: 5).

Podatki o obsegu sive ekonomije, dela na črno in zaposlovanja so zelo različni. ILO 

ugotavlja, da se nezakonito delo oziroma delo na črno pojavlja pri podjetnikih, ki so 

vpisani v register gospodarskih družb. Nezakonito zaposlovanje ali zaposlovanje na črno se 

običajno ne pojavlja v državnih ustanovah, državnih podjetjih, je pa pogost pojav predvsem 

pri samozaposlenih, manj je tudi pojavov druge “črne” zaposlitve uradnikov in delavcev 

državnih podjetij, ker so uvedene stroge sankcije za  odkrite primere (Vagač, 2004: 6).

Po podatkih iz leta 2004 naj bi Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino dalo 

v parlamentarni postopek Predlog zakona o nezakonitem delu in nezakonitem 

zaposlovanju (The Draft Act on Illicit Work and Illicit Employment). Osnovni namen tega 

predloga zakona je zmanjšati delo na črno in zaposlovanje na črno in organizirati nadzor 
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nad delavci in delodajalci z ustreznimi inšpekcijskimi službami. Zakon podrobneje 

določa nezakonito delo in nezakonito zaposlovanje. Novejša podrobna opredelitev 

neprijavljenega dela izhaja iz Dogovora o sodelovanju in koordinaciji pri izvajanju 

inšpekcije nezakonitega dela (Agreement on cooperation in coordination and execution 

of illicit work inspection - 12 Agreement).6  Po tem dogovoru velja, da je nezakonito delo 

nezakonito zato, ker ni prijavljeno ustrezni državni instituciji. Ta interpretacija se prekriva 

z definicijo EU.

4.2.2 Ukrepi za preprečevanje  nezakonitega dela oziroma dela na črno

Na Slovaškem preprečevanje nezakonitega dela oziroma dela na črno ni politična 

prioriteta. 

Ukrepe preprečevanje  nezakonitega dela oziroma dela na črno lahko razdelimo v dve 

vrsti:

preventivne ukrepe in• 

restriktivne ukrepe.• 

Preventivni ukrepi

Med preventivne ukrepe lahko uvrstimo:

kompleksna davčna reforma, s katero so s 1.1.2004 uvedli enoten 19 % davek na • 

dohodek in na dobiček (Income Tax Act. No.595/2003) in ukinili progresivno davčno 

lestvico, vrsto davčnih izjem in davčnih olajšav z izhodiščem, da nihče ne bo plačeval 

višjega davka, kot ga je pred uveljavitvijo nove davčne zakonodaje;

kompleksna sprememba področja socialnega in pokojninskega varstva in zakonika • 

o delu. Nov zakon o socialnem zavarovanju (Act on Social Insurance, No.461/2003) 

je uvedel posebno pokojninsko shemo, ki naj bi delavce in delodajalce spodbujala k 

rednemu zaposlovanju. Reforma je zajela tudi prispevke za socialno varstvo, ki so se 

znižali v povprečju za 3 % za delodajalca in povečali za 0,6 % za zaposlenega. Eden od 

ukrepov je bila tudi vladna strategija za promocijo rasti zaposlovanja zaradi sprememb v 

socialnem sistemu in trgu delovne sile iz leta 2003 (Strategy of promoting employment 

growth through changes in the social system and labour market). V tem dokumentu so 

izdelali nov koncept socialne varnosti in trga delovne sile, dopolnili pa so tudi zakonik 

o delu (Labour Code, No.311/2001, julij 2003) s katerim so povečali fleksibilnost 

zaposlitve. Omogočen je hiter nastop in odhod iz delovnega mesta, poenostavljena je 

administracija v zvezi s tem, ohranja pa se socialna varnost zaposlenih. Ukinja se tudi 

določene pogodbe - sporazume o delu (Work activity agreement) za katere so sumili, 

6 Ta dogovor so aprila 2000 skupaj podpisale naslednje inštitucije: Urad za delo, Agencija za socialno varstvo in 
zdravstvene zavarovalnice.
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da so jih izrabljali za delo na črno;

področje podjetništva je bilo dopolnjeno s zakonom o registru podjetij (• Act on 

Business register, No 530/2003) in spremembo zakona o trgovinskem registru (Act 

on trade register, No.455/2003). Oba zakona sta poenostavila in skrajšala postopke 

za registracijo novih podjetij, za vnašanje sprememb in nadzor. Poleg tega v ta sklop 

sodi še dopolnitev zakona o socialni pomoči (Act on Social Assistance), ki zmanjšuje 

zlorabe tega zakona, ki zahteva, da brezposelni javljajo vsake 2 tedna, in ne le enkrat 

na mesec na zavod za delo, da iščejo delo (Vagač, 2004: 8-10). 

Restriktivni ukrepi

V ta sklop sodijo predvsem ukrepi za odkrivanje, preprečevanje in kaznovanje kršiteljev.

Zakon o inšpekciji dela (Act on Labour Inspection,No.195/1998) določa naloge NLI - 

nacionalne inšpekcije za delo, vendar bo moral biti ta zakon dopolnjen s sprejemom 

zakona za preprečevanje nezakonitega dela in nezakonitega zaposlovanja. Enako velja tudi 

za zakone, ki določajo zaposlovanje, institucije za brezposelne in programe za socialno 

pomoč in skrbstvo ter storitev  v lokalnih skupnostih (povzeto po Vagač, 2004: 10-12). 

4.3 Španija

4.3.1 Splošno

Delo na črno (economía sumergida, empleo sumergido, trabajo clandestino) v Španiji 

predstavlja kar 20 % BDP, kar uvršča Španijo v sam vrh med državami razvitega sveta po 

višini odstotka dela na črno v BDP. Vzrok za to naj bi bilo med drugim dejstvo, da je v 

nekaterih delih Španije7 delo na črno še vedno obravnavano z visoko stopnjo tolerance 

kot način, da se zasluži denar za preživetje. Širši javnosti se glede na zapletenost postopkov 

pri zakonitem zaposlovanju odločitev za delo na črno zdi samoumevna. V posameznih 

primerih, še posebej ko gre za tradicionalne dejavnosti, so tudi lokalne oblasti zelo 

zaščitniške do podjetij, ki zaposlujejo na črno, ker se bojijo, da bo v nasprotnem primeru 

brez zaslužka še več prebivalcev določenega območja (Alañón Pardo in Gómez de 

Antonio, 2003: 15; El Mundo, 21.12.1997; Undeclared labour in Europe, 2001).8  

Zanimiva je tudi ugotovitev, da visoka stopnja dela na črno v Španiji skrbi predvsem 

organe, zadolžene za nadzor trga dela. Vlada problematiko obravnava kot srednje 

7  Npr. Tenerife,  Huelva, León, Segovia, Ciudad Real, Cáceres, A Coruña in La Rioja, kjer je delež dela na črno v BDP 
ocenjen na 23 % (Alañón Pardo in Gómez de Antonio, 2003: 17-19).

8  Tudi zato je zanimiva odločitev španske vlade, da za reševanje problematike priseljencev (ki velja za enega ključnih 
vzrokov visoke stopnje dela na črno) pooblasti lokalne mestne oblasti (šp. Ayuntamiento). V španskem Senatu je o 
tem potekala razprava v marcu 2005 (spletna stran španskega ministrstva za delo in socialne zadeve).
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pomembno,9 davčni organi, delavski sindikati in lokalne oblasti pa celo kot manj 

pomembno. Delo na črno v posamezni gospodarski panogi praviloma odraža velikost 

oz. relativno pomembnost določene panoge v gospodarstvu posamezne države. V 

Španiji so to tekstilna in čevljarska industrija, kmetijstvo, gradbeništvo, hotelirstvo in 

restavracije ter čiščenje (Undeclared labour in Europe, 2001). 

4.3.2 Ukrepi za zmanjševanje neprijavljenega dela

Španski sistem odkrivanja in preprečevanja dela na črno, oblikovan kot kombinacija 

ukrepov za spodbujanje zakonitega zaposlovanja in odvračanja od zaposlovanja na črno, 

se ni izkazal kot učinkovit. Španija nima posebnega zakona o odkrivanju in preprečevanju 

dela na črno, odkrivanje dela na črno pa sodi v pristojnost različnih državnih organov: 

davčnih organov (finančni vidik), ministrstva za delo (komisije za odkrivanje dela na črno 

v podjetjih) ter ministrstva za notranje zadeve (delo, ki ga opravljajo ilegalni priseljenci). 

Ker ima vsak organ svoje prioritete, k problematiki dela na črno ni enotnega pristopa 

(Undeclared labour in Europe, 2001). 

Kot delo na črno so opredeljene dejavnosti, ki jih posameznik opravlja v času prejemanja 

nadomestila za brezposelne, ter kršitve določil zakonodaje s področja davkov in 

socialnega varstva. Sankcije so jasno določene le v primeru, ko delo na črno opravlja 

oseba, prijavljena kot brezposelna (izguba nadomestila). V primeru, da je delo na črno 

ugotovljeno v podjetju, je težko ugotoviti, kako dolgo je posameznik že zaposlen. Kazni 

so nizke, neprijavljene delavce pa zaposlijo kot delavce za določen čas.

Delež dela na črno skušajo zmanjšati tudi z davčnimi ugodnostmi za novo prijavljene 

dejavnosti in ugodnostmi v sistemu socialne varnosti za novo prijavljene zaposlene. 

V letu 1997 so uvedli nižje prispevke za socialno varnost za novo zaposlene delavce. 

Rezultati ukrepov so razvidni iz statističnih podatkov: po uvedbi olajšav in ugodnostih se 

je v letu 1997 zaposlenost povečala za 4,5 %, BDP pa za 3,7 %. V letu 1998 se je zaposlenost 

povečala za 6,8 %, BDP pa za 3,8 %. Ker se je zaposlitev povečevala hitreje kot rast BDP, 

je del novih zaposlitev mogoče pripisati zakoniti zaposlitvi delavcev, ki so bili pred tem 

zaposleni na črno. Število neprijavljenih zaposlitev, ki so bile po spremembi prijavljene, je 

bilo ocenjeno na skupaj 64 tisoč. V letu 1999 so znižali še davek na dohodek (Undeclared 

labour in Europe, 2001: 45-46; Undeclared Work in an enlarged Union, 2004: 118; spletna 

stran EIRO - Španija).

Ugodnosti in olajšave so praviloma prenizke, da bi odtehtale zaslužke pri zaposlitvi 

na črno. Poleg tega nekatere oblike zaposlitve za določen čas zaposlovanje na črno 

9 Npr. v letnem načrtu zaposlovanja za leto 2000 preprečevanje dela na črno ni niti omenjeno (Poročilo EU o delu 
na črno, 2001:50).

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   167 12/10/07   7:44:11 PM



168

še olajšajo (npr. pogodbe za krajši delovni čas, ki ne določajo časa, ko naj bi se delo 

opravljalo), v določenih panogah pa je zaradi narave dela že samo odkrivanje dela na 

črno težje (npr. kmetijstvo, gospodinjske storitve, delo v restavracijah) (spletna stran 

EIRO - Španija). V Španiji je delo na črno povezano tudi s problematiko priseljencev ter 

zapletenimi postopki za njihovo zaposlovanje.10

4.4 Švedska11

4.4.1 Splošno

Po podatkih švedskega računskega sodišča iz leta 1997 je približno 12 % prebivalstva 

opravljalo neprijavljeno delo (undeclared work)12, kar pomeni 5 % celotnega opravljenega 

dela, oziroma 3 % švedskega bruto domačega proizvoda (BDP). Po ocenah davčnih 

organov se je ta delež kasneje še povečal, in sicer na 4,5 % BDP v letu 2004 (zadnji podatek 

je iz gradiva The Swedish Reform Programme ). 

Tipičen švedski “delavec na črno” je mlad moški (pogosto je študent ali pa lastnik manjše 

gospodarske družbe). “Na črno” delajo tudi zaposleni delavci, nezaposleni pa zelo redko. 

Najbolj pogosta področja, kjer se opravljajo takšna dela, so:

storitve med prijatelji in znotraj družine,• 

gospodinjske storitve, kot je npr. pospravljanje in čiščenje,• 

obrtniška dela, kot je barvanje, gradbena dela, vzdrževanje in popravila in• 

delo v restavracijah, frizerskih salonih, taksi službe in posli v transportu.• 

Koncept neprijavljenega dela je na Švedskem definiran v davčni zakonodaji, ki jo 

tolmačijo davčne oblasti. Osnovno definicijo neprijavljenega dela pa je dalo švedsko 

Računsko sodišče, ki obravnava ločeno posameznike (delavce) in podjetja:

“V zvezi z zaposlenimi neprijavljeno delo pomeni delo, ki ga zaposleni opravi za plačilo13, 

ki pa ni, čeprav je predmet obdavčevanja, prijavljeno davčnim oblastem.

V zvezi s podjetniki neprijavljeno delo pomeni delo, ki ga opravi podjetnik in ustvarja 

10 Baskovska parlamentarna skupina EAJ PNV je v španskem Kongresu že v letu 2004 vložila predlog zakona, ki 
bi imigrantom olajšal postopke pri zaposlovanju ter tako posledično prispeval k zmanjšanju deleža dela na črno 
(spletna stran EAJ PNV). 

11 Podatki so povzeti po gradivu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (European 
Foundation for the improvement of living and Working Conditions - podatkovna zbirka Eironline), če ni posebej 
naveden drug vir.

12 Na Švedskem se uporablja tudi izraz delo na črno (šved. svart arbete).

13 V nadaljevanju Jönsson pojasnjuje, da termin “za plačilo” zajema plačila v denarju, blagu, storitvah in tudi druge 
ugodnosti.
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dohodek, ki pa ni, čeprav je predmet obdavčevanja, prijavljen davčnim oblastem 

(Jönsson, 2006: 2).

4.4.2 Zakonodaja

Koncept neprijavljenega dela, bodisi delodajalčevega zaposlovanja neprijavljenih 

delavcev ali neprijavljeno dodatno delo zaposlenih delavcev, na Švedskem ni definiran 

v delovni zakonodaji, pač pa le v davčni zakonodaji. 

Zakona s področja davka na plače (Inkomstskattelagen-  št. 1299 iz leta 1999:) in davka 

na dohodek (Skattebrottslagen - št. 69 iz leta 1971 in št. 658 iz leta 1996:) se nanašata 

med drugim tudi na neprijavljeno delo. Fizična oseba, ki da netočne informacije davčnim 

oblastem, je lahko obsojena na zaporno kazen do dveh let. Če gre za lažje kaznivo dejanje, 

se lahko kaznuje z denarno kaznijo.

V letu 1998 je bil ustanovljen Nacionalni biro za gospodarska kazniva dejanja 

(Ekobrottsmyndigheten - EBM), ki se ukvarja predvsem s kaznivimi dejanji s področja 

prevar upnikov in s davčnega področja, s področja oškodovanja finančnega interesa 

EU ter s prestopki  povezani s trgovanjem na podlagi notranjih informacij. EBM opravlja 

tudi kazenski pregon, v njegovo delovno področje pa vsebinsko spada tudi področje 

neprijavljenega dela.14 

4.4.3 Ukrepi za zmanjševanje neprijavljenega dela

Davčni ukrepi

Zoper davčne utaje na področju gradbeništva je v letu 2002 vlada odredila posebni 

stanovanjski komisiji (Byggkommissionen), da razišče vprašanje dela na črno na 

področju gradbeništva in predlaga ukrepe. Komisija je predlagala zakonsko ureditev,  po 

kateri naj bi gradbeno podjetje, ki je pridobilo posel na podlagi razpisa, za delo plačalo 

davčnim oblastem neposredno 40 % pogodbene vsote, ostala sredstva pa oddvojilo na 

poseben račun, kjer naj bi ostala, dokler ne bi vsi podizvajalci plačali davkov in drugih 

pristojbin. Socialni partnerji v gradbenem sektorju so soglašali s tem predlogom. Kasneje 

je bil dejansko sprejet je zakon, ki nalaga vodilnemu izvajalcu več odgovornosti glede 

plačevanja davkov podizvajalcev.

V letu 2004 je švedski parlament sprejel shemo davčnih olajšav imenovano ROT, ki jo 

14 Tako je na podlagi ukrepov EBM bilo npr. v maju 2004 pet oseb iz mesta Malmö (južna Švedska) obsojenih na 
zaporno kazen zaradi zaposlovanja neprijavljenih delavcev, pri čemer je šlo za utajo davkov v višini 9 milijonov SEK.
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lahko uporabljajo lastniki in najemniki stanovanj in hiš, ki morajo za pridobitev davčne 

olajšave predložiti dokazila (račune), da je bilo delo prijavljeno in opravljeno zakonito, 

da so bili plačani davki in razkrita identiteta izvajalcev del. Določene aktivnosti za 

zmanjševanje neprijavljenega dela so bile opravljene tudi na področju obdavčevanja 

lastnikov restavracij. 

Drugi ukrepi

Na Švedskem se poslužujejo tudi drugih (spodbujevalnih) ukrepov za zmanjševanje 

neprijavljenega dela, kot so npr.: 

poenostavitev poslovnega okolja, ki je povezano z zmanjševanjem administrativnih bremen, • 

ki naj bi med drugim tudi poenostavilo postopke zaposlovanja in prijave obdavčljivih 

dohodkov ter tako pripomoglo k zmanjševanju obsega neprijavljenega dela,

reformiranje pokojninskega sistema v smeri povezovanja obsega dejansko plačanih • 

prispevkov z višino pokojnine,

spodbujanje redne zaposlitve, kot npr. v letu 2002 uvedena možnost poenostavljene • 

prijave in davčnih olajšav za najemanje pomoči pri gospodinjskih delih, v letu 2004 pa 

uvedba določenih davčnih odbitkov za dela popravil in vzdrževanja svojega bivališča 

(povzeto po Sweden’s Action Plan for Employment 2004).

Kot primer dobre prakse so v analizi Evropske komisije navedene aktivnosti švedskih 

davčnih organov (pa tudi organov, ki nadzorujejo socialne prejemke) za večjo preglednost 

področja zaposlovanja in obdavčevanja. Na državnem nivoju je bila med drugim izvedena 

tudi posebna kampanja za zmanjšanje neprijavljenega dela, ki je bila usmerjena k mladim 

(Undeclared work in an enlarged Union, 2004: 33).

V. ZAKLJUČEK

Siva ekonomija je pojav, ki ga najdemo v vseh državah, v vseh gospodarstvih in vseh 

političnih sistemih. V različnem obsegu in različni moči je prisotna v vseh fazah 

družbenega razvoja. Siva ekonomija v nobeni družbi ni obrobnega pomena. Delo na 

črno pa je le del te ekonomije. Po državah so se uveljavila različna poimenovanja za delo 

in zaposlovanje na črno.

Evropska unija se s to problematiko ukvarja od 90. let dalje. Izdala je Belo knjigo o rasti, 

konkurenčnosti in zaposlovanju (1993), leta 1998 je objavila poročilo o delu na črno, leta 

2001 pa Študijo o neprijavljenem delu v Evropi in ukrepih za boj proti neprijavljenemu 

delu. V tem poročilu ugotavlja, da so posamezni ukrepi predvsem ukrepi za povečanje 

zaposlenosti in boja proti prevaram in korupciji. Hkrati s tem pa so EU države uvajale 
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tudi večji nadzor in okrepile medinstitucionalno sodelovanje. Leta 2003 je EU sprejela 

Resolucijo o transformaciji neprijavljenega dela v redno zaposlitev, kjer je države članice 

pozvala, da pripravijo ustrezne pravne akte, ki bodo olajšali registracijo novih podjetij, 

vzpodbude za prijavo zaposlitev, sistem davčnih olajšav, nadzor nad sankcijami. Predvsem 

pa opozarja na to, da je celoten sistem usklajen, da se posamezni deli celotnega sistema 

ne izključujejo. EU poudarja tudi pomen civilne družbe, ki jo ima ta pri preprečevanju 

sive ekonomije. Ob razširitvi leta 2004 je Generalni direktorat Evropske komisije za 

zaposlovanje in socialne zadeve EU objavil poročilo o delu na črno v razširjeni EU. Na 

problem dela na črno je Svet  EU posebej opozoril v Smernici št. 21, ki je sestavni del 

smernic o politiki zaposlovanja držav članic za obdobje od 2005 do 2008.

 

Tudi v Republiki Sloveniji je siva ekonomija močno prisotna, saj njen delež, po različnih 

ocenah, predstavlja med 17 in 25 % BDP. Zaradi precejšnega razmaha sive ekonomije in 

vplivov njenih negativnih posledic je Vlada (1997) sprejela celovit Program odkrivanja 

in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Sprejet je bil tudi zakon o preprečevanju 

dela in zaposlovanja na črno (2000) in podzakonski akti o delih, ki se štejejo za osebno 

dopolnilno delo ter o postopkih za registracijo teh del. Glede na to, da sta delo in 

zaposlovanje na črno prisotna v mnogih panogah in okoljih, je Vlada ob programu 

sprejela številne naloge, ki naj prispevajo k učinkovitemu odkrivanju in preprečevanju 

teh dveh pojavov ter omogočijo odpravo njunih negativnih posledic. Ena od pomembnih 

aktivnosti pri uresničevanju Programa odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja 

na črno so tudi akcije poostrenega nadzora, odkrivanja in preprečevanja dela in 

zaposlovanja na črno, v katerih skupno sodelujejo Inšpektorat Republike Slovenije za 

delo, Tržni inšpektorat, Davčna uprava in Ministrstvo za notranje zadeve.

V Španiji predstavlja delo na črno visok odstotek BDP, enega najvišjih v EU. Španija 

nima posebnega zakona o odkrivanju in preprečevanju dela na črno. Ukrepi za 

zmanjšanje neprijavljenega dela so kombinacije ukrepov za zakonito zaposlovanje 

in preprečevanje zaposlovanja na črno. Problem je v razpršenosti odgovornosti za to 

področje med posameznimi uradi in inšpekcijami, ki niso med seboj usklajene. Zato tudi 

manjka enoten pristop k reševanju te problematike. Delež dela na črno sicer poskušajo 

zmanjšati z davčnimi ugodnostmi za na novo prijavljene dejavnosti in z ugodnostmi za 

novo prijavljene zaposlene.

Na Švedskem je koncept neprijavljenega dela (njegov delež v BDP je dokaj majhen) 

definiran le v davčni zakonodaji. Ukrepi za preprečevanje neprijavljenega dela in 

zaposlovanja so predvsem davčni ukrepi. Za zmanjševanje neprijavljenega dela in 

zaposlovanja pa obstajajo tudi spodbujevalni ukrepi (poenostavitev poslovnega okolja, 

reformiranje pokojninskega sistema in spodbujanje redne zaposlitve). 
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Slovaška ima eno največjih stopenj dela na črno v EU. V postopku imajo predlog zakona 

o nezakonitem delu in nezakonitem zaposlovanju z namenom, da bi s tem zakonom 

zmanjšali obseg dela in zaposlovanja na črno. Med ukrepe, ki so spodbujevalni, sodi 

kompleksna davčna reforma z enotno davčno stopnjo, obsežna prenova področja 

socialnega in pokojninskega varstva ter spremembe delovnega zakonika. Poleg tega pa 

tudi prenova pravnih podlag za področje podjetništva. Med restriktivne pa odkrivanje, 

preprečevanje in kazensko preganjanje kršiteljev. 
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DAVČNI IN FINANČNI UKREPI ZA 

SPODBUJANJE DELOVANJA MALIH IN 

SREDNJIH PODJETIJ V NEKATERIH 

DRŽAVAH EU 1

"Small companies are big business.”2

Timo Summa, 

v intervjuju za Euroabstracts, avgust 2004.

I. UVOD

Eden glavnih zaključkov Sveta EU 23.-24. marca 2006 v Bruslju je bila sprostitev 

podjetniškega potenciala malih in srednje velikih podjetij. Predsedniki vlad držav 

članic so razvoj malih in srednje velikih podjetij v državah članicah določili kot eno od 

treh3 prednostnih nalog EU v okviru obnovljenega lizbonskega Partnerstva za rast in 

zaposlovanje (angl.: Partnership for growth and employment), katerih cilji morajo biti 

doseženi do konca leta 2007. Mala in srednje velika podjetja so gonilna sila evropskega 

gospodarstva. Predstavljajo 99 odstotkov podjetij v Evropi in so ključen vir delovnih 

mest, saj zaposlujejo približno 2/3 delovne sile EU. Mala in srednje velika podjetja 

ustvarjajo podjetniški duh ter inovativnost in tako odločilno vplivajo na konkurenčnost 

in zaposlovanje (Svet EU, 2006:8).

Raziskave Eurobarometra med podjetniki - lastniki malih in srednje velikih podjetij v aprilu 

2004 in septembru 2005 so pokazale, da je poleg ustrezne poslovne ideje najpomembnejši 

dejavnik pri odločanju za ustanovitev malih in srednje velikih podjetij pridobitev ustreznih 

finančnih sredstev (Eurobarometer, 2005:3; 2004:31). Raziskovalna naloga se zato 

osredotoča na finančni in davčni vidik spodbud in pomoči pri ustanavljanju in delovanju 

malih in srednje velikih podjetij. Podaja pregled, kakšna finančna pomoč (subvencije, 

1 Mag. Romana Novak, pripravljeno: 8.9.2006, objavljeno: 12.9.2006.

2 Sl.: Male družbe so velik posel.  
Timo Summa je nekdanji direktor Generalnega direktorata za podjetništvo pri Evropski komisiji.

3 Drugi dve sta vlaganje v znanje in inovacije ter povečanje možnosti za zaposlovanje določenih kategorij prebivalstva.
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posojila) je malim in srednje velikim podjetjem na voljo v posameznih izbranih državah 

članicah EU in kakšne so davčne olajšave in ugodnosti, do katerih so upravičena. 

Primerjalni pregled zajema šest držav članic EU: tri države, v katerih je po rezultatih 

Eurobarometrove raziskave (2004:55) največ podjetnikov v malih in srednje velikih 

podjetjih mnenja, da je podjetje težko ustanoviti zaradi pomanjkanja finančnih virov 

(Grčija, Italija, Portugalska)4 ter tri države, v katerih najmanjše število podjetnikov 

pomanjkanje finančnih virov vidi kot oviro pri ustanovitvi podjetja (Danska, Finska in 

Nizozemska). 

II. MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA  IN DOSTOP DO 
FINANČNIH SREDSTEV

2.1 Pomen enotne definicije malih in srednje velikih podjetij

Na skupnem trgu EU, kjer veljajo “štiri svoboščine” - pravila prostega pretoka blaga, 

storitev, kapitala in delovne sile - je poenotenje meril za definiranje malih in srednje velikih 

podjetij bistvenega pomena, ker zagotavlja večjo doslednost pri dodeljevanju sredstev 

ter ima za svoj cilj poenotenje pojmovanja malih in srednje velikih podjetij na celotnem 

ozemlju EU. Za države članice je uporaba definicije malih in srednje velikih podjetij sicer 

fakultativna, Evropska komisija, Evropska investicijska banka in Evropski investicijski 

sklad pa so jih pozvali k uporabi definicije v čim širšem obsegu, kot je to mogoče. Poleg 

tega je “evropsko definicijo” potrebno upoštevati pri dodeljevanju sredstev EU za pomoč 

malim in srednje velikim podjetjem (The New SME Definition).

Na nivoju EU je bila prva definicija malih in srednje velikih podjetij podana že leta 1996 

v Priporočilu Komisije št. 96/280/EC. V skladu z njo so morala mala in srednje velika 

podjetja izpolnjevati naslednje pogoje:

zaposlovati 250 ali manj oseb (manj kot 50 v malih podjetjih),• 

izpolnjevati kriterij neodvisnosti (• criterion of independence): v malih in srednje velikih 

podjetij podjetje ali skupina podjetij, ki sama niso mala in srednje velika podjetja, ne  

4 Te tri države so kot države z najmanj ugodnostmi za dostopanje do bančnih kreditov za MSP navedene tudi 
v Poročilu o izvajanju Evropske listine za mala podjetja v državah članicah Evropske unije (Poročilo o izvajanju 
Evropske listine za mala podjetja, 2005: 62).

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   176 12/10/07   7:44:14 PM



177

smejo imeti 25 ali več odstotkov lastniškega deleža oziroma glasovalnih pravic,5

izpolnjevati še vsaj enega od naslednjih dveh pogojev:• 

imeti letni promet, ki ni presegel 40 milijonov ECU (7 milijonov ECU pri malih podjetjih) • 

ali

vrednost njihove bilance stanja ni presegla 27 milijonov ECU (5 milijonov ECU pri • 

malih podjetjih) (Priporočilo Komisije št. 96/280/EC).

V maju 2003 je Evropska komisija sprejela novo priporočilo (Priporočilo Komisije št. 

2003/361/EC) za definiranje malih in srednje velikih podjetij, ki je prilagojeno splošnemu 

gospodarskemu razvoju po letu 1996, in odraža večjo osveščenost EU glede specifičnih 

ovir, s katerimi se soočajo ta podjetja. Novo priporočilo, ki je v veljavi od 1. 1. 2005, določa 

naslednje kriterije za opredelitev podjetja kot majhno oziroma srednje veliko:

število zaposlenih: srednje velika so podjetja s 50 do 249 zaposlenimi, majhna pa • 

podjetja z 10 do 49 zaposlenimi. Manj kot 10 zaposlenih imajo mikro podjetja, ki 

predstavljajo veliko večino vseh podjetij v EU,

kriterij neodvisnosti: • 

malo in srednje veliko podjetje nima 25 ali več odstotkov kapitala oziroma 25 ali več • 

odstotkov glasovalnih pravic (velja višja vrednost) v drugem podjetju in 

malo in srednje veliko podjetje ni v 25- ali več odstotni lasti drugega podjetja oziroma • 

v njem drugo podjetje nima 25 ali več odstotkov glasovalnih pravic (velja višja 

vrednost),

vrednost prometa in bilance stanja (mala ali srednje velika podjetja morajo izpolnjevati • 

vsaj enega od obeh pogojev):

letni promet ne sme presegati 50 milijonov eur (10 milijonov eur pri malih podjetjih in • 

2 milijona eur pri mikro podjetjih) ali

vrednost bilance stanja ne sme presegati 43 milijonov eur (10 milijonov eur pri malih • 

podjetjih in 2 milijona eur pri mikro podjetjih) (povzeto po priporočilu Komisije št. 

2003/361/EC).

Iz tega je mogoče povzeti, da se spremembe glede na prvotno definicijo (iz leta 1996) 

nanašajo predvsem na podrobnejšo kategorizacijo malih in srednje velikih podjetij, 

določajo nove vrednosti prihodkov in bilance stanja ter uvajajo poostren kriterij 

5 Izjeme od te zahteve so bili primeri:
- ko je malo in srednje veliko podjetje bilo v 25- ali več odstotni lasti javne investicijske družbe (angl.: public investment 
corporation), podjetja rizičnega kapitala (angl.: venture capital companies) ali institucionalnega investitorja (angl.: 
institutional investor), ki velikosti deleža ne izkoriščajo za vplivanje na poslovanje malega in srednje velikega podjetja;
- ko je bilo lastništvo malega in srednje velikega podjetja porazdeljeno na tak način, da ni bilo mogoče določiti, 
kakšen je delež posameznega lastnika, malo in srednje veliko podjetje pa je izjavilo, da je mogoče upravičeno 
domnevati, da ni v 25- ali več odstotni lasti podjetja ali skupine podjetij, ki ni(so) malo in srednje veliko podjetje.
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neodvisnosti. Nova definicija je tako bolj natančno prilagojena različno velikim malim 

in srednje velikim podjetjem: uvaja pojem mikro podjetja, kriterij neodvisnosti pa je 

dodatno razširjen (malo ali srednje veliko podjetje ne samo kot lastnina ampak tudi kot 

lastnik; izjeme, ki so veljale pri prejšnji definiciji, so izključene), tako da je zagotovljeno, 

da so do naziva malo ali srednje veliko podjetje in z njim povezanih pravic in ugodnosti 

upravičena le tista podjetja, ki podporo resnično potrebujejo.

2. 2 Raziskave Eurobarometra

Izboljšanje dostopa do financ za mala ali srednje velika podjetja je ključnega pomena za 

pospeševanje podjetništva, konkurenčnost, inovacije in gospodarsko rast v EU. Dostop 

do zadostnega in ustreznega vira financiranja, kapitala za rast in nadaljnji razvoj podjetja je 

težava številnih evropskih malih ali srednje velikih podjetij. Financiranje malih ali srednje 

velikih podjetij namreč še vedno veliko ponudnikov finančnih virov (angl.: financial 

providers) dojema kot zelo tvegano dejavnost, povezano z visokimi transakcijskimi 

stroški in/ali slabo povrnjenimi investicijami (Eurobarometer, 2005:2). 

Raziskava Eurobarometra, opravljena v septembru 2005, je imela namen ugotoviti, v 

kolikšni meri mala ali srednje velika podjetja naletijo na težave, ko gre za pridobivanje 

finančnih sredstev. V raziskavo je bilo zajetih 15 “starih” članic Evropske unije. Raziskava 

je pokazala, da kar 42 odstotkov anketiranih podjetnikov meni, da je dostop do finančnih 

sredstev za mala ali srednje velika podjetja danes težji kot v preteklosti (Eurobarometer, 

2005: 4).6 Raziskava Eurobarometra v aprilu 2004 pa je pokazala, da kar 72 odstotkov 

anketiranih podjetnikov v 15 državah članicah meni, da je pomanjkanje finančnih 

sredstev ovira pri ustanovitvi malih ali srednje velikih podjetij. Odstotek tako mislečih je 

bil najvišji v Grčiji, Italiji in Portugalski (89, 87 in 82 odstotkov), najnižji pa na Finskem, 

Nizozemskem in Danskem (43, 45 in 53 odstotkov) (Eurobarometer, 2004: 55). 

III. MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA V EU

3. 1 Sklepi Sveta EU v  marcu 2006 

Na zasedanju v marcu 2006 je Svet EU poudaril pomen ustvarjanja ugodnejših pogojev 

za ustanavljanje podjetij, še posebej za mala ali srednje velika podjetja, ki predstavljajo 

“hrbtenico evropskega gospodarstva”. Mala ali srednje velika podjetja imajo ključno vlogo 

6 Kar 33 odstotkov podjetnikov je menilo, da je dostop do finančnih sredstev lažji, ostali so menili, da se ni bistveno 
spremenil (Eurobarometer, 2005:4).
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pri ustvarjanju gospodarske rasti in boljših zaposlitev v Evropi. Zato je treba oblikovati 

ustrezne podporne ukrepe za mala ali srednje velika podjetja. Načelo “think small first” 

je treba sistematično uporabljati pri oblikovanju zakonodaje tako na nacionalnem nivoju 

kot na nivoju EU. Svet EU je pozval k oblikovanju posebnih pogojev za spodbujanje rasti 

in razvoja malih ali srednje velikih podjetij, npr. z uvedbo daljših prehodnih obdobij, 

znižanih plačil in poenostavljenega poročanja za mala ali srednje velika podjetja (Svet 

EU, 2006:8). 

Do leta 2007 naj bi države članice vzpostavile takoimenovane “one-stop-shops”, oziroma 

ukrepe z enakovrednim učinkom, ki bi omogočali ustanovitev podjetja na hiter in 

enostaven način. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe za bistveno zmanjšanje 

povprečnega časa, potrebnega za ustanovitev podjetja, še posebej za mala ali srednje 

velika podjetja. Do leta 2007 naj bi kjerkoli v EU to bilo mogoče storiti v enem tednu. 

Ustanovitveni stroški za mala ali srednje velika podjetja naj bi bili čim nižji. Evropa 

potrebuje več podjetnikov z ustreznimi veščinami za uspešno nastopanje na trgu. Svet 

EU zato poudarja pomembnost oblikovanja ugodne podjetniške atmosfere in ustreznih 

pogojev za spodbujanje podjetništva ter poziva države članice, da povečajo ukrepe za 

dosego teh ciljev, tudi z izobraževanjem in usposabljanjem. Priporočilo Sveta EU je tudi, 

da naj se ukrepi za izboljšanje podjetniškega okolja za mala ali srednje velika podjetja 

in spodbujanje predvsem žensk in mladih oseb za podjetništvo izrecno omenijo v 

nacionalnih programih reform (Svet EU, 2006:9).

Za rast malih ali srednje velikih podjetij pa je bistvenega pomena predvsem dostop do 

finančnih sredstev. Če pomanjkanje finančnih sredstev ne bo ustrezno obravnavano, bo 

ta problem še naprej oviral inovacije in razvoj v malih ali srednje velikih podjetjih (Svet 

EU, 2006:10).

3.2 Spodbujanje delovanja malih ali srednje velikih podjetij na 
ravni EU

Na nivoju EU so viri za financiranje malih ali srednje velikih podjetij na voljo preko 

finančnih instrumentov: 

v okviru trenutno trajajočega 6. okvirnega programa EU za obdobje 2000-2006 (• 6th 

Framework Programme) je 15 odstotkov (oziroma 1,7 milijarde evrov) sredstev za 

raziskave in razvoj namenjeno posebej za spodbujanje in financiranje raziskav v 

malih ali srednje velikih podjetjih. Dodatnih 430 milijonov evrov je namenjenih preko 
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instrumentov “Kooperativne raziskave” (Cooperative Research, v nadaljevanju: CRAFT)7 

in “Kolektivne raziskave” (Collective Research)8. Poleg tega Evropska komisija financira 

organiziranje posebnih združenj (Economic and Technological Intelligence - ETI), ki 

nudijo strokovno podporo za olajšanje dostopa malih ali srednje velikih podjetij do 

sredstev 6. okvirnega programa. 

Predlog proračuna 7. okvirnega programa (• 7th Research Framework Programme) je 

dvakrat večji od predhodnega. Ena njegovih glavnih prioritet so mala ali srednje velika 

podjetja (spletna stran EU Research). 

Program za konkurenčnost in inovacije (• Competitiveness and Innovation Programme); 

v proračunskem obdobju 2007-2013 bo v njem na voljo 4,213 milijarde evrov sredstev. Eno 

od treh področij, ki jih program pokriva, je program za podjetništvo in inovacije.9 

Poleg tega je Svet EU države članice pozval, naj mala in srednje velika podjetja v celoti 

izkoristijo potencial strukturnih skladov skozi tradicionalne in nove instrumente 

financiranja, še posebej preko “skupnih evropskih virov za mala in srednja podjetja” 

(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, v nadaljevanju: JEREMIE), ki 

je namenjen izključno financiranju malih ali srednje velikih podjetij. JEREMIE je skupni 

projekt Direktorata za regije pri Evropski komisiji, Evropskega investicijskega sklada (v 

nadaljevanju: EIF) in Evropske investicijske banke. Njegov namen je olajšanje dostopa 

malih ali srednje velikih podjetij do finančnih virov. Oblikovan je bil kot odgovor na 

sporočilo Evropske komisije,10 ki poudarja pomen povečane finančne podpore malim 

ali srednje velikim podjetjem, še posebej pravkar ustanovljenim in mikro podjetjem. V 

procesu pridobivanja pomoči preko JEREMIE lahko države članice in regije EU pridobijo 

del sredstev iz strukturnih skladov skozi EIF, in sicer posebej za pomoč mikro, malim 

in srednjim podjetjem. Gre za vračljiva sredstva, ki naj bi po predvidevanjih z efektom 

multiplikatorja omogočila, da se bodo sredstva, investirana v takšna podjetja, EIF 

dolgoročno povrnila v višini 2-10 evrov za evro. JEREMIE bo deloval skupaj s lokalnimi 

finančnimi posredniki, bankami in ponudniki finančnih virov (micro finance providers) 

7 Instrument Cooperative Research je namenjen skupini več malih ali srednje velikih podjetij (najmanj treh iz dveh 
držav), ki sama nimajo dovolj sredstev  in znanja za izvedbo raziskav. Za ta namen lahko najamejo specializirane 
ustanove, ki zanje oblikujejo primerno rešitev. Rezultati raziskav po koncu projekta v celoti ostanejo last malih ali 
srednje velikih podjetij. Projekti so v povprečju vredni milijon evrov (spletna stran Raziskave in razvoj v Sloveniji). 

8 Instrument Collective Research je namenjen skupini evropskih ali nacionalnih podjetij, med katerimi prevladujejo 
mala ali srednje velika podjetja (iz najmanj dveh držav), ki je soočena z določeno skupno težavo, povezano s 
poslovanjem. Collective Research jim omogoča, da najamejo raziskovalno institucijo, ki zanje izdela načrt, kako 
ustrezno prilagoditi poslovanje (spletna stran Raziskave in razvoj v Sloveniji). 

9 Drugi dve področji sta program za podporo politikam informacijsko-komunikacijskih tehnologij in program 
Inteligentna energija za Evropo.

10 Evropska komisija:  Cohesion Policy and support of growth and jobs, community strategic guidelines 2007-2013.
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za mala ali srednje velika podjetja. V operativno fazo svojega delovanja bo prešel s 1. 1. 

2007 (spletna stran JEREMIE). 

Poleg vseh naštetih oblik posrednega in neposrednega financiranja malih ali srednje 

velikih podjetij na ravni EU deluje tudi organizacija, ki združuje investitorje posameznike 

oziroma t. im. “poslovne angele”11 (Business Angels, Angel Investors, v nadaljevanju: 

investitorji). Gre za združenja investitorjev, zainteresiranih za naložbe v nastajajoča 

podjetja oziroma podjetniške ideje. Investitorji so posamezniki, ki so pripravljeni 

investirati sredstva v posamezne nastajajoče projekte oziroma podjetja, ki zaradi svoje 

zgodnje faze nastajanja težje pridobijo sredstva za delovanje pri klasičnih institucijah 

(npr. bankah). Tovrstni investitorji se pogosto združujejo v mreže investitorjev (business 

angel network), kjer je vzpostavljena baza ponudnikov finančnih sredstev in potencialnih 

oziroma nastajajočih podjetniških zamisli.

Na ravni EU deluje Evropska mreža investitorjev (European Business Angel Network, 

v nadaljevanju EBAN). EBAN je v letu 1999 s pomočjo Evropske komisije ustanovila 

Evropska zveza razvojnih agencij (European Association of Development Agencies, v 

nadaljevanju: EURADA). Cilji EBAN so predvsem:

izmenjavanje izkušenj med mrežami investitorjev, ki delujejo na nacionalnem/• 

državnem nivoju,

promocija uveljavljanja mrež investitorjev,• 

prispevati k oblikovanju in izvajanju lokalnih,¸regionalnih in nacionalnih programov • 

pomoči pri oblikovanju in razvijanju pozitivnega okolja za aktivnosti mrež investitorjev 

(povzeto po spletnih straneh EBAN in EURADA).

IV. UKREPI ZA SPODBUJANJE DELOVANJA MALIN IN SREDNJE 
VELIKIH PODJETIJ V IZBRANIH DRŽAVAH EU

4.1 Danska

4.1.1 Splošno

Pred uvedbo enotne evropske klasifikacije malih ali srednje velikih podjetij Danska ni 

imela posebnih kriterijev za njihovo opredeljevanje, zato je še hitreje povzela kriterije, 

ki jih uporablja EU. Na Danskem kar 97 odstotkov vseh podjetij sodi v kategorijo malih 

ali srednje velikih podjetij, zaposlujejo pa 75 odstotkov delovne sile. Velik pomen malih 

11  Uradni prevod izraza v slovenščino je investitor (vir: slovar Evroterm).
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ali srednje velikih podjetij za dansko gospodarstvo je zato očiten. Med državami EU 

ima Danska enega najenostavnejših postopkov za ustanovitev malih ali srednje velikih 

podjetij oziroma podjetij nasploh. Istočasno pa je indeks podjetniških aktivnosti relativno 

majhen, za kar naj bi bili vzrok predvsem visoki davki na osebne prejemke (Science & 

Technology in Denmark, 2005).

4.1.2 Davčne olajšave

Danski davčni sistem temelji na načelu nevtralnosti in praktično ne pozna izjem, ki 

bi veljale za posamezne vrste podjetij (npr. glede na kriterij velikosti podjetja). Kljub 

temu pa obstajajo v danski davčni zakonodaji določila, ki urejajo izplačilo dela plač 

delavcem malih ali srednje velikih podjetij v obliki delnic12 oziroma lastniških deležev 

v podjetju in ki so lahko ugodna tako za podjetja kot za zaposlene. Delavcu od te oblike 

dohodka (t.j. plače kot delnic oziroma lastniških deležev) ni treba plačati davka vse 

do trenutka, dokler delnic oziroma deležev ne proda. Poleg tega je med podjetjem 

in delavcem lahko sklenjen dogovor, da lahko ob prodaji teh vrednostnih papirjev 

podjetje plača 40 odstotkov vrednosti davka, ki ga mora delavec ob prodaji plačati. Ta 

način izplačevanja plač ima prednosti predvsem za novonastala in inovativna podjetja, 

ki so v številnih primerih majhna in odvisna od nekaterih ključnih zaposlenih. Na ta 

način podjetje zaposlene dodatno motivira za delo v podjetju, saj lahko s svojim delom 

vplivajo na vrednost podjetja, katerega lastniki so. Istočasno pa podjetje privarčuje 

likvidna sredstva pri izplačilu plač in jih lahko porabi za druge namene - tako ta oblika 

davčne olajšave posredno ugodno vpliva tudi na financiranje podjetja (EU - Directory 

on Entrepreneurship - spletna stran). 

4.1.3 Financiranje malih ali srednje velikih podjetij

Ker je večina danskih podjetij malih ali srednje velikih podjetij, danska državna uprava ne 

izvaja nobenih splošnih ukrepov oziroma ugodnosti, ki bi se nanašali izključno na mala 

ali srednje velika podjetja. Za politiko do malih ali srednje velikih podjetij je odgovorno 

Ministrstvo za gospodarstvo in industrijo, ki je vodilna institucija za promocijo in 

izboljšanje položaja teh podjetij. Določa splošno gospodarsko politiko, v njegovem 

sklopu pa deluje šest agencij, ki izvajajo specifične naloge. Ena izmed njih je Danska 

agencija za trgovino in industrijo, ki je odgovorna za načrtovanje in izvajanje večine 

ukrepov, ki se nanašajo na delovanje podjetij, tudi malih ali srednje velikih podjetij. 

Sredstva za izvajanje ukrepov so zagotovljena v državnem proračunu. 

12 To velja za delnice istega podjetja ali konsolidiranega podjetja.
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Po zagotavljanju rizičnega kapitala v ustanovitvenih fazah delovanja malih ali srednje 

velikih podjetij oziroma podjetij nasploh je Danska visoko nad povprečjem EU. Na 

Danskem delujeta dve obliki organizacij, financirani iz javnih sredstev, ki omogočata 

financiranje malih ali srednje velikih podjetij, in sicer Sklad za rast (VækstFonden) - eden 

največjih ponudnikov sredstev rizičnega kapitala, ter regionalni tehnološki inkubatorji 

(Innovation miljø) (Science & Technology in Denmark, 2005).

Sklad za rast daje posojila za razvojne projekte, ki investirajo v razširitev podjetja na nova 

tržišča, investirajo v raziskovanje in razvoj novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, 

konceptov, proizvodnih postopkov in storitev ali potrebujejo sredstva za razvoj veščin 

za premagovanje ovir pri uporabi novih znanj in veščin v podjetju. Poudarek je na 

financiranju podjetij, katerih največja vrednost je v človeškem kapitalu in imajo zato več 

težav pri pridobivanju posojil iz tradicionalnih virov, ker so predraga in je poraba sredstev 

manj transparentna. Sklad za rast je 50-odstotno udeležen pri delitvi rizika poslovanja, 

višina obresti posojila pa je določenega na podlagi dobička, ki ga podjetje ustvari. Sklad 

za rast poleg tega malim ali srednje velikim podjetjem tudi svetuje pri poslovanju (spletna 

stran VækstFonden).

Tehnološke inkubatorje pa je z letom 1998 pričela ustanavljati danska vlada, da bi 

spodbudila ustanavljanje novih inovativnih podjetij. Inkubatorji delujejo po principu 

dajanja posojil ali vložkov do višine 750.000 danskih kron (101.351 evrov) za podjetniške 

projekte, v katerih prepoznajo komercialni potencial. V obdobju 2001-2004 je bilo za 

delovanje tehnoloških inkubatorjev namenjenih 360 milijonov danskih kron (48,4 

milijonov evrov). Poleg finančne pomoči pa tehnološki inkubatorji nudijo tudi podporo 

v obliki svetovanja, prostorov in posredovanja pri začetnih projektih podjetij (Science & 

Technology in Denmark, 2005).

Poleg vseh naštetih oblik financiranja pa na Danskem delujejo še zelo dobro organizirane 

investitorske mreže.13 Na nivoju celotne države deluje Danska mreža investitorjev (v 

nadaljevanju: DBAN) ki združuje 200 potencialnih investitorjev, usmerjenih predvsem 

v naložbe v medicinsko tehnologijo in biotehnologijo. Od leta 2002 so investicije DBAN 

presegle 300 milijonov evrov. DBAN stike med podjetniki in investitorji vzpostavlja preko 

nacionalne spletne strani (imenovane “the Marketplace”), kjer predstavlja vse podjetnike 

in vse investitorje, zainteresirane za sodelovanje. Nastajajočim podjetjem daje priložnost, 

da svoje projekte predstavijo investitorjem iz investitorske mreže. Poleg tega je DBAN 

13 Več o investitorjih in mrežah investitorjev (oziroma “poslovnih angelih” in “angelskih mrežah”) je napisano v 
poglavju: 3.2 Spodbujanje delovanja MSP na ravni EU.
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razširila koncept pospeševanja prevzemanja lastništev, to je delovanja v primerih, ko želi 

podjetnik delujoče podjetje prodati: posebej za ta namen so bila vzpostavljena omrežja 

za prevzemanje lastništev, ki so namenjena iskanju novih investitorjev/lastnikov za 

imetnike lastniških deležev, ki želijo prodati svoje deleže v podjetju (povzeto po spletnih 

straneh DBAN in bioTEAMsouth ter Poročilu o izvajanju Evropske listine za mala podjetja 

v državah članicah Evropske unije, 2005:68).

4.2 Finska

4.2.1 Splošno

Finska definicija malih ali srednje velikih podjetij je usklajena z definicijo EU. Finska je 

že leta 1995, leto dni pred vstopom v EU, razglasila desetletje podjetništva, ko je pričela z 

izvajanjem ukrepov za spodbujanje podjetništva in ustanavljanje malih ali srednje velikih 

podjetij. V začetku podjetniškega desetletja in širšega razvoja podjetništva se je srečevala 

s podobnimi problemi kot Danska: majhno število podjetnikov in velik javni sektor, ki 

je posledično pomenil visoke davke in pomanjkanje sredstev za izvedbo podjetniških 

idej. Po hitrem razmahu se je po letu 2000 nastajanje in razvoj novih malih ali srednje 

velikih podjetij upočasnilo, kar pripisujejo temu, da je osnovna struktura malih ali srednje 

velikih podjetij na Finskem vzpostavljena in da prehaja v “normalen proces z manjšim 

inputom idej in ukrepov” (povzeto po spletni strani Nordic Innovation Centre). Kljub 

temu nameravajo na Finskem v okviru spodbud malim ali srednje velikim podjetjem 

do leta 2010 delež investicij za raziskovanje in razvoj povečati še za dodatne 4 odstotke 

(Kovács, 2006).

4.2.2  Davčne olajšave 

Zakon o davku na dediščino in darila iz leta 1940 (Inheritance and Gift Tax Act (378/1940), 

fin.: Perintö-ja lahjaverolaki (378/1940)) vsebuje olajšave, s katerimi želi spodbuditi 

oziroma zagotoviti nadaljevanje delovanja podjetja tudi po smrti podjetnika oziroma 

lastnika. V skladu s tem zakonom lahko dedič oziroma obdarovanec zahteva, da se del 

dediščine oziroma darila ne obdavči, in sicer v naslednjih okoliščinah:

del dediščine oziroma darila predstavlja kmetija ali podjetje (oziroma lastniški delež • 

v njem); pred letom 2001 je moral ta delež znašati najmanj 20 odstotkov vrednosti 

dediščine/darila, v začetku leta 2001 pa je bil znižan na 10 odstotkov;

dedič oziroma obdarovanec nadaljuje z dejavnostjo kmetije oziroma podjetja in pri • 

tem uporablja sredstva, ki jih je dobil kot dediščino oziroma darilo;
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delež davka, ki predstavlja davek na vrednost kmetije oziroma podjetja, je višji od 850 • 

evrov.

Poleg tega je pri plačilu davka iz dediščine oziroma darila omogočen tudi brezobrestni 

odlog plačila. Če pa dedič oziroma obdarovanec podjetje oziroma kmetijo proda prej 

kot v roku petih let, plača davek, katerega bi bil sicer oproščen, povišan še za dodanih 20 

odstotkov (Taxation in Finland, 2005: 85).

Kljub velikemu številu malih ali srednje velikih podjetij in njihovim visokim vlaganjem 

v raziskave in razvoj pa v finskem davčnem sistemu (tako kot v nekaterih drugih 

skandinavskih državah, npr. tudi na Švedskem) za to ne obstajajo posebne davčne 

olajšave (spletna stran OECD).14 

Finska je znižala davek na dobiček družb in davek na dohodek od kapitala, ki sta oba 

znašala 29 odstotkov: davek na dobiček družb je znižan na 26 odstotkov, davek na 

dohodek od kapitala pa na 28 odstotkov (Poročilo o izvajanju Evropske listine za mala 

podjetja v državah članicah Evropske unije, 2005:63).

4.2.3 Financiranje

V letu 2005 je na finski trg rizičnega kapitala skupaj prišlo 629 milijonov evrov novih 

sredstev, na trgu rizičnega kapitala pa je delovalo kar 110 skladov rizičnega kapitala (FII, 

Letno poročilo 2005).

Finska posebno pozornost posveča financiranju novih podjetij oz. podjetij v začetni 

fazi delovanja. Finska nacionalna tehnološka agencija (The National Technology Agency 

of Finland; fin.: TEKES - Teknologian kehittämiskeskus, v nadaljevanju: TEKES), skupaj 

s Finskim nacionalnim skladom za raziskave in razvoj15 (The Finnish National Fund 

for Research and Development, fin.: SITRA - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, v 

nadaljevanju SITRA), financira nova podjetja. V obdobju 2002-2007 je za to namenjenih 

16,82 milijonov evrov. TEKES je poleg tega že v letu 2001 oblikovala metodo za 

ocenjevanje tehnološkega razvoja malih ali srednje velikih podjetij in predvidevanje 

rasti in verjetnosti uspeha novih podjetij. S tem želi potencialnim investitorjem olajšati 

odločitve za investiranje v nova podjetja. K povečanju trga rizičnega kapitala pa je bistveno 

pripomogla tudi odločitev finske vlade, da smejo tudi pokojninski skladi investirati v 

14 Angl.:  “Some OECD countries (for example, Sweden and Finland) neither subsidise nor extend preferential tax 
treatment to business R&D although these countries have high levels of private R&D expenditures.” (Sawyer, 2005).

15 Sklad SITRA je leta 1967 ob 50. obletnici finske neodvisnosti ustanovila Finska nacionalna banka (Bank of Finland) 
(spletna stran SITRA).
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nakup vrednostnih papirjev oziroma lastniških deležev podjetij, ki ne kotirajo na borzi. 

V nekaterih pokojninskih skladih tako investicije v rizični kapital predstavljajo tudi do 

5 odstotkov njihovega celotnega portfelja (povzeto po spletni strani EU - Directory on 

Entrepreneurship).

Zelo zanimiv je tudi način zagotavljanja sredstev za mala ali srednje velika podjetja 

preko javnega investicijskega podjetja Finske industrijske investicije (Finnish Industry 

Investment, v nadaljevanju: FII). Osnovni princip delovanja FII je investiranje prihodkov 

od privatizacije podjetij v državni lasti za pospeševanje rasti in internacionalizacije 

finskega gospodarstva. Njegovo delovanje regulira finsko ministrstvo za trgovino in  

industrijo. FII praviloma investira v sklade rizičnega kapitala, redkeje pa neposredno v 

podjetja, in sicer samo kot soinvestitor, njegov delež v podjetju pa nikoli ne preseže 50 

odstotkov. FII namreč poudarja vodilno vlogo zasebnega kapitala v podjetjih. V letu 2005 

so investicije FII znašale 325,6 milijonov evrov (FII, Letno poročilo 2005).

4. 3 Grčija

4.3.1 Splošno

Grški nacionalni sistem določanja kriterijev za mala in srednje velika podjetja ne razlikuje 

med malimi in srednje velikimi podjetji. To je razvidno iz kriterija za določanje teh 

podjetij, ki je enoten (za mala in srednje velika podjetja) in kot mala in srednje velika 

podjetja opredeljuje vsa podjetja, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

imajo manj kot 100 zaposlenih,• 

v zadnjih treh letih so njihovi letni prihodki podjetja bili nižji od 800 milijonov grških • 

drahem oziroma 2,35 milijonov evrov (pogoj je bil določen leta 1998).16

Vendar pa je pri dodeljevanju sredstev Evropske unije upoštevan kriterij, določen na EU 

- kar pomeni, da je po “evropski” definiciji malih in srednje velikih podjetij v to kategorijo 

uvrščenih več podjetij. Grške nacionalne pogoje namreč izpolnjujejo samo podjetja, ki bi 

po se po kriterijih EU vsa uvrstila med mala podjetja (povzeto po spletni strani UNECE).

4.3.2 Davčne olajšave

Grško ministrstvo za finance že od leta 1997 v davčni sistem postopoma uvaja spremembe, 

ki naj bi olajšale podjetniško delovanje, sprostile celotni potencial malih in srednje velikih 

podjetij ter pripomogle k vzpostavitvi močnih malih in srednje velikih podjetij, ki bodo 

16 Grčija je skupno evropsko valuto prevzela 1. 1. 2002. Fiksni menjalni tečaj znaša 340,75 GRD za 1 eur (spletna 
stran The Euro: Our Currency). 
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sposobna preživeti v dobi hitrega tehnološkega in ekonomskega razvoja. Za mala in 

srednje velika podjetja v Grčiji veljajo posebne davčne olajšave kakor tudi poenostavljeni 

postopki pri statusnih spremembah malih in srednje velikih podjetij, npr. pri združevanju. 

Najpomembnejše so naslednje davčne ugodnosti za mala in srednje velika podjetja:

Zakon L. 3220/2004 spodbuja razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij tako, da • 

omogoča, da del dobička ni obdavčen, pod pogojem, da ga podjetja v naslednjih treh 

letih porabijo za investicije.

Zakon L. 2556/1997 dovoljuje novim podjetjem v prvih treh letih poslovanja višjo • 

stopnjo za obračunavanje amortizacije - rezultat je manjši obdavčljivi dobiček.17

Z zakonom L. 2753/1999 se je za mala in srednje velika podjetja bistveno znižala stopnja • 

davka na dobiček - s 35 odstotkov na 30 odstotkov (v letu 1999), v nadaljnjih letih 

pa na 25 odstotkov. Zakon je poleg tega povečal obseg davčnih olajšav z razširitvijo 

kategorij, za katere ni potrebno plačevati davka. Poleg tega je zakon kot pomoč novim 

podjetnikom v primeru predaje poslov družinskemu članu (otroku ali zakoncu) zaradi 

upokojitve, zmanjšal tudi davčno stopnjo na presežno vrednost podjetja z 20 odstotkov 

na 10 odstotkov (povzeto po spletni strani EU - Directory on Entrepreneurship in 

spletni strani EOMMEX).

4.3.3 Financiranje

Financiranje malih in srednje velikih podjetij je v Grčiji urejeno preko naslednjih 

inštitucij:

Sklad za razvoj novega gospodarstva (• New Economy Development Fund; v nadaljevanju: 

TANEO; ustanovljen v skladu z 28. členom zakona L. 2843/2000). Namen sklada je 

sofinanciranje nastajanja skladov rizičnega kapitala, ki bodo investirali v inovativna 

podjetja v zasebni lasti v zgodnjih fazah njihovega delovanja (povzeto po spletni strani 

TANEO in spletni strani EOMMEX);

Sklad za kreditno poroštvo malim in zelo malim podjetjem (• Credit Guarantee 

Fund for Small and Very Small Enterprises, v nadaljevanju: TEMPME) je namenjen 

financiranju manjših podjetij z manj kot 10 zaposlenimi (ki bi po kriterijih EU sodila 

med mikro podjetja). Ustanovljen je bil z Zakonom  L. 3066/2002. Njegov namen je 

olajšati dostop malih in mikro podjetij (v katerikoli fazi razvoja) do financ, in sicer 

predvsem za dolgoročne investicije s tržnim tveganjem večjim od povprečnega, s tem 

da zagotavljajo poroštvo tovrstnim podjetjem in so tako udeleženi pri finančnem in 

komercialnem tveganju. Osnovni princip delovanja TEMPME je razporeditev tveganja 

17 V obdobju prvih treh let poslovanja lahko podjetja v dveh zaporednih letih opremo amortizirajo po stopnji 50 
odstotkov ter tako dosežejo višje stroške amortizacije in posredno nižji dobiček.
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med javnim in zasebnim sektorjem (podjetji, finančnimi inštitucijami in TEMPME) 

(spletna stran TEMPME);

Sklad za poslovne odločitve povezane z visoko tehnologijo (• The Fund for High 

Technology Business Ventures, v nadaljevanju: KESYT) (spletna stran EU - Directory 

on Entrepreneurship in spletni strani EOMMEX).

V letu 2004 je Grška organizacija malih in srednje velikih podjetij in obrtnikov (Hellenic 

Organization of Small and Medium Sized Enterprises and Handicraft, v nadaljevanju: 

EOMMEX) predstavila nov program Promocije združevanja/grozdenja malih in srednje 

velikih podjetij (Promotion of clustering among SMEs). Celoten proračun programa 

znaša 46 milijonov evrov. Program je namenjen grozdom najmanj šest proizvodnih malih 

in srednje velikih podjetij, ne glede na to, v kateri sektor sodi njihova dejavnost. Morajo 

pa biti ustanovljena v Grčiji in delovati na ozemlju Grčije. Za financiranje oblikovanja in 

delovanja posameznega grozda EOMMEX nameni od 47 tisoč to 3 milijone evrov (spletna 

stran EOMMEX).

4.4 Italija

4.4.1 Splošno

Tudi v strukturi italijanskega gospodarstva prevladujejo mala in srednje velika podjetja. 

Med njimi so najštevilnejša registrirana oblika podjetniki posamezniki, ki predstavljajo 59 

odstotkov vseh malih in srednje velikih podjetij v državi. V skladu z ministrskim dekretom 

z dne 1. 6. 1993 med mala in srednje velika podjetja sodijo podjetja, ki izpolnjujejo 

naslednji pogoj:

kriterij števila zaposlenih: razlikuje se glede na dejavnost, s katero se podjetje ukvarja: • 

v industrijskih panogah imajo majhna podjetja do 50 zaposlenih, srednja pa med 

50 in 250 zaposlenih; v storitvenih dejavnostih imajo majhna podjetja do vključno 

20 zaposlenih, srednje velika podjetja pa od 21 do 95 zaposlenih; posebna določila 

veljajo za podjetja, ki se ukvarjajo z rokodelskimi oz. obrtniškimi dejavnostmi: med 

mala in srednje velika podjetja sodijo vsa tista rokodelska podjetja, ki se ukvarjajo z 

dejavnostmi, opredeljenimi v zakonu št. 443/85;18

in še vsaj enega od naslednjih dveh kriterijev:• 

kriterij višine prometa: majhna so podjetja z do 7,5 milijonov eur letnega prometa,    • 

srednja pa podjetja z od 7,5 do 20 milijonov eur letnega prometa;

18 Gre za zakon o rokodelskih dejavnostih (it.: Legge-quadro per l’artigianato). V 4. členu določa, da lahko podjetja, ki 
ne proizvajajo serijskih izdelkov zaposlijo največ 18 oseb (oz. 22 zaposlenih, pod pogojem, da so dodatni zaposleni 
vajenci), podjetja s serijsko proizvodnjo največ 9 oseb (12 z vajenci) in podjetja, ki izdelujejo izdelke domače in 
umetnostne obrti, največ 32 oseb (40 z vajenci) ter tako v nobenem primeru ne prekoračijo kriterijev, določenih z 
zgoraj omenjenim kriterijem (besedilo zakona povzeto po spletni strani Normeinrete).
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kriterij višine bilančne vsote: skupna vrednost aktive oz. pasive podjetja pri majhnih  • 

podjetjih znaša do 3,75 milijonov eur, pri srednjih podjetjih pa med 3,75 in 10 milijoni 

eur (povzeto po spletni strani UNIDO).

Tako kot v drugih državah Evropske unije tudi v Italiji pri dodeljevanju sredstev skupnosti 

veljajo enotni kriteriji EU za klasifikacijo malih in srednje velikih podjetij (povzeto po 

spletnih straneh UNIDO).

4.4.2 Davčne olajšave

Zakon št. 388/2000 (Finančni zakon) je vzpostavil sistem zmanjšanih obdavčitev za 

nova podjetja in za podjetnike posameznike. Olajšave veljajo za leto, ko je bilo podjetje 

ustanovljeno in še za naslednji dve leti. Dekret št. 593, ki ga je izdalo Ministrstvo za 

izobraževanje, univerze in raziskave pa je uvedel davčne olajšave za mala in srednje 

velika podjetja, ki zaposlujejo visoko kvalificirane raziskovalce (povzeto po spletni strani 

EU-Enterprise-Italy).

4.4.3 Financiranje

V italijanski zakonodaji obstaja več predpisov, ki se nanašajo na spodbujanje delovanja 

malih in srednje velikih podjetij oziroma so še posebej usmerjeni v motiviranje mladih 

in prebivalcev v revnejših predelih države pri odločanju za podjetništvo. Med zakoni so 

najpomembnejši naslednji: 

Zakon št. 696/83 o pravilih za spodbujanje industrijske proizvodnje v malih in srednje • 

velikih podjetjih in kriznega managementa v velikih podjetjih (Special Management 

in Large Crisis-stricken Enterprises);

Zakon št. 64/86 o sistemskih ukrepih za izvedbo posebnega načrta za južno Italijo;• 

Zakon št. 44/86 o posebnih ukrepih za pomoč in usposabljanje mladim podjetnikom • 

v južni Italiji. Predstavlja glavno spodbudo mladim podjetnikom v južni Italiji in uvaja 

posebne ukrepe za pomoč in usposabljanje, ki mladim podjetnikom v tem delu države 

omogočajo pridobitev posojil in drugo pomoč pri ustanavljanju podjetij. Cilj zakona je 

vplivati na oblikovanje novega ekonomskega in podjetniškega okolja z oblikovanjem 

nove generacije podjetnikov. Nova podjetja, ki jih ustanovijo lastniki, med katerimi 

je večina stara med 18 in 29 let, ali podjetja, v katerih so vsi lastniki stari med 18 in 35 

let, so upravičena do posebnih ugodnosti in posojil. Ustanovitelji morajo imeti svoje 

stalno bivališče na območju, na katerega se zakon nanaša,19 prav tako pa mora tudi 

19 Zakon velja za mlade podjetnike s stalnim bivališčem in podjetjem, ustanovljenim v regijah Campania, Puglia, 
Basilicata, Kalabrija, Sicilija in Sardinija.

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   189 12/10/07   7:44:17 PM



190

ustanovljeno podjetje imeti sedež na tem območju. Sredstva za posojila zagotavlja 

Družba za podjetništvo mladih (it.: Società per l’imprenditoria giovanile). V obdobju 

desetih let (1986-1995) je s pomočjo tega zakona ustanovilo svoja podjetja 7.500 mladih 

podjetnikov, Družba za podjetništvo mladih pa je odobrila financiranje 908 projektov, 

ki so zagotovili 16.000 novih delovnih mest. V letu 1995 je je zakon nadomestil zakon št. 

95/95, ki obstoječe ugodnosti ohranja (povzeto po spletnih straneh UNECE in IPI);

Zakon št. 317/91 za inovacijo in razvoj malih in srednje velikih podjetij (it.: • Interventi 

per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) iz oktobra 1991 predstavlja 

najmočnejšo podporo malim in srednje velikim podjetjem, saj zagotavlja naslednje 

oblike pomoči:

financiranje investicij v izgradnjo oziroma nakup podpornega omrežja računalniške • 

programske opreme,

financiranje storitev, namenjenih za izboljšanje produktivnosti, tehnologije, transfera, • 

raziskav novih trgov,

financiranje raziskav, ki imajo pozitiven učinek na proizvode in proizvodne procese • 

(povzeto po spletni strani UNIDO);

Zakon št. 49/875 (• Measures for co-operation credit and urgent measures safeguarding 

employment levels) ureja ukrepe za vzdrževanje stopnje zaposlenosti v državi, in sicer 

tako, da spodbuja investicije v podjetja, ki so jih ustanovili zaposleni, odpuščeni iz 

podjetij v krizi. Takšno delovanje se izvaja preko posebnega rotacijskega sklada (angl.: 

Rotation Fund) Foncoper, ki takšnim posameznikom nudi posojila pri ustanavljanju 

podjetja - posojilo lahko znaša do 70 odstotkov vrednosti investicije, v pokrajinah južne 

Italije pa tudi celotno vrednost investicije (povzeto po spletni strani UNIDO).

Sprejeti so bili tudi ukrepi za spodbujanje investicij v rizični kapital v mala in srednje velika 

podjetja, še posebej v podjetjih, ki delujejo v sektorju informacijske in komunikacijske 

tehnologije in drugih inovativnih sektorjih z visoko tehnologijo. Za ta namen so že bila 

investirana sredstva v višini 200 milijonov evrov (Poročilo o izvajanju Evropske listine za 

mala podjetja v državah članicah Evropske unije, 2005: 66).

4.5 Nizozemska

4.5.1 Splošno

Nizozemska za definicijo malih in srednje velikih podjetij uporablja klasifikacijo EU in 

med mala in srednje velika podjetja uvršča podjetja z manj kot 250 zaposlenimi. Ta kriterij 

izpolnjuje kar 560.000 podjetij oziroma 99 odstotkov vseh nizozemskih podjetij. Po 
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podatkih nizozemskega ministrstva za ekonomske zadeve (Ministerie van Ekonomische 

Zaken) je v letu 1999 s postopki za ustanovitev podjetja vsak dan pričelo 100 oseb (Sievers, 

2001: 5). Večina nizozemskih malih in srednje velikih podjetja (425.000) ima samo enega 

zaposlenega. Mala in srednje velika podjetja dajejo zaposlitev 2,52 milijonoma ljudi, kar 

predstavlja 60 odstotkov vseh zaposlitev na Nizozemskem, in ustvarijo letne prihodke v 

skupni višini 449,5 milijard evrov oziroma 50 odstotkov vseh prihodkov iz podjetniških 

dejavnosti na Nizozemskem (spletna stran MKB in Sievers, 2001: 5).

4.5.2 Davčne olajšave

Za davek na prenos podjetja z dedovanjem nova zakonodaja zagotavlja povišanje olajšav 

oziroma oprostitev s 30 na 50 odstotkov v primeru, da naslednik nadaljuje s poslovanjem 

in izpolnjuje še nekatere druge pogoje. V postopku revizije je zakon o plačilni 

nesposobnosti - razvija instrumente, ki bodo pripomogli k jasnemu razlikovanju med 

poštenimi stečaji in stečaji, ki so posledica goljufij. S tem bodo poštenim podjetnikom, 

katerih podjetja so v stečaju, pomagali do boljšega ugleda. Nizozemska je sprožila 

tudi projekt prestrukturiranje dolga za podjetnike (niz.: Schuldhulpverlening voor 

Ondernemers), ki je namenjen izboljšanju postopka zunajsodnega prestrukturiranja 

dolga za podjetnike (Poročilo o izvajanju Evropske listine za mala podjetja v državah 

članicah Evropske unije, 2005: 30, 63 in 65).

Nizozemski podjetniki posamezniki so poleg tega upravičeni do davčnih olajšav v 

določenem znesku (niz.: De Zelfstandigenaftrek, angl.: self-employed person’s allowance). 

Pogoj, ki ga mora podjetnik posameznik izpolnjevati je, da je star manj kot 65 let in 

da v svojem podjetju dela najmanj 1225 ur na leto - podjetniku, ki je pravkar začel s 

poslovanjem, tega pogoja ni potrebno izpolnjevati. Znesek davčne olajšave je lahko 

različno visok, in je odvisen od več dejavnikov, predvsem pa od višine dobička, ki ga je 

podjetnik ustvaril v preteklem letu (višina olajšave je določena glede nato, v katero od 

osmih kategorij višine dobička je podjetnik uvrščen, znaša pa med 4.000 in 8.000 evrov) 

(Sievers, 2001: 18 in spletna stran Belastingdienst).

4.5.3 Financiranje malih in srednje velikih podjetij

Nizozemska je bila prva evropska država, ki je ustanovila posebno inštitucijo za 

financiranje malih in srednje velikih podjetij. Konec 20. let prejšnjega stoletja je bila 

ustanovljena Nizozemska banka za mala in srednje velika podjetja (angl.: The Netherlands 

Bank for Small and Medium Business), v kateri je lastniške deleže imelo 25 manjših bank, 
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njen večinski delničar pa je bila nizozemska vlada (Szabó, 1997). Nizozemska ima tudi 

največji nacionalni trg rizičnega kapitala v EU, kljub temu da trendi kažejo, da investicije 

v rizični kapital tako kot drugod v EU upadajo. Dolgoročno se je zmanjšala predvsem 

razpoložljivost posojil, ki sodijo v kategorijo manjših posojil. Za za mala in srednje velika 

podjetja je relativno težje pritegniti zunanje vire financiranja, saj se predvideva, da bodo 

v prihodnosti svoje finančne obveznosti poravnavala težje kot velika podjetja. Poleg tega 

ima Nizozemska relativno strogo zakonodajo, ki ureja dajanje posojil, saj 82. člen zakona 

o dajanju posojil (niz.: Wet toezicht kredietwezen, v nadaljevanju: WTK) prepoveduje 

pravni osebi dajanje posojil, če le-ta tega nima navedenega med dejavnostmi, za katere 

je registrirana (Poročilo o izvajanju Evropske listine za mala podjetja v državah članicah 

Evropske unije, 2005: 60 in 66; Jonker, 2002: 18;).

Za spodbujanje investicij v rizični kapital je bil zato že v 90 letih izdan podzakonski 

predpis za spodbujanje investicij fizičnih oseb v nastajajoča mala in srednje velika 

podjetja, splošno znan kot Uredba tete Agate (niz.: De Tante Agaath Regeling). Njen 

namen je zagotoviti formalizirano obliko finančne pomoči malim podjetnikom, ki si 

sredstva za ustanovitev podjetja sicer večinoma izposodijo pri ožjem sorodstvu (po 

raziskavah iz leta 1995 se je na tak način financiralo kar 90 odstotkov malih in srednje 

velikih podjetij). Uredba tete Agate je s formalno urejenim postopkom dajanja posojil 

fizičnih oseb preprečila zanašanje na neformalno urejena razmerja financiranja malih in 

srednje velikih podjetij, ki so se prej odražala tudi na drugih nivojih delovanja podjetja. 

Fizične osebe, ki so pripravljene svoja sredstva nameniti za posojilo malim in srednje 

velikim podjetjem, pa so zaradi investicije vanje oproščene plačila nekaterih davkov. 

Posojilo iz tega naslova lahko pridobijo le podjetja, ki so v začetni fazi svojega delovanja 

oziroma se šele ustanavljajo in ki bodo posojilo porabila za investicije v sredstva, ki 

predstavljajo osnovo za delovanje podjetja. V primeru, da gre podjetje, ki je dobilo 

posojilo, v stečaj, je investitorju zagotovljena vrnitev sredstev v višini do 23.000 evrov. V 

letu 2001 je bil v novem davčnem zakonu za tovrstni način financiranja uradno uveden 

pojem rizični kapital20 (niz.: durfkapitaal, angl.: venture capital) (povzeto po: Informal 

Economy; Jonker, 2002: 18-20; Sievers, 2001: 18).

Garancijska shema (niz.: Besluit borgstelling MKB kreditien, v nadaljevanju: BBMKB) 

je  ukrep nizozemske vlade, preko katerega je podjetjem mogoče posojilo pridobiti pri 

banki, porok za vračilo posojila pa je država. Kljub temu, da nastopa kot porok, država ne 

daje soglasja, katerim podjetjem bo banka odobrila posojila, ampak zgolj vodi evidence o 

danih posojilih. Posamezno podjetje lahko prejme posojilo v maksimalni višini 2 milijona 

20 V vsakodnevni uporabi pa se je izraz “posojilo tete Agate” ohranil, kar je razvidno iz uradne spletne strani z 
informacijami za pridobitev tovrstnega posojila (spletna stran Tante Agaath). 
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guldnov (oziroma 907.560 evrov po 1. 1. 2002 )21 in ga mora odplačati v roku 6 let, istočasno 

s posojilom iz garancijske sheme pa ne sme prejemati nobenega drugega posojila. 

Za sklenitev posojilne pogodbe preko BBMKB morajo biti izpolnjeni relativno strogi 

pogoji:

podjetniki oziroma lastniki morajo dokazati, da sami ne morejo zbrati denarja za • 

določeno investicijo,

podjetniki oziroma lastniki ne morejo pridobiti poroštva za vračilo posojila,• 

podjetje ima dobre možnosti, da se uveljavi na trgu in v prihodnosti uspešno posluje.• 

Letno država za garancijsko shemo nameni milijardo guldnov (454 milijonov evrov), 

vendar znesek praviloma ni nikoli v celoti porabljen. Vzrok za to je predvsem premajhna 

informiranost med podjetniki, saj mnogi ne vedo, da shema obstaja, tisti, ki so z njo 

seznanjeni, pa pogostokrat mislijo, da ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev posojila 

(SME and access to finance; Sievers, 2001: 15). 

Medtem ko Uredba tete Agate in BBMKB urejata dajanje posojil novim podjetjem,22 

financiranje že delujočih podjetij urejata predvsem predpisa o davčnih olajšavah pri 

investiranju (niz.: Investeringsaftrek - IA) in o posebnem financiranju (niz.: Wet Bijzondere 

Financiering - BF), ki predvsem z davčnimi olajšavami spodbujata podjetja, da več 

sredstev namenijo za investicije. Kritike teh predpisov so, da podjetja več investirajo 

samo zaradi davčnih olajšav, ne pa zato, ker bi investicije res pripomogle k učinkovitejši 

proizvodnji (Jonker, 2002: 19-20).

Poleg navedenih prevladujočih oblik financiranja malih in srednje velikih podjetij obstajajo 

na Nizozemskem še nekatere druge oblike financiranja malih podjetnikov, namenjene 

specifičnim demografskim skupinam: tako je sklad Mama Cash namenjen financiranju 

podjetij, ki jih ustanovijo ženske (letno daje okrog 20 posojil), Stason (niz.: Steunfonds 

Alloctone ondernemers) pa podjetjem, ki jih ustanovijo imigranti. Posebna podpora je na 

voljo tudi socialno ogroženim prebivalcem, predvsem tistim, ki so dolgoročno nezaposljivi/

nezaposleni. Zanje obstaja posebna oblika socialne pomoči (niz.: de bijstand), ki vključuje 

tudi možnost za ustanovitev lastnega malega podjetja. Zainteresirani posamezniki dobijo 

posojila v maksimalni višini fiksnega začetnega zneska 60.000 guldnov (27.227 eur), 

21 Nizozemska je skupno evropsko valuto prevzela 1. 1. 2002. Fiksni menjalni tečaj znaša 2,20371 NGL za 1 eur 
(spletna stran The Euro: Our Currency). 

22 Tudi garancijska shema BBMKB je v začetku svojega obstoja le 30 odstotkov sredstev namenjala za posojila 
nastajajočim podjetjem in ostalih 70 za posojila že obstoječim podjetjem, vendar je bila takšna razdelitev sredstev 
zaradi številnih kritik odpravljena, tako da BBMKB sedaj veliko večino sredstev namenja za posojila novim podjetjem 
(Jonker, 2002: 20).
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naslednjih 36 mesecev pa prejemajo še periodična izplačila. Obresti na posojilo znašajo 

5 odstotkov, večina posojila pa mora biti odplačana v 10 letih. Tako kot pri BBMKB je 

posojilo dejansko izplačano preko banke, kot porok za vračilo pa je v posojilnih pogodbah 

navedena država (Sievers, 2001: 15 in spletna stran FIS).

4.6 Portugalska

4.6.1 Splošno

Tudi portugalska nacionalna zakonodaja ne pozna klasifikacije, ki bi razlikovala med 

mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. V skladu z uradno portugalsko definicijo kot 

mala in srednje velika podjetja štejejo vsa tista podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, 

določene z normativnima podzakonskima predpisoma (port.: Despacho Normativo nº 

52/87 in Despacho Normativo nº 38/88): 

zaposlujejo do 500 ljudi (oz. 600, če gre za zaposlitve za nedoločen čas);• 

ne presegajo 11.971.149 evrov letnih prihodkov;• 

niso v 50- ali več odstotni lasti ter niso 50- ali več odstotni lastniki drugega podjetja, ki • 

ne izpolnjuje prvih dveh pogojev.

Kljub uradni portugalski definiciji pa je pri dodeljevanju sredstev upoštevana stalna 

"evropska definicija" malih in srednje velikih podjetij (v skladu s Priporočilom Evropske 

komisije št. 2003/361/CE), z namenom, da se poenoti pojmovanje na ravni EU.

4.6.2 Davčne olajšave

Podjetja z letnimi prihodki nižjimi od 150.000 evrov se lahko odločijo za plačevanje davka 

po poenostavljeni davčni shemi (angl.: Simplified Collective Earnings Tax Scheme), pri 

kateri je višina obdavčljivega dobička lahko določena z uporabo različnih koeficientov 

iz različnih sektorjev gospodarskih dejavnosti. Obdavčljivi dobiček tako lahko znaša: 

20 odstotkov vrednosti rednih prihodkov (prihodkov od prodaje) • ali 

45 odstotkov vrednosti drugih prihodkov (pred izračunom je od vrednosti drugih • 

prihodkov odšteta vrednost stroškov, ki so nastali zaradi sprememb v načinu 

proizvodnje). 

Obdavčljivi dobiček, izračunan po tej shemi, pa ne sme biti nižji od minimalne letne 

plače na Portugalskem.23

23 V letu 2005 je znašala 5.244 evrov in je bila nižja kot v Sloveniji (spletna stran Eurostat).

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   194 12/10/07   7:44:18 PM



195

Poleg tega v portugalskem davčnem sistemu obstajajo še nekatere druge spodbude za 

mala in srednje velika podjetja. Malim in srednje velikim podjetjem, ki so bila ustanovljena 

na Portugalskem, so kot davčna olajšava priznani nakupi informacijske tehnologije, 

opreme za ekološke izboljšave v delovanju in uporaba obnovljivih virov energije (povzeto 

po spletni strani EU-Enterprise-Portugal). 

4.6.3 Financiranje

Na Portugalskem deluje Inštitut za pomoč malim in srednje velikim podjetjem in 

investicijam (port.: Instituto de Apoio Às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, 

v nadaljevanju: IAPMEI). Je državna inštitucija, ki deluje v okviru portugalskega 

ministrstva za gospodarstvo. Njegovo poslanstvo je oblikovanje in izvajanje ukrepov, 

ki bodo podprli in omogočali rast malih in srednje velikih podjetij. IAPMEI se posveča 

predvsem izboljšavam in inovacijam v malih in srednjih podjetjih v sekundarnem in 

terciarnem sektorju. Finančno podpira domače in tuje investicije z upravljanjem shem 

spodbud na nacionalnem in regionalnem ter na sektorskem področju. Inštrumenti, ki 

jih uporablja za podporo, so predvsem subvencije, brezobrestna posojila ali posojila s 

posebno ugodnimi obrestnimi stopnjami. 

V okviru IAPMEI deluje več programov, namenjenim za pomoč specifičnim vrstam podjetij,24 

med njimi Sistem spodbud majhnim podjetniškim iniciativam (port.: Sistema de Incentivos 

a Pequenas Iniciativas Empresariais, v nadaljevanju: SIPIE), ki je namenjen izključno 

malim in srednje velikim podjetjem.25 SIPIE je bil ustanovljen z uredbo portugalskega 

ministrstva za gospodarstvo v maju 2000 (port.: Portaria nº 317-A/2000). Sredstva SIPIE 

se malim in srednje velikim podjetjem dodeljujejo na vsakoletnem razpisu. Vrednost 

sredstev, ki so lahko dodeljena posameznemu podjetju, znaša med 15.000 in 150.000 

evrov (8. člen omenjene uredbe). Podjetja oziroma projekti so izbrani na podlagi treh 

kriterijev: 

pomen, ki ga bo investicija imela za gospodarstvo države, • 

povečanje števila zaposlenih, • 

prispevek, ki ga bodo sredstva SIPIE imela k izboljšanju finančne stabilnosti podjetja • 

(1. člen Aneksa A k omenjeni uredbi).

24 Npr. URBCOM (port.: Sistema de Incentivos a Projectos de Urbanismo Comercial), SIVETUR (port.: Sistema de 
Incentivos a Produtos Turísticos de Vocação Estratégica) in NEST (port.: Programa de Apoio a Novas Empresas de 
Suporte Tecnológico).

25 Ostali programi niso namenjeni izključno malim in srednje velikim podjetjem. Po programu URBCOM lahko 
namreč za financiranje zaprosijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino in storitvami, ter celo lokalne oblasti (port.: 
câmaras municipais) (Portaria no. 188/2004 de 26 Fevereiro de 2004, člen 3), po programu SIVETUR vsa podjetja, ki 
se ukvarjajo s turizmom (Portaria n.º 59/2005 - D.R. 15 I-B de 21 de Janeiro, člen 3), po programu NEST pa vsa nova 
podjetja za namen tehnološke podpore (Portaria nº 1518/2002 de 19 de Dezembro, člen 5).

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   195 12/10/07   7:44:19 PM



196

V. ZAKLJUČEK

V nalogi smo prikazali pregled finančnih in davčnih ukrepov za spodbujanje ustanavljanja 

in delovanja malih in srednje velikih podjetij v izbranih državah članicah Evropske unije: 

Danski, Finski, Grčiji, Italiji, Nizozemski in Portugalski. Izbor zajema tri države, v katerih 

podjetniki oziroma lastniki malih in srednje velikih podjetij menijo, da je podjetje težko 

ustanoviti zaradi slabega dostopa do finančnih virov (Grčija, Italija in Portugalska), in tri 

države, v katerih podjetniki menijo, da vprašanje dostopa malih in srednje velikih podjetij 

do finančnih virov pri ustanovitvi in delovanju podjetja ni problematično (Danska, Finska 

in Nizozemska). 

Primerjalni pregled je pokazal, da med predstavljenimi šestimi državami obstajajo 

določene podobnosti v sistemih oblikovanja spodbud za delovanje malih in srednje 

velikih podjetij, in sicer tudi med državami, kjer so podjetniki dostop do finančnih 

sredstev ocenili kot dober, in državami, kjer so ga ocenili kot slabega. Istočasno pa je 

pokazal, kateri segment spodbujanja ustanavljanja in delovanja malih in srednje velikih 

podjetij (oziroma podjetij nasploh) je v državah z dobrim dostopom do virov financiranja 

dobro urejen in funkcionalen, medtem ko ga v državah s slabšim dostopom malih in 

srednje velikih podjetij do virov financiranja praktično ni zaslediti.

V vseh šestih predstavljenih državah obstajajo številni predpisi, ki spodbujajo delovanje 

in ustanavljanje malih in srednje velikih podjetij. Na Danskem je podjetjem omogočeno 

izplačevanje plač zaposlenim v obliki lastniških deležev, kar zaposlene dodatno motivira 

za delo v podjetju, katerega lastnik so, istočasno pa za posameznika pomeni odlog plačila 

davka. V več državah obstajajo davčne olajšave z namenom kontinuitete delovanja 

podjetja, ki posameznike spodbujajo pri nadaljevanju z delom podjetja v primeru, da so 

podjetje podedovali ali dobili kot darilo (Grčija, Finska, Nizozemska). Na Portugalskem 

je podjetjem z nižjimi prihodki omogočeno plačilo davka po poenostavljeni davčni 

shemi. V Grčiji davčna zakonodaja rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij 

spodbuja tako, da del dobička ni obdavčen, pod pogojem, da ga podjetje v naslednjih 

letih porabi za investicije. Podobne olajšave poznajo tudi na Portugalskem. Zanimivo 

pa je, da zakonodaja na Finskem - ki je za razliko od Grčije in Portugalske ocenjena 

kot država z lažjim dostopom do finančnih virov - davčna zakonodaja ne predvideva 

olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj. Nizozemska pozna davčne olajšave za podjetnike 

posameznike, Italija pa sistem zmanjšanih obdavčitev za mala podjetja in podjetnike 

posameznike v prvih treh letih poslovanja. Danska ne pozna davčnih olajšav, ki bi se 

nanašale izključno na mala in srednje velika podjetja. 
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V vseh šestih državah na nacionalnem nivoju delujejo različni državni ali paradržavni 

skladi, katerih glavna naloga je financiranje delovanja malih in srednje velikih podjetij. 

Njihovo delovanje se nanaša bodisi na vsa mala in srednje velika podjetja v državi (grški 

TANEO), lahko pa tudi samo na ožjo skupino malih in srednje velikih podjetij (grški 

TEMPME za mala in mikro podjetja, portugalski IAPMEI oziroma njegov program SIPIE 

za mala in srednje velika podjetja v sekundarnem in terciarnem sektorju), posamezen 

segment gospodarstva (finska TEKES za investicije v tehnološki razvoj) ali celo specifično 

demografsko skupino podjetnikov (podpora mladim podjetnikom v južni Italiji, 

nizozemski Stason za imigrante podjetnike, Mama Cash za ženske podjetnice in De 

Bijstand za nezaposlene, ki se odločijo za ustanovitev lastnega podjetja). 

Opaznejša razlika med državami z lažjim dostopom do finančnih virov in državami 

s težjim dostopom malih in srednje velikih podjetij do finančnih virov je predvsem v 

tem, da so države z lažjim dostopom do finančnih virov uspele zmanjšati aktivno vlogo 

države oziroma njenih skladov pri dajanju posojil in jo prenesti na gospodarstvo (npr. 

nizozemska garancijska shema BBMKB, kjer je država samo porok pri pridobivanju 

posojila, sredstva pa malim in srednje velikim podjetjem posodijo banke). Razvidno pa 

je tudi, da države s težjim dostopom malih in srednje velikih podjetij do virov financiranja 

v nekaterih primerih že sledijo zgledu držav z lažjim dostopom do virov financiranja (npr. 

grški TEMPME, ki pa daje garancijo samo malim in mikro podjetjem).

Ob tem je potrebno izpostaviti še dodatno prednost držav z lažjim dostopom podjetij 

do finančnih virov, ki je v večji uspešnosti mobilizacije dodatnih oblik financiranja iz 

privatnih virov, predvsem v različnih oblikah aktiviranja finančnih virov posameznih 

zasebnih investitorjev, in sicer preko: 

oblikovanja skladov rizičnega kapitala, v katerih je vloga (para)državnih institucij 

minimalna (npr. finski FII);

ugodnih sprememb zakonodaje, ki dopušča, da je v sklade rizičnega kapitala do določenega 

odstotka portfelja dovoljeno investirati tudi pokojninskim skladom, ki morajo sicer temeljiti 

na dolgoročni stabilnosti in varnosti naložb (finski pokojninski skladi); 

vzpostavljanja mrež investitorjev posameznikov, kjer se najdejo povpraševalci in 

ponudniki finančnih virov (danski DBAN); 

uspešnega zakonskega reguliranja prej neformalnih posojilnih razmerij med posamezniki 

ter uvajanjem dodatnih davčnih ugodnosti za tovrstne investitorje (nizozemska De Tante 

Agaath Regeling). 

Kot posebnost pa velja izpostaviti tudi finsko obliko pridobivanja sredstev za financiranje 

v gospodarstvo (FII), in sicer s sredstvi prihodkov od privatizacije podjetij v državni lasti.  
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ČLANSTVO V ORGANIH GOSPODARSKIH 

DRUŽB IN DRUGIH PRAVNIH SUBJEKTOV, 

KATERIH (SO)LASTNIK JE DRŽAVA1

I.  UVOD

Država je v razvitih tržnih gospodarstvih še vedno pomemben lastnik podjetij, ki delujejo 

na konkurenčnih trgih, in je tudi ustanovitelj oziroma lastnik drugih pravnih oseb. V 

nalogi smo poskušali pridobiti informacije o članstvu v nadzornih in upravljalskih 

organih gospodarskih družb, zavodov, skladov in drugih pravnih subjektov, katerih (so)

lastnik oziroma (so)ustanovitelj je država, in sicer primerjalni pregled pravne ureditve 

članstva državnih funkcionarjev (ministrov, državnih sekretarjev) ter državnih uradnikov 

v nekaterih državah EU (Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska, Velika Britanija, Grčija in 

Portugalska). Iskali smo odgovore na naslednja vprašanja:

Ali v omenjenih državah obstajajo kakršnekoli omejitve glede članstva državnih • 

funkcionarjev in državnih uradnikov v omenjenih organih (npr. omejitve glede števila 

članstva v različnih organih enega funkcionarja ali državnega uradnika)?

Kakšne so pravice članov, predlaganih s strani države (pravica do sejnin, pravica do • 

nagrad, pravica do povrnitev stroškov, morebitne druge pravice)? Ali obstojijo kakšne 

omejitve prejemanja omenjenih izplačil za te člane glede višine zneskov?

Kakšne so obveznosti članov, predlaganih s strani države? Ali obstojijo za njih kakšne • 

posebne obveznosti?

Ali se članstvo državnih funkcionarjev ali državnih uradnikov v omenjenih organih • 

šteje v njihov delovni čas?

Ali obstoji razlika v višini nagrad članov, imenovanih s strani države, ali članov, • 

imenovanih s strani kapitala?

Obravnavana tema je bila z vidika pridobivanja informacij zelo zahtevna, predvsem zaradi 

posebnosti (podrobnosti) postavljenih vprašanj, deloma pa tudi  zaradi izbora držav. 

Podatke smo poskušali najti na spletnih straneh, pisali pa smo tudi veleposlaništvom 

navedenih držav v Republiki Sloveniji. Na vsa zastavljena vprašanja nam odgovorov ni 

1 Janez Blažič, Marjana Križaj, mag. Igor Zobavnik, mag. Romana Novak, pripravljeno: 5.12.2006, objavljeno: 
5.5.2007.
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uspelo najti. To velja predvsem za četrto vprašanje in deloma za področje lastništva države 

v pravnih osebah, ki niso gospodarske družbe, ker so pravno organizacijske oblike teh 

pravnih subjektov v posameznih državah zelo različne in niso medsebojno primerljive 

ter zanje večinoma niso na voljo podatki, ki smo jih želeli pridobiti. Prav tako nismo 

uspeli pridobiti želenih podatkov za Madžarsko, zato smo dodali švedsko ureditev, ki je 

dokaj pregledna. 

V nadaljevanju uvoda prikazujemo ugotovitve OECD - Organizacije za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj ter njihove smernice za upravljanje in nadzor družb v državni lasti. 

Na slovenskem primeru prikazujemo enotirni in dvotirni sistem upravljanja družb, ki 

sta glede svojih bistvenih značilnosti primerljiva z ureditvami v drugih državah. Drugo 

poglavje je namenjeno pregledu po državah, kjer je na začetku predstavljena tudi 

ureditev v Republiki Sloveniji. Tretje poglavje predstavlja zaključek oziroma povzetek 

ugotovitev, kjer smo vsebino prikazali strnjeno po zastavljenih vprašanjih. Ureditev v 

Republiki Sloveniji podrobneje prikazujemo v prilogi tega pregleda.

1.1. Ugotovitve OECD in smernice OECD za upravljanje in 
nadzor družb v državni lasti

Ugotovitve OECD

S področjem upravljanja s podjetji v državni lasti se ukvarjajo predvsem posamezne 

države, na nadnacionalnem nivoju pa se s tem ukvarja tudi OECD. Tako v primerjalnem 

poročilu (OECD, Comparative Report) ugotavljajo, da v državah članicah OECD potekajo 

reforme za povečanje neodvisnosti in kompetentnosti nadzornih odborov. Za mnoge 

države članice ugotavljajo, da so nadzorni sveti družb v državni lasti pri njih še vedno: 

preveč številčni oziroma imajo v njih preveč državnih predstavnikov, neodločni, brez 

prave poslovne perspektive, pogosto pa tudi ne dovolj neodvisni. Njihova vloga je 

pogosto okrnjena v korist resornega ministrstva ali uprave te družbe. 

Nadzorni odbori podjetij v državni lasti so v članicah OECD v glavnem sestavljeni tako 

kot v drugih delniških družbah, so pa seveda razlike glede na to, ali je v veljavi enotirni 

ali dvotirni sistem upravljanja družb2. Glede vloge države in podjetji v državni lasti 

ugotavljajo, da so v veljavi trije sistemi: 

centralizirani (pristojna je vlada), • 

decentralizirani (pristojno je ministrstvo),• 

ali dualni sistem (pristojni sta dve ministrstvi).• 

2 Podrobno sta oba sistema opisana v nadaljevanju (poglavje I.2).
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 V državah OECD je različno urejeno članstvo državnih predstavnikov v upravnih oziroma 

nadzornih odborih družb v državnem lastništvu. V nekaterih ni predstavnikov države 

v nadzornih svetih. Za te države običajno velja, da sledijo centraliziranemu modelu 

(Danska, Norveška, Nizozemska, Združeno kraljestvo). V mnogih državah sta samo 

eden ali dva predstavnika države (npr. Švedska, Nemčija, večina podjetij na Finskem, ta 

primer pa velja tudi za Združeno kraljestvo, v primerih, ko država ni edini lastnik). V Grčiji 

sta prisotna predstavnika resornega ministrstva in ministrstva za finance. V nekaterih 

državah je število predstavnikov države proporcionalno njihovemu lastništvu (Češka, 

Slovaška, Španija), lahko pa je določeno tudi z deležem (npr. 1/3 v Franciji). V skrajnem 

primeru so lahko tudi vsi člani razen predsednika predstavniki države (npr. Turčija). 

Pri tem ugotavljajo, da bo v nekaterih državah težko povečali profesionalnost in poslovno 

perspektivo podjetij v državni lasti, če ne bodo člani njihovih upravnih odborov boljše 

nagrajevani. V centraliziranih modelih se pri politiki nagrajevanja v nekaterih državah 

približujejo zasebnemu sektorju (npr. Švedska, Francija), ponekod o tem odloča 

skupščina delničarjev (Nizozemska). V nekaterih državah s tem modelom so nagrade 

(nadomestila) majhne. V decentraliziranih in dualnih sistemih je povrnitev navadno 

majhna (npr. Poljska). Izjema je Združeno kraljestvo, kjer so nagrade le malo nižje od 

nagrad v zasebnem sektorju, v uporabi pa je večinoma decentraliziran model. Možne 

so tudi ureditve brez nagrad, kjer je članom upravnih oziroma nadzornih odborov dano 

le nadomestilo za navzočnost na seji (Španija). Ponekod je višina nagrade določena 

relativno (npr. na Slovaškem je vezana na plačo direktorja, v Združenem kraljestvu pa 

na oceno njihovega dela) (več OECD, Comparative Report).

Smernice OECD za upravljanje in nadzor družb v državni lasti

OECD je izdelala tudi smernice za upravljanje in nadzor družb v državni lasti, v katerih 

je med drugim navedeno, da mora država pustiti organom teh družb, da izvršujejo 

svoje naloge, in jim pustiti neodvisnost. Zagotavljati pa mora, da bodo plačila za člane 

organov spodbujale kvalitetno opravljanje dela. Obstaja močna težnja, da bi ta plačila 

približali plačilom članov organov drugih družb, vendar pa v praksi v večini držav še 

vedno obstajajo dokajšnje razlike. Priporoča se, naj se plačila članom organov določajo 

individualno. Člani organov naj bi delo opravljali nepristransko. 

Na splošno je treba paziti, da organi družb niso preveč številni, po drugi strani pa morajo 

imeti dovolj moči in odgovornosti. Država naj se izogiba temu, da bi v organe družb 

imenovala preveliko število svojih predstavnikov, še posebej v družbah, ki so samo v 

delni lasti države in v družbah, ki so posebej odvisne od konkurence na trgu. Izvoljeni 
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predstavniki države naj bodo dovolj sposobni in naj ne služijo kot sredstvo za izvajanje 

državnega političnega pritiska v družbi. Imajo naj enake pravice in dolžnosti kot ostali 

člani organov družbe in naj delujejo v njenem interesu ter interesu družbenikov. V praksi 

imajo včasih manjšo odgovornost kot drugi  člani, kar ni priporočljivo. 

Paziti je treba tudi na konflikt interesov. Še posebej člani organov ne smejo sodelovati pri 

oblikovanju predpisov, ki se nanašajo na družbo v državni lasti, v kateri delujejo. Člani organov 

družb morajo razkriti vsakršno lastništvo v družbi, njihovo ravnanje pa na splošno lahko 

usmerjajo smernice ali kodeksi ravnanja (OECD, Guidelines on Corporate Governance).

1.2. Enotirni in dvotirni sistem upravljanja družb

1.2.1 Enotirni sistem upravljanja

V enotirnem sistemu imajo družbe samo upravni odbor. Gre za nov organ, ki ga v Sloveniji 

uvaja Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (nadalje ZGD-1). Je organ vodenja in nadzora 

hkrati. Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov ter jo zastopa in 

predstavlja. Člane voli skupščina družbe, ki je pristojna tudi za njihov odpoklic. Če med 

svojimi člani imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo in predstavljajo družbo, če statut ne 

določa drugače. Predsednik upravnega odbora ne more biti izvršni direktor te družbe. 

Za plačilo članom upravnega odbora se v Sloveniji smiselno uporablja določba 284. 

člena ZGD-1, ki velja za plačila nadzornim svetom. Upravni odbor lahko za največ šest let 

imenuje enega ali več izvršnih direktorjev. Nanje lahko prenese vodenje tekočih poslov, 

prijave vpisov in predložitve listin registru, skrb za vodenje poslovnih knjig in sestavo 

letnega poročila. Upravni odbor torej vodi družbo, izvršni direktorji pa vodijo tekoče 

posle. Zakon le za javne družbe3 določa dolžnost, da imenujejo izmed članov upravnega 

odbora vsaj enega izvršnega direktorja. 

1.2.2 Dvotirni sistem upravljanja

V dvotirnem sistemu upravljanja uprava vodi posle družbe (je torej organ vodenja), jo 

zastopa in predstavlja. Uprava ima lahko enega ali več članov (direktorjev).  Predvsem 

zaradi narave nalog uprave in dejstva, da zakon med prejemki članov uprave predvideva 

plačo (glej 270. člen ZGD-1) ni pričakovati, da so v upravah gospodarskih družb državni 

uradniki oziroma funkcionarji, zato se osredotočamo na nadzorne svete. 

3 V tem primeru gre za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranemu trgu.

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   204 12/10/07   7:44:22 PM



205

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe, pri tem lahko pregleduje in preverja 

knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje itd. Od 

uprave lahko zahteva kakšne koli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. V Sloveniji 

ne more biti član nadzornega sveta: član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne 

družbe, prokurist ali pooblaščenec te družbe, član uprave druge kapitalske družbe, v 

katere nadzornem svetu je član uprave te družbe, ter oseba, ki ne izpolnjuje  pogojev, ki 

jih določa statut. Zakon (ZGD-1) je uvedel tudi omejitev, po kateri oseba ne more biti član 

nadzornega sveta, če je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah.  

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave. 

Plačila članom nadzornega sveta ureja 284. člen ZGD-1: članom nadzornega sveta se lahko 

za njihovo delo določi plačilo ali udeležba pri dobičku, kar določi statut ali skupščina. 

Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim 

položajem družbe. 

II. PREGLED PO DRŽAVAH

2. 1 Avstrija

V Avstriji poznajo dvotirni sistem vodenja in upravljanja družb. Nadzorni svet nadzoruje 

upravo. Od nje lahko kadarkoli zahteva poročilo o zadevah družbe. Avstrijski zakon o 

delnicah je zelo podoben nemškemu: nadzorni svet ima tri člane, statut pa lahko določi 

višje število. Najvišje število je odvisno od ustanovnega kapitala in znaša 20 članov (če 

ima družba več kot 3,5 milijona eur osnovnega kapitala). Tudi v Avstriji je predpisano, da 

morajo biti v nadzornem svetu predstavniki zaposlenih. V nadzorni svet pa ne morejo biti 

imenovani člani uprave. Ena oseba je lahko član največ desetih nadzornih svetov, oziroma 

je lahko predsednik največ v petih. Tudi avstrijski zakon o delnicah predvideva plačilo 

članom nadzornega sveta, ki mora biti v sorazmerju z njihovimi nalogami in položajem 

družbe. Če je plačilo določeno v statutu, lahko tako določbo statuta skupščina spremeni 

z enostavno večino glasov in tako zmanjša plačilo. Avstrijski zakon o delnicah ne omenja 

udeležbe pri dobičku (povzeto po Wikipedia in po Aktiengesetz).

Zakon o uslužbencih (Beamten-Dienstrechtsgesetz; BDG), ki velja za zvezne uslužbence, 

glede njihovih dodatnih zadolžitev (Nebentätigkeit) določa, da se lahko uslužbencem 

naloži druge naloge za nivoju zvezne države, ki s siceršnjimi nalogami niso neposredno 

povezane. Za dodatno zadolžitev gre tudi, kadar uslužbenec na zahtevo predpostavljenega 

prevzame nalogo v organih pravne osebe zasebnega prava, katere deleži so v celoti ali 
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deloma v lasti države (prim. 37. člen BDG). Plačila za dodatne zadolžitve so urejena 

v zakonu o plačah (Gehaltsgesetz; GehG), ki v 25. členu med drugim določa: plačila 

oziroma  nagrado, ki bi jo pravna oseba zasebnega prava po zanjo veljavnih predpisih 

plačala uslužbencu za njegovo dodatno zadolžitev v njenih organih, je treba z izjemo 

sejnin in povračil potnih stroškov, nakazati zvezni državi (zveznemu ministrstvu za 

finance). Plačilo, ki uslužbencu za te dodatne zadolžitve pripada iz zveznih sredstev, 

odobri zvezni minister za finance. 

V Avstriji je za izvrševanje lastninskih interesov v podjetjih, ki so v državni lasti, ustanovljena 

agencija ÖIAG (Österreichische Industrieholding AG - nadalje ÖIAG ), ki je hkrati agencija 

za privatizacijo. Agencija je v izključni lasti države in pod nadzorom ministrstva za finance. 

Agencija upravlja s strateško najpomembnejšimi podjetji v državni lasti, veliko drugih 

podjetij pa je pod okriljem različnih zveznih ministrstev. Po podatkih ÖIAG ima agencija 

trenutno v lasti 25,2 % Telekoma Austria, 31,5 % OMV, 51,0 % Österreichische Post in 

39,7 % AUA (Austrian Airlines). V nadzornih svetih navedenih družb ni članov vlade, 

ministrov ali državnih sekretarjev. Le v nadzornem svetu AUA je trenutno en državni 

uradnik (odgovor ÖIAG).

2. 2 Grčija

V tej državi se število članov v organih družb, ki so v državni lasti, giblje med 7 in 13. Glede 

na delež lastništva so v teh organih zastopani predstavniki ministrstva, pristojnega za 

gospodarstvo in finance, pa tudi predstavniki drugih ministrstev (OECD Comparative 

Report, str. 84).

Podjetja v državni lasti so organizirana bodisi kot delniške družbe ali kot druge pravne 

osebe (legal entities). Obstajajo posebni zakoni za vsako podjetje v državni lasti (OECD 

Comparative Report, str. 113).

Spanos (2003) ugotavlja, da ima država precejšnje deleže v dokaj velikem številu družb, ki 

kotirajo na borzi. Se pa po njegovi oceni s privatizacijo na splošno izboljšuje upravljanje 

in nadzor podjetij. Do leta 1996 so imele družbe v državni lasti povsem zaščiten položaj, 

pri čemer je vlada imenovala upravni odbor in vodilne delavce. Poslovni rezultati pa niso 

bili dobri. Tudi po sprejetju zakona v letu 1996, ki za družbe v državni lasti določa tako 

delovanje, kot velja za zasebne družbe, so še vedno določene težave. Izbira generalnega 

direktorja, na primer, je še vedno podvržena političnemu vplivu, poleg tega še ni v celoti 

uveljavljeno nagrajevanje članov upravnega odbora po rezultatih dela. 
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Grški kodeks upravljanja in nadzora podjetij vsebuje 44 priporočil, ki so zbrana v sedmih 

kategorijah. Med drugim je priporočeno, naj ima upravni odbor največ 13 članov, pri 

čemer naj bo večina neizvršnih članov. Neizvršni člani naj bodo nagrajeni glede na čas, ki 

ga namenijo delu v odboru, izvršilni člani pa naj bodo nagrajeni po rezultatih njihovega 

dela, kar naj ocenjujejo posebne komisije. Leta 2002 je bil sprejet zakon o upravljanju 

in nadzoru podjetij, nagradah članov upravnih odborov in drugih zadevah (Law 

3016/2002). Zakon, ki velja za vsa podjetja, med drugim določa, da mora biti v upravnem 

odboru najmanj 1/3 neizvršnih članov, pri čemer morata biti vsaj dva neizvršna člana 

neodvisna. Nagrade in druga plačila neizvršnih članov upravnega odbora pa določa 

temeljni zakon o družbah iz leta 1920, pri čemer za osnovo služi čas, namenjen delu in 

izpolnjevanje zakonskih obveznosti (Spanos, 2003).

 

Na spletni strani državne družbe za telekomunikacije Hellenic Telecommunications 

Organization (OTE) lahko najdemo tudi nekaj podatkov o upravljanju in nadzoru družbe 

ter o delovanju in sestavi upravnega odbora. Od leta 1996 dalje, ko je bila država lastnica 

podjetja v celoti, se njen lastniški delež postopoma zmanjšuje in sedaj znaša še 38,7 %. 

Družba spoštuje načela upravljanja in vodenja (corporate governance) tudi s sestavo 

upravnega odbora (board of directors). Upravni odbor sestavlja 11 članov, ki ne smejo biti 

delničarji družbe. Vse člane upravnega odbora družbe imenuje skupščina delničarjev 

(po natančnejšem pregledu seznama članov je razvidno, da je eden med njimi, hkrati 

s članstvom v upravnem odboru (neizvršni član) tudi generalni sekretar ministrstva za 

razvoj) (spletna stran Hellenic Telecommunications Organization (OTE)). 

Upravni odbor družbe Hellenic Petroleum ima 13 članov (direktorjev), ki so imenovani 

za pet let. Sedem članov je v skladu z določbami akta o združitvi imenovanih s strani 

države. Izmed vseh članov odbor izvoli predsednika in generalnega direktorja (spletna 

stran Hellenic Petroleum).

Drugih podatkov o položaju članov organov družb, ustanov in skladov v državni lasti, 

nismo uspeli pridobiti. 

2.3 Italija

Zakon št. 215 z dne 20. julija 2004 (Določila na področju reševanja konfliktov interesov)4 

opredeljuje nezdružljivost nosilcev vladnih funkcij (predsednika ministrskega sveta, 

ministrov, njihovih namestnikov, državnih podsekretarjev in izrednih vladnih funkcionarjev) 

4 Legge 20 luglio 2004, n. 215 “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”.
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z drugimi zadolžitvami oziroma dejavnostmi. Navedenim kategorijam oseb je tako med 

drugim prepovedano opravljati sleherno javno zadolžitev ali funkcijo, z določenimi 

izjemami; med drugim je taka izjema tudi imenovanje osebe na neko javno zadolžitev ali 

funkcijo s strani vlade (iz podatkov italijanskega veleposlaništva). 

Na podlagi 7. člena zakona št. 14 z dne 24. januarja 1978 (Določila za parlamentarni nadzor 

v javnih ustanovah)5 vlada na položaj predsednika in podpredsednika javnih zavodov 

ali ustanov ne more imenovati naslednjih kategorij oseb: 

zaposlenih v tistem delu uprave, ki izvaja nadzor; • 

zaposlenih v okviru ministrstev za proračun, zakladnico, finance in državno • 

soudeležbo;

državnih uslužbencev, ki opravljajo naloge, povezane z nadzorom nad ustanovami • 

in zavodi; 

članov visokih organov ali drugih posvetovalnih teles, ki izdajajo mnenja v zvezi z • 

ukrepi organov ustanov in zavod ov; 

sodnikov, odvetnikov, tožilcev in pravobranilcev ter • 

pripadnikov oboroženih sil v stalni sestavi.   • 

V smislu 5. člena zakona št. 60 z dne 15. februarja 1953 (Parlamentarna nezdružljivost)6 

člani  vlade, ki opravljajo predsedniške ali upravne naloge v ustanovah ali družbah, ki 

so podrejene ministrstvom oziroma v ustanovah ali v družbah, nad katerimi ministrstva 

opravljajo nadzor, za opravljanje navedenih nalog ne morejo prejemati nobenih plačil 

in povračil.

Kdor je bil imenovan za predsednika ali podpredsednika javnega zavoda ali ustanove, 

tudi gospodarskega značaja, mora najkasneje trideset dni po obvestilu o imenovanju, 

v smislu 8. člena zakona št. 14 z dne 24. januarja 1978, vladnemu telesu, pristojnemu za 

imenovanje, sporočiti informacijo o višini svojega premoženja na dan imenovanja in 

izjavo o vseh svojih dohodkih, sestavljeno za potrebe davčne službe. Enako izjavo je 

treba predložiti v tridesetih dneh po koncu mandata. Kopiji obvestil morata biti poslani 

tudi predsednikoma obeh domov parlamenta. Če posamezni funkcionar ne sporoči 

zahtevanih podatkov, se imenovanje razveljavi. 

Kar se tiče morebitnega vštevanja časa, ki je namenjen opravljanju navedenih zadolžitev, 

v delovni čas posameznega vladnega funkcionarja ali uslužben ca, ni po obvestilu 

veleposlaništva v italijanski zakonodaji nobenih posebnih določil.

5 Legge 24 gennaio 1978, n. 14 “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici”.

6 Legge 15 febbraio 1953, n. 60 “Incompatibilità parlamentari”. 
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Po italijanskem civilnem zakoniku (Codice Civile)7 se delniška družba (società per azioni) 

ustanovi z javnim aktom, v katerem mora biti navedeno število članov upravnega odbora 

oziroma sveta (consiglio di amministrazione) in njihova pooblastila, pri čemer se mora 

navesti, kateri med njimi lahko predstavljajo družbo, pa tudi število članov nadzornega 

sveta oziroma kolegija (collegio sindacale). V 2449. členu civilnega zakonika je opredeljena 

delniška družba, v kateri imajo delež država ali javne ustanove (enti pubblici), in sicer 

lahko ustanovitveni akt državi ali javnim ustanovam podeli pravico do imenovanja enega 

ali več članov upravnega odbora oziroma sveta (amministratori) in tudi enega ali več 

članov nadzornega sveta oziroma kolegija (sindaci). Tudi odpoklicani so tako imenovani 

člani lahko le s strani države oziroma javnih ustanov. Imajo enake pravice kot tisti člani, 

ki jih v oba organa imenuje skupščina. 

Redna skupščina (assemblea ordinaria) določa višino plačila, ki ga prejmejo člani obeh 

organov (compenso), če to ni določeno že v ustanovitvenem aktu. Člani obeh organov se 

imenujejo za največ tri leta. Višino plačil, ki jih prejmejo člani upravnega odbora, ki imajo 

po ustanovitvenem aktu posebne naloge, določi upravni odbor po pridobitvi mnenja 

nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta prejmejo letno nagrado (retribuzione), ki je 

bodisi določena v ustanovitvenem aktu bodisi jo skupščina v aktu o imenovanju določi 

za celotno dobo trajanja funkcije.   

Za vse člane upravnega odbora ali nadzornega sveta velja, da jih lahko družbeniki, ki 

predstavljajo desetino kapitala, v primeru hujših nepravilnosti pri opravljanju dela 

ovadijo sodišču. 

V organe družb, v katerih ima država t.i. zlato delnico (golden share), ministrstvo za 

finance v soglasju z ministrom za gospodarstvo imenuje člana s statusom opazovalca, 

torej brez možnosti glasovanja,. Iz drugih ministrstev ponavadi ni predstavnikov v 

organih družb v državni lasti, je pa to mogoče. Kot predstavniki države so lahko v organe 

teh družb imenovani tudi državni uradniki. Vse gospodarske družbe v državni lasti so 

delniške družbe (OECD Comparative Report, str. 84-85 in 113).

7 Pri pregledu virov na s vetovnem spletu smo zasledili več enakih verzij civilnega zakonika, nikjer pa nismo uspeli 
odkriti verzije, v kateri bi bile v celoti upoštevane spremembe po zakonodajnem dekretu št. 6 z dne 17. januarja 
2003; te spremembe sicer na vsebino, prikazano v tem besedilu, ne vplivajo, pač pa spreminjajo zaporedne številke 
členov zakonika.  
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2.4 Portugalska

Portugalska ustava v 269. členu določa, da so zaposleni v javni upravi, državni uslužbenci 

in zaposleni v javnih službah pri opravljanju svojega dela izključno v službi javnega 

interesa.8 Zaposlitev na omenjenih delovnih mestih je ekskluzivna - nezdružljiva s 

kakršnokoli drugo zaposlitvijo, bodisi plačano ali neplačano, članstvom v organih 

upravnih odborov družb, ki ustvarjajo dobiček, pa tudi plačanim sodelovanjem v organih 

institucij, ki niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička (Zakon št. 12/969, člen 

1(2))10. Posledično to pomeni, da državni funkcionarji in državni uradniki v nobenem 

primeru ne smejo biti člani nadzornih ali upravljalskih organov pravnih oseb (ne glede 

na njihovo lastniško strukturo ali pravno obliko).

Nezdružljivost  podrobneje urejajo naslednji predpisi: 

Zakon št. 64/93• 11 določa ekskluzivnost opravljanja političnih funkcij12 na državnem 

in regionalnem nivoju (člani vlad), funkcij varuha človekovih pravic, poslancev v 

Evropskem parlamentu (1. člen), ter funkcij predsednikov upravnih odborov javnih 

podjetij, gospodarskih družb v celotni ali večinski lasti države (2. člen); 

Zakon št. 12/96 vzpostavlja režim ekskluzivnosti opravljanja vodilne funkcije v • 

javnih zavodih in drugih javnih ustanovah; nezdružljivost v javnih podjetjih oziroma 

gospodarskih družbah v celotni ali večinski lasti države pa s predsednikov upravnih 

odborov (ki jo je uvedel Zakon št. 64/93) razširja še na vse člane uprave s pravico 

glasovanja; 

Zakon št. 2/2004• 13 določa ekskluzivnost opravljanja funkcij visokih državnih 

uslužbencev.14

Kljub obsežni privatizaciji, ki je sledila reviziji ustave leta 1989, država ohranja svoj delež 

v podjetjih v panogah strateškega pomena. V podjetjih, ki so v celoti v lasti države, člane 

8 “Pri opravljanju svojega dela so zaposleni v javni upravi, drugi državni uslužbenci in zaposleni v javnih službah 
izključno v službi javnega interesa, kot je to določeno z zakonom za organe državne administracije.” (269(1). člen) 
in “Nezdružljivost opravljanja državne službe in drugih aktivnosti določa zakon.” (269(5). člen).

9 Lei 12/96 de 18 de Abril 1996.

10 Dovoljena so predavanja in avtorska dela (knjige) (1(2). člen Zakona št. 12/96).

11 Lei 64/93 de 26 de Agosto 1993.

12 Port.: titulares de cargos políticos.

13 Lei 2/2004 de 15 de Janeiro 2004.

14 V skladu z 2(3). oz. 2(4). členom Zakona št. 2/2004 mednje sodijo naslednja delovna mesta v državni upravi: 
− visoki državni uslužbenci 1. stopnje: generalni direktor, generalni sekretar, generalni inšpektor, predsednik; 
− visoki državni uslužbenci 2. stopnje: pomočnik generalnega sekretarja, generalni podinšpektor, podpredsednik 
in član odbora s pravico glasovanja. 
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upravnega odbora imenuje vlada, člane fiskalne komisije15 pa skupaj imenujeta minister 

za finance in pristojni resorni minister. V podjetjih, kjer ima država lastniški delež, veljajo 

vsa pravila organizacije in vodenja, ki veljajo v zasebnem sektorju, vendar so istočasno 

tudi predmet revizije generalnega inšpektorata za finance, z rezultati preiskave pa je 

seznanjen predstavnik države v skupščini delničarjev (SIGMA, 2001:109-110). 

 

Uredba št. 556/9916 o javnih podjetjih v 3. členu določa, da so kot javna podjetja 

obravnavana tista, v katerih ima država večinski vpliv bodisi preko (a) večinskega 

lastniškega deleža ali večinskih glasovalnih pravic ali (b) pravice imenovati in odstaviti 

večino članov organov upravljanja in nadzora. V 15(3). členu uredbe je določeno, da je 

položaj članov organov upravljanja in nadzora, ki jih na funkcije imenuje država, urejen 

s posebnim predpisom. V juniju 2005 je vlada sprejela resolucijo št. 121/2005,17 s katero 

je tem funkcijam prepovedala dvig plač v letih 2005 in 2006 (2. člen), fiksirala zneske 

stroškov reprezentance (3. člen) ter zmanjšala obseg uporabe službenega vozila in 

možnosti odkupa le-tega po prenehanju funkcije (4. in 5. člen). V resoluciji št. 155/2005 

iz septembra 200518 pa je v 5. členu določila, da je del plače (npr. letne nagrade) članov 

organov upravljanja in nadzora, ki jih na funkcije imenuje država, variabilen in odvisen 

od uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev poslovanja.

V začetku novembra 2006 je vlada potrdila tudi predlog zakona o državnem podjetniškem 

sektorju in javnih podjetjih, ki pa ga parlament še ni obravnaval (Agência Financeira, 2006). 

2. 5 Švedska19

Švedska spada med države s centraliziranim sistemom upravljanja s podjetji v državni lasti. 

Na podlagi ustave (The Instrument of Government - 8. in 9. člen 9. poglavja) z državnimi 

sredstvi upravlja vlada, ki pa se mora posvetovati s parlamentom v nekaterih bistvenih 

vprašanjih upravljanja javnih podjetij. Na podlagi 5. člena 7. poglavja ustave je vlada  

prenesla odgovornost upravljanja s podjetji v državni lasti na Ministrstvo za industrijo, 

zaposlovanje in zveze, v okviru katerega za to področje obstaja poseben oddelek - 

sekretariat za podjetja v državni lasti, ki je nastal z združitvijo ustreznih oddelkov tega 

ministrstva in Ministrstva za finance. Ministrstvo je samo pristojno za večino podjetij v 
15  Fiskalna komisija (Conselho Fiscal/Conselho de Supervisão) nadzira delo uprave, in sicer predvsem s finančno-
računovodskega vidika (SIGMA, 2001: 109).

16  Decreto-Lei 558/99 de 17 de Dezembro 1999.

17  Resolução do Conselho de Ministros n.º 121/2005.

18  Resolução do Conselho de Ministros n.º 155/2005.

19  Povzeto po gradivu State ownership policy 2005, kjer ni drugače označeno.
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državni lasti, za nekatera podjetja pa si to pristojnost deloma deli z drugimi ministrstvi.20 

Februarja 1982 je parlament sprejel resolucijo, na podlagi katere mora vlada vsako leto 

predložiti parlamentu poročilo o podjetjih v državni lasti. Na državnem nivoju se določa 

tudi politika državnega lastništva, ki je zapisana v javno dostopnem dokumentu, kar 

zagotavlja razkritje in transparentnost na področju poslovanja podjetij v državni lasti.

Na Švedskem obstaja 57 podjetij v državni lasti, od tega jih je 43 v popolni lasti države in 14 

v delni lasti države. Za podjetja v državni lasti veljajo enaki predpisi kot za zasebna podjetja, 

npr. Zakon o družbah (Companies Act), zakonodaja o konkurenci in računovodski 

predpisi. Podjetja iz določenih panog ureja tudi posebna zakonodaja (npr. Zakon o 

poštnih storitvah, Zakon o elektronskih komunikacijah.). Poleg tega lahko na delo podjetij 

v državni lasti vplivajo tudi resolucije parlamenta ter določbe o njihovem poslovanju, ki 

obstajajo v pogodbah (agreement), sklenjenih med državo in podjetji v državni lastnini, ki 

so včasih vezane tudi na pridobivanje in uporabo državnih subvencij. Na državnem nivoju 

velja Kodeks nadzora družb (Swedish code for corporate control - v nadaljnjem besedilu 

Kodeks), ki ga uporablja tudi vlada pri upravljanju podjetij v državni lasti. 

Švedska ima uveljavljen enotirni sistem upravljanja in nadzora gospodarskih družb, 

torej imajo javna podjetja upravni odbor (“board of directors”). Vlada ima za cilj, da 

so upravni odbori podjetij v državni lasti kompetentni, prilagojeni aktivnosti, situaciji 

in bodočim izzivom določene gospodarske družbe. Člani upravnih odborov morajo 

vedno upoštevati interese družbe, imeti morajo visoko stopnjo osebne integritete in 

morajo zadostiti zahtevam za dobro presojanje, ki se pričakuje od predstavnikov države. 

Sestava upravnih odborov mora zagotoviti tehnična ali drugačna znanja (npr. finančno, 

poslovno, razvojno in podobno). Vsak član upravnega odbora mora biti sposoben 

opraviti neodvisno oceno aktivnosti družbe. Sestava upravnega odbora mora odsevati 

ravnotežje glede kompetenc, izkušenj, pa tudi pri starostni strukturi; na Švedskem pa 

še posebno poudarjajo tudi ravnotežje pri spolni strukturi. Letno je imenovano 40-60 

novih članov upravnih odborov podjetij v državni lasti, pri čemer je bil leta 2005 dosežen 

državno določen cilj, da je bilo med njimi nad 40 % žensk. 

Upravni odbori podjetij v državi lasti ne smejo biti preveliki. Število njihovih članov znaša 

od 4 do 11 članov, običajno pa imajo od 6 do 8 članov. V upravnem odboru sta eden 

ali dva državna predstavnika. Država ima v upravnih odborih načeloma le člane, ne pa 

predsednika, razen če okoliščine zahtevajo drugače. Večina članov upravnih odborov 

je iz zasebnega sektorja (OECD Comparative Report, str. 119). Članstvo v posameznem 

20 Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za 
zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za finance.
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upravnem odboru ne sme trajati več kot 8 let. Član upravnega odbora ne sme biti starejši 

od 70 let. 

Ustava določa (poglavje 6., 9. člen), da se ministri ne smejo ukvarjati s kakršnokoli javno ali 

zasebno zaposlitvijo, niti ne smejo sprejeti nobene naloge, ki bi škodila javnemu zaupanju 

vanje.21 Za nominacijo članov upravnih odborov družb v državni lasti se uporabljajo enotna 

načela, za imenovanje pa je pristojen minister za industrijo, zaposlovanje in komunikacije. 

Posebna delovna skupina izbira najprimernejše kandidate za člane upravnih odborov iz 

velikega števila možnih kandidatov, nominacija pa je javno objavljena v skladu s smernicami 

iz Kodeksa. Vladnih funkcionarjev/uradnikov (officials) je po podatkih iz leta 2005 bilo v 

upravnih odborih družb v lasti države 38 (od tega 13 žensk in 25 moških) od približno 400 

članov vseh upravnih odborov družb v državni lasti. 

Nagrada, ki jo dobijo člani upravnih odborov, je za njihovo delo v upravnem odboru, 

kot tudi za odgovornost, ki jo pri tem imajo. Nagrado dobijo tudi člani posebnih komisij 

(odborov) upravnih odborov. Višina teh nagrad je objavljena v letnem poročilu javne 

družbe. Povprečna nagrada je znašala v letu 2004 226 000 SEK za člana in 434 000 SEK22 

za predsednika upravnega odbora in se je povečala v primerjavi s povprečno nagrado 

v letu 2002, ta znesek se je za srednja podjetja v tem kratkem razdobju celo potrojil. Po 

podatkih iz Ministrstva za industrijo, zaposlovanje in zveze velja, da so nagrade takšne kot v 

zasebnih podjetjih (v gradivu OECD pa je navedeno, da so nekoliko nižje). Ključna kriterija 

za višino nagrad sta velikost podjetja in odgovornost; znašajo med 40 in 60 odstotki plače 

direktorja, pri čemer dobi predsednik dvakrat večjo vsoto kot član upravnega odbora, 

predstavniki zaposlenih dobijo nižjo vsoto, nekaj nadomestnih članov upravnih odborov 

pa dobi polovico običajne nagrade; v primeru, da je direktor hkrati tudi član upravnega 

odbora, ne dobi posebne nagrade za članstvo v upravnem odboru. 

Kodeks zahteva, da člani upravnih odborov ne sodelujejo pri delitvi delnic in na delnicah 

temelječih programih, ki so namenjeni vodstvu družbe in drugim zaposlenim. Če je 

takšen program namenjen izključno članom upravnega odbora, pa o njem odloča 

skupščina delničarjev. Kodeks zahteva od članov upravnih odborov, da ne sme imeti 

veliko drugih zaposlitev, vsak nov član pa se mora ob nastopu funkcije tudi dodatno 

izobraževati z vsebinami, ki se nanašajo na članstvo v upravnem odboru.

Na podlagi zakona o gospodarskih družbah morajo upravni odbori sprejeti letne 
21 Sicer ni zanesljivo, da se ta določba nanaša tudi na članstvo v upravnih odborih, a v razpoložljivih gradivih nismo 
zasledili, da bi bili ministri člani upravnih odborov gospodarskih družb.

22 Informativno - srednji tečaj Banke Slovenije na dan 23.11.2006 je znašal 9,0595 SEK za 1 €.
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poslovnike (rules of procedure) za svoje delo. V njih je določena med drugim tudi 

pogostosti sej in pododborov (komisij) upravnih odborov (povzeto po OECD).

Na Švedskem obstajajo tudi druge civilno-pravne osebe, kot so npr. agencije, fondacije 

in neprofitna združenja. V razpoložljivem gradivu nismo našli podatkov o morebitni 

udeležbi in nagrajevanju državnih funkcionarjev in uradnikov v njihovih upravljalskih 

organih.

2.6 Združeno kraljestvo

V Združenem kraljestvu imajo enotirni sistem upravljanja družb, torej imajo samo en 

organ upravljanja (board of directors) in nimajo posebnega nadzornega organa. Sicer 

pa spada Združeno kraljestvo med države, kjer v upravnih odborih podjetij, ki so v celoti 

v državni lasti, ni predstavnikov države. V nekaterih podjetjih, ki niso v celoti v državni 

lasti, je samo po en ali kvečjemu dva predstavnika države v upravnem odboru, pri čemer 

ne gre za izvršno funkcijo (OECD Comparative Report, str. 83 in 84). 

V Združenem kraljestvu velja načelo, po katerem ministri ob nastopu dolžnosti odstopijo 

s prejšnjih funkcij v upravah podjetij, in to ne glede na to, ali je šlo za delo s polnim 

delovnim časom ali samo za honorarno funkcijo. To velja tako za članstvo v zasebnih 

podjetjih kot tudi za podjetja v državni lasti. Izjema so velika družinska podjetja, ki 

obsegajo posestva in nepremičnine, pa tudi v teh primerih se pričakuje, da se odstopi s 

položaja. Iz navedenega odgovora bi lahko sklepali, da velja nezdružljivost med funkcijo 

ministra in delom v upravnem odboru (iz odgovora slovenskega veleposlaništvav 

Združenem kraljestvu). 

V okviru vlade od leta 2003 deluje posebna organizacijska enota Shareholder Executive, 

ki nastopa kot delničar v podjetjih, ki so v celoti ali deloma v lasti države. Prizadeva si za 

uspešno poslovanje teh podjetij v okviru vladno določenih parametrov. V njeno pristojnost 

spada 27 družb, po velikosti od največjih (državna poštna družba - Royal Mail) pa do 

manjših organizacijskih enot. Svetuje ministrstvom in upravljalskim ekipam, med drugim 

tudi v zvezi z imenovanjem in nagrajevanjem članov upravnih odborov. V večini podjetij 

v lasti države so v upravnih odborih tudi neizvršni člani (po eden ali več) za zagotavljanje 

neodvisnega mnenja in svežih idej. Večina imenovanj teh neizvršnih direktorjev poteka 

po javnem, transparentnem postopku z natečaji, tako kot to določa urad pooblaščenca 
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za javna imenovanja (Office for the Commissioner of Public Appointments (OCPA))23. 

Shareholder Executive javno poziva, naj se zainteresirani posamezniki za imenovanje v 

take odbore prijavijo prek ustrezne spletne strani na enoti za javna imenovanja (Public 

Appointments Unit) v okviru vladnega urada (Cabinet Office) (spletna stran Shareholder 

Executive). 

Člane upravnega odbora imenuje oziroma potrdi ministrstvo, ki je dejansko lastnik delnic 

v tem podjetju. Postopek imenovanja oziroma potrditve pa mora biti v skladu z vladnim 

kodeksom ravnanja za ministrska imenovanja (UK Government’s Code of Practice for 

Ministerial Appointments to Public Bodies), kar omogoča transparentnost. Postopek vodi 

pooblaščenec za javna imenovanja. Vlada zahteva, da postopek imenovanja temelji na 

zaslugah posameznika, vendar pa pri kriterijih izbire ne sme biti upoštevana politična 

aktivnost ali pripadnost. Političnih imenovanj v organe družb ni (OECD Comparative 

Report, str. 92 in 95).

O plačilih članov upravnih odborov odloča minister, katerega ministrstvo ima delež v 

podjetju, na predlog komisije za prejemke. Pri višini plačil je pomembna tudi učinkovitost. 

Plačila so na splošno nižja kot pri podjetjih v zasebnem lastništvu (OECD Comparative 

Report, str. 125).

V vladnem kodeksu ravnanja za ministrska imenovanja je v rubriki vprašanja/odgovori 

navedeno, da obstajate dve kategoriji  imenovanj glede na višino nagrade, ki se plača 

članom, in glede na višino sredstev, ki jih posamezno t.i. javno telo (public body) prejme 

od vlade. V zgornjo kategorijo (upper tier) spada javno telo v primeru, če izpolnjuje vsaj 

enega od dveh naslednjih kriterijev:

posamezni člani (brez predsednika) na letno prejmejo 5000 £ ali več nagrade oziroma • 

honorarja, pri čemer niso všteti potni stroški, stroški bivanja in drugi stroški, kot so 

otroško varstvo in izguba dohodka;

javno telo prejema od vlade oziroma svojega ministrstva 10 milijonov £ ali več.• 

V spodnjo kategorijo (• lower tier) pa spadajo javna telesa, če:

23 Pooblaščenec za javna imenovanja je od vlade neodvisen organ, ki ureja, nadzoruje, poroča in svetuje pri 
imenovanjih, ki jih izvajajo ministri Združenega kraljestva, pa tudi regionalni organi Walesa, v približno 1100 
državnih in regionalnih javnih teles. Podobna pooblaščenca delujeta tudi na Škotskem in Severnem Irskem. Sam 
pooblaščenec nima pristojnosti imenovanja, njegova vloga je urejevalna, saj se morajo ministrstva pri imenovanjih 
držati njegovega kodeksa ravnanja. Rešuje tudi pritožbe. Javna imenovanja so imenovanja v odbore javnih teles, 
pa naj bodo to svetovalne organizacije ali pa telesa, ki opravljajo storitve, kot so trusti oziroma bolnišnice v okviru 
NHS in BBC, pri čemer mora biti zagotovljen pošten in odprt postopek. Poleg imenovanj v neresorska javna telesa 
(NDPB) nadzoruje ministrska imenovanja v nacionalizirane industrijske obrate, javne korporacije in nekatere druge 
organizacije. Pri vseh imenovanjih je pomembno ugotavljanje sposobnosti kandidatov, postopek izbire kandidatov 
pa mora biti javen in pošten. Imenovanja so različna: nekatera zahtevajo poln angažma, druga pa spet samo po nekaj 
ur vsak mesec. Približno polovica imenovanj je neplačanih; nekatera predstavljajo podlago za dnevno plačilo (fee), 
druga pa so plačana letno. Iz opisanega sistema imenovanj lahko zaključimo, da so imenovani tako vladni uslužbenci 
kot tudi osebe, ki niso zaposlene v okviru ministrstev ali vladnih agencij (povzeto po spletni strani OCPA).
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posamezni člani (brez predsednika) na letno prejmejo manj kot 5000 £ nagrade • 

oziroma honorarja, pri čemer niso všteti potni stroški, stroški bivanja in drugi stroški, 

kot so otroško varstvo in izguba dohodka;

javno telo prejema od vlade oziroma svojega ministrstva manj kot 10 milijonov £.• 

Na posebno vprašanje, ali obstaja omejitev števila javnih imenovanj posameznika, je 

odgovorjeno, da tehnično ni nobenih tozadevnih omejitev. Če pa je kandidat že bil 

imenovan in ima ministrstvo pomisleke o njegovi morebitni preobremenjenosti, lahko 

ustrezne službe pred imenovanjem skupaj s kandidatom preverijo, ali se bo lahko v celoti 

posvetil dodatni funkciji. 

Na spletni strani vladnega urada (Cabinet Office) je objavljeno navodilo za kodekse 

ravnanja članov odborov javnih teles (Guidance on Codes of Practice for Board 

Members of Public Bodies), ki velja za izvršilna neresorska javna telesa (NDPB)24 in 

podobne organizacije, za telesa državne zdravstvene službe (NHS) pa obstajajo ločeni 

kodeksi. Kodeks ni obvezen in se mora uporabljati v skladu z zakonodajo, ki velja za 

posamezna javna telesa. Ministrstvo, ki nadzoruje javno telo (sponsor department) je za 

delovanje vseh javnih teles, ki so pod njegovim nadzorstvom, odgovorno parlamentu. 

Med obveznostmi članov odborov je predvsem zagotavljanje, da bodo javna sredstva 

uporabljena v skladu z zakonskimi in upravnimi zahtevami, da bo javno telo delovalo v 

skladu z zakonom in upoštevalo navodila “svojega” ministrstva. Člani odborov ponavadi 

delajo v odborih s krajšim delovnim časom (part-time basis), zato je odgovornost za 

vsakdanje obveznosti naložena osebju, vsekakor pa bistvene odločitve ostajajo odboru. 

Odbor pa lahko pooblasti nekatere izmed svojih članov za opravljanje posebnih nalog. 

Glede obveznosti posameznih članov odborov velja sedem principov v javnem življenju, 

ki jih je izdal poseben odbor za standarde v javnem življenju (Committee on Standards 

in Public Life (the Nolan Committee)). Med drugim morajo vedno delovati v dobri veri in 

v interesu javnega telesa. Ne smejo zlorabljati informacij, pridobljenih pri delu, za lastni 

interes ali za politične namene. Držati se morajo tudi pravil odbora v zvezi z darili. Člani 

odborov, tako tisti, ki v njih delajo poln delovni čas, pa tudi drugi, naj ne bi opravljali 

plačanega dela za politične stranke oziroma v njih zasedali pomembnih funkcij. Omejitev 

24 Kar se tiče NDPB-jev, ki se v delu strokovne literature imenujejo tudi “quangos” oziroma “tako rekoč nevladne 
organizacije”, imajo več oblik in so ustanovljeni z različnimi akti. Ustanovijo jih bodisi vlada, parlament ali pa krona. 
Predvsem velja pozornost izvršilnim NDPB-jem, ki opravljajo storitve. Nekateri obstoječi NDPB-ji lahko postanejo tudi 
družbe po zakonu o družbah (Companies Act), kar jim zagotavlja določene pravne in finančne prednosti. Tak primer je 
BBC.   Kar se tiče muzejev, v Združenem kraljestvu tisti na zvezni ravni spadajo k NDPB-jem oziroma neresorskim javnim 
telesom. Muzeje upravljajo upravni odbori oziroma odbori pooblaščencev (Boards of Trustees), ki so vsi imenovani 
bodisi s strani državnih sekretarjev (če so muzeji ustanovljeni z aktom parlamenta) ali pa imajo ti vsaj določeno vlogo 
pri imenovanju (v drugih primerih). V zvezi z dolžnostmi in kvalitetami članov odborov obstaja kar nekaj kodeksov, ki se 
jih je treba držati. Muzeji so v zadnjih desetletjih začeli pridobivati lastna sredstva, tudi z vstopninami, vendar pa večina 
sredstev (75 % do 95 %) prispeva ustrezni matični resor (predvsem sta to resorja za kulturo in vojsko).
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političnega delovanja pa ne velja za poslance, če so člani odborov, in nekatere druge 

visoke funkcije.  

Glede osebne odgovornosti članov odborov velja, da proti tretji osebi načeloma 

odgovarja odbor, v izjemnih primerih (npr. očitna zloraba informacij) pa tudi posamezni 

njegovi člani, in sicer tako civilno kot tudi kazensko. V primeru, če je član odbora ravnal 

pošteno, razumno, v dobri veri in ne malomarno, naj ne bi plačal nastale škode iz lastnih 

sredstev, kar mora biti določeno v posameznem kodeksu. Če gre za odbor javnega telesa, 

ustanovljenega na podlagi zakona o družbah, je član odbora odgovoren tako, kot so člani 

odborov v zasebnih družbah. 

V dokumentu z naslovom Distributed Public Governance - Agencies, Authorities and 

other Public Bodies, ki ga je leta 2002 pripravila OECD, je med drugim tudi pojasnjeno, 

da je večina imenovanj v NDPB-je za določen čas, torej od nekaj dni na teden do nekaj 

dni na leto, ta dejavnost pa je večinoma tudi brezplačna (povzeto po spletni strani).

V dokumentu, imenovanem Civil Service Management Code oziroma, kot bi se lahko 

prevedlo, kodeks ravnanja javnih uslužbencev, je med drugim navedeno, da mora država 

oziroma krona (Crown) prevzeti breme civilne odgovornosti, vključno s stroški, za škodo, 

ki jo je povzročil javni uslužbenec v zvezi z opravljanjem svoje funkcije direktorja (člana 

upravnega odbora) ali podobne funkcije, če je ministrstvo ali državna agencija pisno 

potrdi, da je imenovala uslužbenca na to mesto. Ministrstvo oziroma državna agencija 

pa ne odgovarja, če škoda nastane zaradi namernih kršitev ali nepoštenosti javnega 

uslužbenca oziroma je ta kako drugače zavarovan pred odgovornostjo. Ta kodeks se 

sicer povečini ukvarja s pravicami in dolžnostmi javnih uslužbencev v ministrstvih in 

drugih organih javne uprave, ki spadajo v njihov okvir (povzeto po spletni strani). 

2.7 Zvezna republika Nemčija

Nemčija sodi med države, v katerih je predviden dvotirni sistem upravljanja gospodarskih 

družb. Nadzorni svet je organ nadzora - nadzoruje upravo. Na nivoju zakona so 

pomembne določbe zakona o delnicah (Aktiengesetz, členi 95-116), sestava nadzornega 

sveta pa je določena še s statutom oziroma aktom o ustanovitvi družbe.  Nadzorni svet 

ima prabviloma tri člane, statut pa lahko določi tudi več članov. Skupno število mora biti 

deljivo s tri. Največje število članov nadzornega sveta je odvisno od ustanovnega kapitala 

družbe in je lahko največ 21 članov (več kot 10 milijonov eur ustanovnega kapitala). V 
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Nemčiji so v večini podjetij v nadzornih svetih zastopani tudi zaposleni.

Delo nadzornega sveta ureja statut, skoraj vsi nadzorni sveti pa imajo tudi svoj poslovnik, 

v katerem je urejeno zlasti sodelovanje z upravo. V nadzorni svet ne morejo biti imenovani 

člani uprave. Ena oseba je lahko član največ desetih nadzornih svetov tistih družb, ki 

morajo po zakonu oblikovati nadzorni svet (delniška družba, komanditna delniška 

družba in nekatere zadruge -Genossenschaft). Pri tem ne štejejo družbe, ki niti po zakonu 

o delnicah niti po zakonu o soupravljanju niso dolžne oblikovati nadzornega sveta. Vsako 

mesto predsednika nadzornega sveta pa šteje dvojno. 

Član nadzornega sveta lahko za svoje delo dobi plačilo, ki je lahko določeno v statutu ali 

pa ga odobri skupščina delničarjev. Plačilo mora biti v primernem razmerju z nalogami 

člana in s položajem družbe. Zakon vsebuje tudi določbo o udeležbi člana nadzornega 

sveta pri dobičku. Član se lahko s pogodbo zaveže, da bo poleg svojih dejavnosti v 

nadzornem svetu opravljal še zahtevnejše naloge (Tätigkeiten höherer Art). Na tako 

pogodbo mora  dati soglasje nadzorni svet (povzeto po Wikipedia in po Aktiengesetz). 

Pravni položaj članov zvezne vlade je urejen v zakonu o zveznih ministrih 

(Bundesministergesetz - BMinG), ki med drugim določa, da člani zvezne vlade v času svoje 

funkcije ne morejo biti člani uprave, nadzornega sveta ali upravnega odbora pridobitno 

usmerjenega podjetja. Izjeme glede članstva v nadzornem ali upravnem organu lahko 

odobri Bundestag  (5. člen BMinG).  Smiselno enako velja za parlamentarne državne 

sekretarje, ki so hkrati člani Bundestaga. Zakon (Gesetz über die Rechtsverhältnisse der 

Parlamentarischen Staatssekretäre - ParlStG) zanje določa, da o izjemah odloča zvezna 

vlada (prim. 7. člen).

Za vse ostale uradnike (Beamte) v zveznih ministrstvih velja zakon o zveznih uradnikih 

(Bundesbeamtengesetz - BBG)  in okvirni zakon za uradnike  (Beamtenrechtsrahmengesetz 

- BRRG). Med njimi so tudi t.i. politični uradniki (državni sekretarji in ministrski direktorji 

oziroma vodje oddelkov - Ministerialdirektoren), ki se jih lahko vsak čas začasno upokoji. 

Med uradnike pa ne štejejo vsi uslužbenci ministrstev, temveč le tisti, ki so z zvezo ali 

zvezno organizacijo oziroma skupnostjo, zveznim zavodom ali skladom javnega prava 

v javnopravnem službenem in “zvestobnem”  razmerju (Treuervehaeltnis). 

Osnovno določbo o t.i. dodatnih dejavnostih uslužbencev vsebuje že okvirni zakon za 

uradnike v 42. členu. Ta temeljna načela okvirnega zakona morajo upoštevati tudi vse 

deželne zakonodaje, ko urejajo status uslužbencev. V pregledu se omejujemo na ureditev, 

ki velja za zvezne uradnike po BBG.
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Uradnik je dolžan, da na zahtevo predstojnika prevzame dodatno dejavnost oziroma 

nalogo (Nebentätigkeit) v javni službi (im öffentichen Dienst) in da jo opravlja, če taka 

naloga ustreza njegovi predizobrazbi ali poklicni izobrazbi in če ga ne obremenjuje 

čezmerno (64. člen BBG). Zakon določa, da lahko uradnik vse dodatne dejavnosti, razen 

tistih, ki jih je prevzel na zahtevo ali na predlog predstojnika, opravlja le izven rednega 

delovnega časa. Predpis o delovnem času zveznih uradnikov nima nobene določbe o 

morebitnem upoštevanju dodatnih dejavnosti v delovni čas.25 Če ni drugače posebej 

določeno, s prenehanjem uslužbenskega razmerja prenehajo tudi vse dodatne naloge, ki 

jih je uradnik prevzel na zahtevo oziroma na predlog predstojnika (68. člen BBG). Če je 

uradnik na zahtevo ali predlog predstojnika prevzel funkcijo v upravnem ali nadzornem 

svetu družbe ali kakšne druge pravnoorganizacijske oblike, pa je v zvezi s to funkcijo 

odškodninsko odgovarjal, lahko od delodajalca zahteva povrnitev škode. Če je škoda 

povzročena naklepno ali iz velike malomarnosti, mora delodajalec škodo povrniti le, če je 

uradnik deloval na zahtevo nadrejenega. V 96. členu daje BBG zvezni vladi pooblastilo, da 

sprejme podzakonski akt, s katerim podrobneje uredi, kaj šteje za dodatno nalogo v javni 

službi in da določi, če lahko uradnik za nalogo v javni službi, ki jo je prevzel na predlog 

ali zahtevo predstojnika, dobi plačilo oziroma  nagrado in kdaj ju  mora odvesti. 

Na tej podlagi je bila izdana Uredba o dodatnih dejavnostih za zvezne uradnike in 

vojake (Verordnung über die Nebentätigkeit der Bundesbeamten, Berufssoldaten und 

Soldaten auf Zeit -BNV), ki podrobneje določa, katere so dodatne dejavnosti v javni službi 

(Nebentätigkeiten in  öffentlichen Dienst).  Izrecno določa, da so z dodatnimi dejavnostmi 

v javni službi izenačene dejavnosti za ustanove oziroma institucije (Einrichtungen) ali 

podjetja, katerih kapital je posredno ali neposredno v celoti ali pretežno v javni lasti. 

Plačilo za  dodatno dejavnost pomeni vsako nasprotno dajatev v denarju ali koristih, ki 

se jih da denarno ovrednotiti; v plačilo pa ne šteje povračilo potnih stroškov in dnevnice 

v višini, ki jo določa predpis za uslužbence, in golo nadomestilo drugih  stroškov. 

Praviloma se dodatne dejavnosti v javni službi na nivoju zveze ne plačuje. Izjeme so 

lahko dejavnosti, katere se uradnikom ne more naložiti brez plačila, izvedenska mnenja 

ter pisateljska dela. V primeru, če je uradnik zaradi svoje dodatne dejavnosti ustrezno 

razbremenjen rednega dela, pa mu plačilo tudi v teh primerih ne pripada.

Če prejme uradnik v koledarskem letu za plačilo ene ali več dodatnih dejavnosti, ki 

jih opravi v javni službi, bruto znesek, ki presega v uredbi določen najvišji znesek, ga 

mora prenesti na delodajalca, pri katerem opravlja svojo redno službo. Bruto zneski so 

določeni glede na plačni razred in znašajo od 3700 eur do največ 6100 eur v koledarskem 

letu. Od bruto zneska se odštejejo potni stroški, stroški za nočitev in oskrbo v določenih 

25  Verordnung ueber dir Arbeitzeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes.
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zneskih in nadomestilo za opremo, osebje in material delodajalca. Plačilo nad določenim 

zneskom je treba odvesti takoj, ko je presežen limit. Izjeme glede omejitve plačil veljajo 

le za učne in predavateljske aktivnosti, za sodna izvedenska mnenja, za znanstveno 

raziskovalne dejavnosti in še nekatere druge, ki jih uredba izrecno določa.

Uradnik mora imeti pisno predhodno dovoljenje, če za dodatne dejavnosti uporablja 

opremo, osebje in material delodajalca. Zanje mora plačevati primerno nadomestilo; od 

tega pravila pa se lahko odstopi, če dodatno dejavnost opravlja na predlog ali zahtevo 

predpostavljenega. Nadomestilo se plačuje v pavšalu (skupaj 30 %) od bruto plačila, ki 

ga uradnik prejme za dodatno dejavnost. 

Zvezna vlada je leta 2001 sprejela Navodila za upravljanje zveznih naložb oziroma deležev 

(Hinweise für die Verwaltung von Bundesbeteiligungen). Gradivo na več kot sedemdesetih 

straneh deloma povzema vse relevantne predpise, zato lahko predstavnikom zveze služi 

kot priročnik za delo, hkrati pa določa še nekatere dodatne zahteve. Omenjamo samo 

nekatere najpomembnejše. V nadzorne svete javnega sektorja se v prvi vrsti imenujejo 

zvezni uradniki, ki se ukvarjajo z upravljanjem državnega premoženja. Lahko pa se izkaže 

kot smotrno, da se imenujejo tudi drugi uradniki. Imenujejo se osebe, ki imajo potrebna 

znanja in izkušnje in katerim  poklicna obremenitev omogoča, da prevzamejo članstvo. Z 

ozirom na poklicne obremenitve se za zvezne uslužbence upošteva pravilo, da načeloma 

niso člani več kot treh nadzornih svetov (tč. 56). Za uradnike navodila vsebujejo pravila 

glede upoštevanja obveznih navodil zveznih organov, na katera pa niso vezani ministri in 

parlamentarni državni sekretarji (tč. 112). Predstavniki javnega sektorja se  morajo pred 

važnimi odločitvami nadzornega sveta dogovoriti o enotnem stališču (tč. 113). 

Če je kapital podjetja posredno ali neposredno izključno v javni lasti in če stroške oziroma 

plačila podjetja  v celoti ali pretežno krije javni sektor, se članom nadzornega sveta ne 

odobri nobenih plačil, razen povračila stroškov (tč. 136).

III. ZAKLJUČEK

Omejitve glede članstva državnih funkcionarjev in državnih uradnikov v 

organih nadzora in upravljanja (npr. omejitve glede števila članstva v različnih 

organih enega funkcionarja ali državnega uradnika) 

V Grčiji se število članov v organih družb, ki so v državni lasti, giblje med 7 in 13. Glede 

na delež lastništva so v teh organih zastopani predstavniki ministrstva, pristojnega za 

gospodarstvo in finance, pa tudi predstavniki drugih ministrstev. 

V Italiji je načeloma določena nezdružljivost nosilcev vladnih funkcij (predsednika 
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ministrskega sveta, ministrov, njihovih namestnikov, državnih podsekretarjev in izrednih 

vladnih funkcionarjev) z drugimi zadolžitvami oziroma dejavnostmi, izjema pa velja za  

imenovanje na neko javno zadolžitev ali funkcijo s strani vlade. V organe družb, v katerih 

ima država t.i. zlato delnico (golden share), imenuje člana s statusom opazovalca, torej brez 

možnosti glasovanja, ministrstvo za finance v soglasju z ministrom za gospodarstvo. Iz drugih 

ministrstev ponavadi ni predstavnikov v organih družb v državni lasti, je pa to mogoče. Kot 

predstavniki države so lahko v organe teh družb imenovani tudi državni uradniki. 

V Nemčiji so člani zvezne vlade in parlamentarni sekretarji lahko člani uprave, nadzornega 

sveta ali upravnega odbora pridobitno usmerjenega podjetja le, če to dovoli Bundestag 

oziroma zvezna vlada. Uradnik pa je dolžan, da na zahtevo predstojnika prevzame dodatno 

dejavnost oziroma nalogo (Nebentätigkeit) v javni službi (im öffentichen Dienst) in da 

jo opravlja, če taka naloga ustreza njegovi predizobrazbi ali poklicni izobrazbi in če ga 

ne obremenjuje čezmerno. Po sklepu zvezne vlade iz leta 2001 se za zvezne uslužbence 

upošteva pravilo, da načeloma niso člani več kot treh nadzornih svetov. Imenujejo se 

osebe, ki imajo potrebna znanja in izkušnje in katerim  poklicna obremenitev omogoča, 

da prevzamejo članstvo. 

V Avstriji zakon o uslužbencih glede dodatnih zadolžitev določa, da se lahko zveznim 

uslužbencem naloži druge naloge za državo, ki s siceršnjimi nalogami niso neposredno 

povezane. Za dodatno zadolžitev gre tudi, kadar uslužbenec na zahtevo predpostavljenega 

prevzame nalogo v organih pravne osebe zasebnega prava, katere deleži so v celoti ali 

deloma v lasti države. Posebnih omejitev glede števila organov, v katerih je lahko član 

zvezni uslužbenec, nismo zasledili. 

Švedska ima uveljavljen enotirni sistem upravljanja in nadzora gospodarskih družb, torej 

imajo podjetja upravni odbor. Cilj vlade je, da so upravni odbori podjetij v državni lasti 

kompetentni, prilagojeni aktivnosti, situaciji in bodočim izzivom določene gospodarske 

družbe. Upravni odbori podjetij v državi lasti ne smejo biti preveliki. Število njihovih 

članov znaša od 4 do 11 članov, običajno pa imajo od 6 do 8 članov. V upravnem odboru 

sta eden ali dva državna predstavnika. Država ima v upravnih odborih načeloma le 

člane, ne pa predsednika, razen če okoliščine zahtevajo drugače. Za imenovanje članov 

upravnih odborov družb v državni lasti se uporabljajo enotna načela, za imenovanje pa je 

pristojen minister za industrijo, zaposlovanje in komunikacije. Posebna delovna skupina 

izbira najprimernejše kandidate za člane upravnih odborov iz velikega števila možnih 

kandidatov, imenovanje pa je javno objavljeno skladno s smernicami iz kodeksa. 

Portugalska ustava v 269. členu določa, da so zaposleni v javni upravi, državni uslužbenci in 

zaposleni v javnih službah pri opravljanju svojega dela izključno v službi javnega interesa. To 

pomeni nezdružljivost omenjenih funkcij s kakršnokoli drugo, bodisi plačano ali neplačano, 

članstvom v organih upravnih odborov družb, ki ustvarjajo dobiček, pa tudi plačano 
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sodelovanje v organih institucij, ki niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička. 

V Združenem kraljestvu imajo enotirni sistem upravljanja družb, torej imajo samo en 

organ upravljanja (board of directors) in nimajo nadzornega organa. Sicer pa spada 

Združeno kraljestvo med države, kjer v upravnih odborih podjetij, ki so v celoti v državni 

lasti, ni nobenih predstavnikov države. V nekaterih podjetjih, ki niso v celoti v državni 

lasti, je samo po en ali kvečjemu dva predstavnika države v upravnem odboru, pri 

čemer ne gre za izvršilno funkcijo. V okviru britanske vlade od leta 2003 deluje posebna 

organizacijska enota Shareholder Executive, ki nastopa kot delničar v podjetjih, ki so v 

celoti ali deloma v lasti države. Svetuje ministrstvom in upravljalskim ekipam, med drugim 

tudi v zvezi z imenovanjem in nagrajevanjem članov upravnih odborov. V večini podjetij 

v lasti države so v upravnih odborih tudi neizvršni člani (po eden ali več) za zagotavljanje 

neodvisnega mnenja in svežih idej. Večina imenovanj teh neizvršnih direktorjev poteka 

po javnem, transparentnem postopku z natečaji, tako kot to določa Urad pooblaščenca 

za javna imenovanja. 

Pravice članov, predlaganih s strani države (pravica do sejnin, pravica do 

nagrad, pravica do povrnitev stroškov, morebitne druge pravice) in morebitne 

omejitve prejemanja omenjenih izplačil za te člane glede višine zneskov

Obstaja mnenje, da v Grčiji še ni v celoti uveljavljeno nagrajevanje članov upravnega 

odbora po rezultatih dela. Po prostovoljnem kodeksu upravljanja in nadzora podjetij se 

priporoča, naj ima upravni odbor največ 13 članov, pri čemer naj bo večina neizvršnih 

članov. Neizvršni člani naj bodo nagrajeni glede na čas, ki ga namenijo delu v odboru, 

izvršni člani pa naj bodo nagrajeni po rezultatih svojega dela, kar naj ocenjujejo posebne 

komisije. Nagrade in druga plačila neizvršnih članov upravnega odbora pa določa še 

temeljni zakon o družbah iz leta 1920, pri čemer za osnovo služi čas, namenjen delu in 

izpolnjevanje zakonskih obveznosti. 

V Italiji člani  vlade, ki opravljajo predsedniške ali upravne naloge v ustanovah ali družbah, 

ki so podrejene ministrstvom oziroma v ustanovah ali v družbah, nad katerimi ministrstva 

opravljajo nadzor, za opravljanje navedenih nalog ne morejo prejemati nobenih plačil 

in povračil.

V Nemčiji se praviloma za dodatno dejavnost v javni službi na nivoju zveze ne daje plačila. 

Izjeme so lahko izvedenska mnenja in pisateljska dela ter dejavnosti, katere se uradnikom 

ne more naložiti brez plačila. Če prejme uradnik v koledarskem letu za plačilo ene ali 

več dodatnih dejavnosti, ki jih opravi v javni službi, določen najvišji bruto znesek, ga 

mora prenesti na delodajalca, pri katerem opravlja svojo redno službo. Bruto zneski so 

določeni glede na plačni razred in znašajo od 3700 eur do največ 6100 eur v koledarskem 

letu. Od bruto zneska se odštejejo potni stroški, stroški za nočitev in oskrbo v določenih 
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zneskih in nadomestilo za opremo, osebje in material delodajalca. Plačilo nad določenim 

zneskom je treba odvesti takoj, ko je presežen limit. 

V Avstriji je treba, z izjemo sejnin in povračil potnih stroškov, plačila oziroma  nagrado, 

ki bi jo pravna oseba zasebnega prava po zanjo veljavnih predpisih plačala uslužbencu 

za njegovo dodatno zadolžitev v njenih organih, nakazati zvezi (zveznemu ministrstvu 

za finance). Plačilo, ki uslužbencu za te dodatne zadolžitve pripada iz zveznih sredstev, 

pa odobri zvezni minister za finance. 

Na Švedskem dobijo člani upravnih odborov  za svoje delo v upravnem odboru in za 

odgovornost, ki jo pri tem imajo, nagrado. Nagrade so praviloma takšne kot v zasebnih 

podjetjih. Na Švedskem je od približno 400 članov vseh upravnih odborov družb v 

državni lasti manj kot 10 % (38) vladnih funkcionarjev oziroma uslužbencev. 

Na Portugalskem v podjetjih, ki so v celoti v lasti države, člane upravnega odbora imenuje 

vlada; velja pa že omenjeno pravilo o nezdružljivosti funkcij. 

V Združenem kraljestvu o plačilih članov upravnih odborov odloča minister, katerega 

ministrstvo ima delež v podjetju, na predlog komisije za prejemke. Pri višini plačil je 

pomembna tudi učinkovitost. Plačila so na splošno nižja kot pri podjetjih v zasebnem 

lastništvu. 

Obveznosti članov, predlaganih s strani države

V Italiji je delniška družba, v kateri imajo delež država ali javne ustanove, znana kot 

enti pubblici. Ustanovitveni akt lahko državi ali javnim ustanovam podeli pravico do 

imenovanja enega ali več članov upravnega odbora oziroma sveta (amministratori) 

in tudi enega ali več članov nadzornega sveta oziroma kolegija (sindaci). Imajo enake 

pravice kot tisti člani, ki jih v oba organa imenuje skupščina. 

V Nemčiji obstaja dolžnost uradnikov upoštevati obvezna navodila zveznih organov, kar 

pa ne velja za ministre in parlamentarne državne sekretarje. Predstavniki javnega sektorja 

se morajo pred važnimi odločitvami dogovoriti o enotnem stališču. 

V Združenem kraljestvu poznajo kodeks ravnanja članov odborov javnih teles, ki velja 

za izvršilna neresorska javna telesa (NDPB) in podobne organizacije, za telesa državne 

zdravstvene službe (NHS) pa obstajajo ločeni kodeksi. Posebna pravila za standarde 

v javnem življenju pa je izdal tudi t.i. Nolanov odbor: Člani upravnih odborov morajo 

vedno delovati v dobri veri in v interesu javnega telesa. Ne smejo zlorabljati informacij, 

pridobljenih pri delu, za lastni interes ali za politične namene. Držati se morajo tudi pravil 

odbora v zvezi z darili. Dokument, imenovan Civil Service Management Code, pa med 

drugim vsebuje pravila o odškodninski odgovornosti države za škodo, ki jo povzroči javni 

uslužbenec v zvezi z opravljanjem svoje funkcije direktorja (člana upravnega odbora). 

Za  Grčijo in Avstrijo nam ni uspelo pridobiti podatkov. 
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Vštevanje oziroma odštevanje članstva državnih funkcionarjev ali državnih 

uradnikov v organih upravljanja v njihov delovni čas

V italijanski zakonodaji ni nobenih posebnih določil glede morebitnega vštevanja časa 

funkcionarjev in uslužbencev. 

V Nemčiji zakon določa, da lahko uradnik vse dodatne dejavnosti, razen tistih, ki jih je 

prevzel na zahtevo ali na predlog predstojnika, opravlja le izven rednega delovnega časa. 

V Združenem kraljestvu številni člani upravnih odborov izvršilnih neresorskih javnih 

teles (NDPB) v odboru ponavadi delajo s krajšim delovnim časom, podrobnejših pravil 

o vštevanju časa pa nam ni uspelo pridobiti. Za Grčijo, Avstrijo in Švedsko ni podatkov.  

Razlike v višini nagrad članov, imenovanih s strani države, in članov, imenovanih 

s strani kapitala

Ni podatkov za Grčijo. V Nemčiji je za dodatne dejavnosti v javni službi določeno, da 

ne smejo preseči  določenega zneska, sicer jih mora uradnik prenesti na delodajalca. 

V Avstriji se plačila oziroma nagrado, ki bi jo pravna oseba zasebnega prava po zanjo 

veljavnih predpisih plačala uslužbencu za njegovo dodatno zadolžitev v njenih organih, 

z izjemo sejnin in povračil potnih stroškov, nakaže zveznemu ministrstvu za finance. 

Plačilo, ki uslužbencu za te dodatne zadolžitve pripada iz zveznih sredstev, pa odobri 

zvezni minister za finance. 
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UČINEK UVEDBE EVRA1

I. UVOD

Po konvergenčnem poročilu Evropske centralne banke in Evropske komisije (16.5.2006) 

je Slovenija kot prva od novih2 članic Evropske unije izpolnila t. im. maastrichtske oziroma 

konvergenčne kriterije za prevzem evra.3 S tem je pridobila pravico in obveznost,4 da 

prevzame skupno evropsko valuto. V skladu z odločitvijo Sveta EU5 tako Slovenija s 

1.1.2007 postaja trinajsta članica držav evro območja, evro pa slovenska nacionalna valuta 

(spletna stran Banke Slovenije; spletna stran The Euro: Our Currency). 

V obdobju pred uvedbo evra se v slovenski javnosti izpostavljajo predvsem vprašanja, 

povezana s praktičnimi vidiki uporabe nove valute, in sicer: 

vplivom uvedbe evra na zvišanje cen;• 

težavami pri navajanju na uporabo oziroma razlikovanju drugačnih bankovcev in • 

kovancev;

težavami pr i preračunavanju cen in vplivom, ki ga bo to imelo na oblikovanje • 

nakupovalnih navad. 

Raziskovalna naloga se zato osredotoča predvsem na ta vprašanja. Ker je začetne izkušnje 

smiselno primerjati predvsem z začetnimi izkušnjami drugih držav evro območja, je v 

nalogi poudarek na podatkih za prvo leto od pričetka uporabe evra v izbranih državah 

(november 2002). Ob njih pa so v nalogi predstavljeni tudi novejši podatki (september 

1 Mag. Romana Novak, pripravljeno: 20.12.2006, objavljeno: 20.12.2006.

2 Širitev v maju 2004.

3 Konvergenčni oziroma maastrichtski kriteriji so opredeljeni v členu 121(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti  Nanašajo se na doseganje nizke stopnje inflacije, zdravih javnih financ, nizke stopnje obrestnih mer in 
stabilnih tečajev valut (ekonomski kriteriji) in popolno neodvisnost nacionalne centralne banke (pravni kriterij) 
(spletna stran Banke Slovenije).

4 Države, ki izpolnjujejo konvergenčne kriterije, morajo sprejeti evro kot nacionalno valuto. Kriterije za prevzem 
evra so sicer že izpolnjevale vse “stare” članice EU (pogojev trenutno ne izpolnjuje Švedska), prevzele pa ga niso 
Danska, Švedska in Združeno kraljestvo. Danska in Združeno kraljestvo sta s pogajanji pridobila t. im. opt-out pravico, 
da jima ni treba uvesti evra, tudi če izpolnjujeta pogoje, Švedska pa takšne uradne podlage nima. V oktobru 2006 
je Joaquín Almunia, evropski komisar za denarne zadeve, izjavil, da bi zaradi neuvedbe evra kljub izpolnjevanju 
kriterijev “Evropska komisija teoretično lahko tožila Kraljevino Švedsko, vendar bi takšno dejanje bilo trenutno 
tako nepotrebno kot nezaželeno”. Po najnovejšem konvergenčnem poročilu s 5.12.2006 pa Švedska ni izpolnjevala 
konvergenčnega kriterija stabilnosti cen (spletna stran EUObserver).

5 Odločitev je Svet EU sprejel  11.7.2006 (spletna stran Banke Slovenije).
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2006), iz katerih je razvidno, kako so se mnenje in izkušnje prebivalstva spremenili v 

daljšem, skoraj petletnem obdobju uporabe skupne evropske valute.

II. VPLIV UVEDBE EVRA NA SPREMEMBE CEN

Ob pričetku uporabe evra kot skupne valute leta 2002 je bila prisotna zaskrbljenost, 

da bo uvedba nove valute povzročila val podražitev (Mastrobueno (2004: 2); Lättemäe 

(2005: 15).

Tabela št. 1, ki prikazuje zaznano inflacijo (t. j. inflacijo, kot so jo subjektivno zaznali 

prebivalci) pred uvedbo evra in po njej, to zaskrbljenost potrjuje. Razvidno je, da so po 

uvedbi evra prebivalci evro območja (razen Finske) zaznali bistveno povišanje cen. V 

vseh državah, z izjemo Finske, Francije in Avstrije, pa je zviševanje cen bilo zaznano že 

ob uvedbi dvojnega označevanja cen ( od 1.1.1999, oziroma v Grčiji od 1.1.2001).

Tabela 1: Zaznana inflacija pred uvedbo evra in po njej 

Država
Pred uvedbo evra

(inflacija v odstotkih)
Po uvedbi evra  

(inflacija v odstotkih)
Sprememba 

(v odstotnih točkah)

Finska -14,40 % -2,17 % 12,23

Avstrija -5,77 % 33,11 % 38,88

Belgija 22,42 % 40,94 % 18,52

Francija -0,38 % 43,61 % 43,99

Grčija 23,70 % 43,94 % 20,24

Portugalska 23,38 % 46,44 % 23,06

Italija 17,40 % 48,06 % 30,66

Španija 13,00 % 49,39 % 36,39

Irska 28,35 % 55,33 % 26,98

Nemčija 19,63 % 63,83 % 44,20

Nizozemska 23,07 % 74,44 % 51,37

Vir: Mastrobueno (2004: 30).

Opomba: 

Države so razvrščene po rastoči stopnji zaznane inflacije po uvedbi evra. Za Luksemburg ni podatka o zaznani 
inflaciji pred uvedbo evra, zato izračun in uvrstitev v tabelo nista mogoča. 

Tabela 2 (za isto obdobje kot tabela 1) prikazuje dejansko inflacijo, iz nje pa izhaja, da je 

dejansko zvišanje cen bilo bistveno nižje od tistega, ki so ga zaznali prebivalci. Ugotoviti je 

mogoče celo, da je v državah, kjer je bila stopnja zaznane inflacije med najvišjimi, stopnja 

dejanske inflacije med najnižjimi (Irska) in obratno (Finska). Potrebno pa je omeniti, da 

je v določenih državah tako stopnja zaznane kot dejanske inflacije bila med najvišjimi 

(Nemčija,6 Nizozemska). 
6 V Nemčiji je evro pogosto imenovan Teuro (nem.: teuer - drag) (Mastrobueno, 2004: 2-3).
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Tabela 2: Dejanska inflacija pred uvedbo evra in po njej

Država
Pred uvedbo evra

(inflacija v odstotkih)

Po uvedbi evra (inflacija v 

odstotkih)

Sprememba 

(v odstotnih točkah)

Irska 0,27 % 0,32 % 0,05

Italija 0,11 % 0,36 % 0,25

Portugalska 0,15 % 0,40 % 0,25

Španija 0,04 % 0,50 % 0,46

Belgija -0,09 % 0,62 % 0,71

Francija -0,09 % 0,67 % 0,76

Avstrija -0,15 % 0,85 % 1,00

Grčija -0,43 % 0,89 % 1,32

Finska -0,09 % 1,12 % 1,21

Nizozemska -0,29 % 1,18 % 1,47

Nemčija -0,31 % 1,23 % 1,54

Vir: Mastrobueno (2004: 30).

Opomba: 

Države so razvrščene po rastoči stopnji dejanske inflacije po uvedbi evra. Za Luksemburg ni podatka o dejanski 
inflaciji pred uvedbo evra, zato izračun in uvrstitev v tabelo nista mogoča. 

Tudi Eurostatova analiza uvedbe evra (iz leta 2003) je pokazala, da je delež povišanja cen, 

ki ga je mogoče pripisati spremembi valute, relativno majhen (26 odstotkov),7 ter da na 

povišanje vplivajo tudi vsakokratni drugi dejavniki (npr. dvig trošarin za tobačne izdelke, 

povišanje cen hrane zaradi slabe letine). Analiza še navaja, da tudi vsako poročanje o 

dejanski inflaciji vpliva na povišanje zaznane inflacije med prebivalstvom (t. im. učinek 

snežne kepe) (Eurostat, 2003: 11-13). Poleg tega lahko k zaznanemu povišanju cen 

prispeva tudi t. im. učinek denarne iluzije8 (Lättemäe, 2005: 18-19). 

Kljub temu pa je potrebno omeniti, da tudi pet let po uvedbi evra, po raziskavi 

Eurobarometra, opravljeni v septembru 2006, prebivalci evro območja za rast cen še 

vedno “skoraj enoglasno krivijo evro” (Eurobarometer, 2006: 5).

7 Eurostatova analiza je spremembe cen v evro območju primerjala s spremembami cen v Združenem kraljestvu in na 
Danskem, ki nista spremenili valute, cene dobrin pa so se vseeno spremenile (Eurostat, 2003: 11; Lättemäe, 2005: 15).

8 Angl.: money illusion. Denarna iluzija pomeni, da povečanje oziroma zmanjšanje količine denarja, ki ga imajo 
potrošniki na razpolago, ustvari iluzijo, da se je njihova kupna moč zvišala oziroma znižala (kljub temu, da so se tudi 
cene dobrin ustrezno spremenile) (Lättemäe, 2005: 19).
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III. VPLIV UVEDBE EVRA NA POTROŠNIŠKE NAVADE

3. 1 Težave pri uporabi nove valute

Približno leto dni po uvedbi evra kot nacionalne valute je 51,5 odstotkov anketiranih 

prebivalcev evro območja novo valuto uporabljalo brez težav, 48,1 odstotkov pa jih je 

imelo težave pri privajanju na uporabo evrov. Odstotek teh je bil najvišji v Franciji (63,4), 

najnižji pa na Irskem (28,3). Na Irskem z uporabo evra ni imelo težav 71,7 odstotkov 

anketirane populacije, kar je bilo največ v evro območju (Eurobarometer, 2002: 1). 

Podrobnejši podatki za posamezne države so razvidni iz tabele 3.

Tabela 3: Težave pri uporabi nove valute (november 2002)

Ali imate težave pri navajanju na uporabo evrov?

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija

Fin
ska

Fran
cija

G
rčija

Irska

Italija

Lu
ksem

b
u

rg

N
em

čija

 N
izo

zem
ska

P
o

rtu
galska

Šp
an

ija

DA 48,15 % 52,3 % 44,9 % 52,9 % 63,4 % 30,1 % 28,3 % 41,5 % 30,5 % 50,5 % 45,9 % 35,1 % 40,7 %

NE 51,5 % 47,3 % 54,8 % 47,1 % 36,4 % 69,6 % 71,7 % 58,5 % 69,2 % 48,3 % 54,0 % 64,8 % 59,2 %

Brez 
odgovora

0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Vir: Eurobarometer (2002: 1).

Raziskava Eurobarometra iz septembra 2006 je pokazala, da so se prebivalci evro območja 

že nekoliko bolj privadili na uporabo evra. Tako zdaj že 59 odstotkov (8 odstotnih točk 

več kot pred štirimi leti) anketirane populacije meni, da z navajanjem na uporabo evra 

nimajo več nobenih težav. Vendar pa je istočasno še vedno visok odstotek (41) tistih, ki 

jim evro pri uporabi povzroča manjše (26 odstotnih točk) oziroma večje (15 odstotnih 

točk) težave. Med posameznimi državami odgovori variirajo: tako je delež prebivalstva, 

ki z evrom nima težav, še vedno najvišji na Irskem (81 odstotkov) ter v Luksemburgu (77 

odstotkov) in na Portugalskem (74 odstotkov), najnižji pa v Franciji (51 odstotkov) in 

Italiji (45 odstotkov). Italija je istočasno tudi edina država, v kateri je delež prebivalstva, ki 

ima težave z uporabo evra (55 odstotkov), višji od deleža prebivalstva, ki evro uporablja 

brez težav. Ob tem lahko še kot zanimivost omenimo, da se na podlagi predstavljenih 

podatkov zdi, da Italijani ob uvedbi evra z njim niso imeli toliko težav, kot jih imajo 

štiri leta kasneje (leta 2002 je imelo težave 41 odstotkov, leta 2006 pa kar 55 odstotkov) 

(Eurobarometer, 2006: 7-8).
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3. 2 Preračunavanje cen v prejšnjo valuto

Že v prvem letu po uvedbi nove valute je pri vsakodnevnih nakupih več prebivalcev 

evro območja računalo v evrih (42,2 odstotkov) kot v starih nacionalnih valutah (32,4 

odstotkov). Ta odstotek je bil daleč najvišji na Irskem (85,8 odstotka), relativno nizek pa v 

Avstriji (38,7 odstotka) in še posebej Nemčiji (28,2 odstotka). Drugače je bilo pri nakupih 

večjih vrednosti, kjer je prevladovalo preračunavanje v staro nacionalno valuto (57,7 

odstotkov), in sicer najbolj na Nizozemskem (80,1 odstotek), najmanj pa na Irskem. Irska 

je bila tudi edina država, kjer je delež prebivalstva, ki je računal v evrih (43,1 odstotkov) 

tudi pri večjih nakupih prevladoval nad deležem ljudi, ki je še razmišljal v stari valuti (32,1 

odstotkov) (Eurobarometer, 2002: 2-3).

Tabela 4: Preračunavanje cen v prejšnjo valuto (november 2002)

Ali imate težave pri navajanju na uporabo evrov?

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija

Fin
ska

Fran
cija

G
rčija

Irska

Italija

Lu
ksem

b
u

rg

N
em

čija

 N
izo

zem
ska

P
o

rtu
galska

Šp
an

ija

DA 48,15 % 52,3 % 44,9 % 52,9 % 63,4 % 30,1 % 28,3 % 41,5 % 30,5 % 50,5 % 45,9 % 35,1 % 40,7 %

NE 51,5 % 47,3 % 54,8 % 47,1 % 36,4 % 69,6 % 71,7 % 58,5 % 69,2 % 48,3 % 54,0 % 64,8 % 59,2 %

Brez 
odgovora

0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

V kateri valuti računate pri nakupovanju (večji nakupi) ?

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija

Fin
ska

Fran
cija

G
rčija

Irska

Italija

Lu
ksem

b
u

rg

N
em

čija

 N
izo

zem
ska

P
o

rtu
galska

Šp
an

ija

V evrih 12,5 % 6,3 % 9,9 % 8,1 % 9,1 % 23,4 % 43,1 %  18,6 % 11,3 % 10,6 % 7,8 % 10,8 % 11,9 %

V prejšnji  
nacionalni 
valuti

57,5 % 46,0 % 60,5 % 49,4 % 64,2 % 33,1 % 32,1 % 57,2 % 67,1 % 56,0 % 80,1 % 45,9 % 58,2 %

V obeh 
enako

29,8 % 47,7 % 29,6 % 42,5 % 26,7 % 43,5 % 24,8 % 24,3 % 21,6 % 33,4 % 12,1 % 43,3 % 29,9 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Vir: Eurobarometer (2002: 2-3).

Po mnenju analitikov Eurobarometra evro postopoma postaja tista valuta, v kateri 

prebivalci računajo vrednost svojih nakupov. V letu 2006 pri vsakodnevnih nakupih 

manjših vrednosti v evrih računa 57 odstotkov (13 odstotnih točk več kot pred štirimi leti) 

anketiranega prebivalstva v celotnem evro območju. Vseeno pa prebivalci pri nakupih 

večjih vrednosti še vedno preračunavajo v prejšnjo nacionalno valuto (40 odstotkov, kar 

pa je vseeno dobrih 17 odstotnih točk manj kot leta 2002). Pri manjših nakupih v evrih 

najpogosteje računajo prebivalci Finske (75 odstotkov) in Luksemburga (74 odstotkov). 
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Pri večjih nakupih v evrih najpogosteje računajo prebivalci Grčije (41 odstotkov) in Italije 

(39 odstotkov). Najvišji odstotek prebivalstva, ki tako pri večjih kot manjših nakupih 

računa v evrih, imajo Irska (88 oziroma 91 odstotkov). Računanje v starih nacionalnih 

valutah je pri večjih nakupih najpogostejše pri Belgijcih (65 odstotkov), Nizozemcih (57 

odstotkov), in Avstrijcih (55 odstotkov), pri vsakodnevnih nakupih pa pri Nizozemcih 

(31 odstotkov) in Nemcih (30 odstotkov) (Eurobarometer, 2006: 11-12). 

3.3 Dvojno označevanje cen

V dvanajstih državah evro območja je leto dni po uvedbi evra 50,6 odstotka anketiranih 

menilo, da dvojno označevanje cen ni potrebno, 47,2 odstotka pa je bilo mnenja, da je 

še vedno smiselno, od tega največ v Franciji (68,8 odstotkov) in Španiji (58,7 odstotkov) 

(Eurobarometer, 2002: 4). 

Tabela 5: Smiselnost dvojnega označevanja cen (november 2002)

Ali je še vedno smiselno dvojno označevanje cen - v evrih in prejšnji valuti?

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija

Fin
ska

Fran
cija

G
rčija

Irska

Italija

Lu
ksem

b
u

rg

N
em

čija

 N
izo

zem
ska

P
o

rtu
galska

Šp
an

ija

DA 47,2 % 33,4 % 51,3 % 50,5 % 68,8 % 42,5 % 34,2 % 40,6 % 34,5 % 37,0 % 25,3 % 46,8 % 58,7 %

NE 50,6 % 62,6 % 47,6 % 47,6 % 30,2 % 54,8 % 62,6 % 59,0 % 63,8 % 61,2 % 72,8 % 50,1 % 34,0 %

Brez 
odgovora

2,2 % 4,0 % 1,1 % 1,9 % 1,0 % 2,7 % 3,2 % 0,4 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 3,1 % 7,2

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Vir: Eurobarometer (2002: 4).

Raziskave javnega mnenja v letu 2006 so pokazale, da večina anketiranih prebivalcev v 

evro območju meni, da je dvojno označevanje cen (v evrih in prejšnji nacionalni valuti) 

nepotrebno: tako je menilo 58 odstotkov anketirane populacije (manj kot 8 odstotnih 

točk več kot leta 2002). Odstotek tako mislečih je najvišji na Nizozemskem (84 odstotkov) 

in Luksemburgu (76 odstotkov). V samo dveh državah evro območja pa večina še vedno 

želi dvojno označevanje cen, in sicer v Španiji (59 odstotkov) in Franciji (57 odstotkov) 

(Eurobarometer, 2006: 19-20).

3. 4 Vpliv uvedbe evra na vrednost nakupov

Rezultati raziskave iz leta 2002 so pokazali, da je uvedba nove valute vplivala na potrošniške 

navade kupcev. Zaradi težjega nadzora nad vrednostjo nakupov jih je 29,6 odstotkov 

menilo, da za nakupe porabijo več denarja. Ta odstotek je bil najvišji na Nizozemskem 
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(42,5) in Irskem (41,7), najnižji pa v Avstriji (18,3) in Nemčiji (19,1). Po drugi strani pa je 

kar 34,5-odstotni delež populacije, zajete v raziskavo, za nakupe porabil manj, iz bojazni, 

da bi zapravili preveč. Najvišji odstotek tako mislečih je bil v Nemčiji (56,5), najnižji pa v 

Španiji (17,3) (Eurobarometer, 2002: 15).

Tabela 6: Vpliv uvedbe evra na vrednost nakupov (november 2002)

Ali je še vedno smiselno dvojno označevanje cen - v evrih in prejšnji valuti?

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija

Fin
ska

Fran
cija

G
rčija

Irska

Italija

Lu
ksem

b
u

rg

N
em

čija

 N
izo

zem
ska

P
o

rtu
galska

Šp
an

ija

VEČ 
- ker težje 
nadziram, 
koliko 
porabim.

29,6 % 18,3 % 32,6 % 37,5 % 31,6 % 22,6 % 41,7 % 37,7 % 33,3 % 19,1 % 42,5 % 20,7 % 33,7 %

MANJ 
- ker se 
bojim, da 
bi zapravil 
preveč.

34,5 % 25,4 % 31,5 % 16,6 % 32,6 % 27,7 % 33,7 % 25,9 % 19,9 % 56,5 % 26,0 % 23,5 % 17,3 %

Ni razlike. 35,9 % 56,3 % 35,9 % 45,9 % 35,7 % 49,7 % 24,6 % 36,3 % 46,9 % 24,4 % 31,5 % 55,8 % 49,1 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Vir: Eurobarometer (2002: 15). 

Skoraj pet let po uvedbi evra večina (58 odstotkov) prebivalcev evro območja še vedno 

meni, da nova valuta vpliva na njihove nakupovalne navade. Delež tako mislečih je najvišji 

na Irskem (71 odstotkov), najnižji pa na Portugalskem (41 odstotkov). Ugotoviti pa je 

mogoče, da njihov delež upada. Delež tistih, ki zapravijo več, ker težje nadzirajo, koliko 

porabijo, se je glede na leto 2002 zmanjšal za 1,5 odstotne točke (znaša 33 odstotkov), 

delež tistih, ki kupujejo manj, ker se bojijo, da bodo zapravili preveč, pa za 4,6 odstotne 

točke (znaša 25 odstotkov). Pri nakupih so še vedno najbolj previdni Nemci, saj kar 

40 odstotkov anketiranih še vedno nakupuje manj, ker se bojijo zapraviti preveč. Isti 

odstotek velja za Italijane. Zaradi težjega nadzora nad vrednostjo porabljenega zneska 

pa več kupujejo prebivalci Luksemburga, Belgije in Finske (33, 34 in 35 odstotkov). Kot 

zanimivost velja omeniti predvsem Irsko, kjer kar 44 odstotkov anketiranih kupuje več 

zaradi težjega nadzora nad porabljeno vrednostjo - istočasno pa je to država z največjim 

deležem populacije, ki meni, da uvedba nove valute ni imela vpliva na nakupovalne 

navade (Eurobarometer, 2006: 13-14).
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IV. NAVAJANJE NA UPORABO NOVIH KOVANCEV IN BANKOVCEV

4. 1 Težave pri razlikovanju in uporabi bankovcev in kovancev

V prvem letu od uvedbe evra so težave pri razlikovanju in uporabi povzročali bankovci 

le 5,8 odstotkom anketiranih prebivalcev, kar 92,8 odstotkov pa je menilo, da je njihovo 

razlikovanje in uporaba enostavna. Še največ težav so z bankovci imeli Avstrijci in Nemci. 

Na evrske kovance so se najhitreje navadili Španci, Portugalci, Grki in Finci (84,1, 83,3, 

83 in 80,8 odstotkov je menilo, da je sta razlikovanje in uporaba kovancev enostavna), 

najtežje pa Nemci in Irci - kar  43,7 oziroma 45,7 odstotkov jih je težko razlikovalo in 

uporabljalo evrske kovance (Eurobarometer, 2002: 5-6).

Tabela 7: Težave pri razlikovanju in uporabi bankovcev in kovancev (november 2002)

Razlikovanje in uporaba kovancev

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija

Fin
ska
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cija
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rčija
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Italija

Lu
ksem
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N
em
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 N
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zem
ska

P
o

rtu
galska

Šp
an

ija

Enostavno 68,8 % 65,9 % 67,2 % 80,8 % 70,5 % 83,0 % 53,4 % 76,3 % 67,7 % 54,4 % 55,2 % 83,3 % 84,1 %

Težko 29,0 % 33,7 % 29,5 % 17,9 % 28,8 % 13,7 % 45,7 % 23,1 % 25,3 % 43,7 % 42,6 % 11,8 % 9,6 %

Normalno 1,9 % 0,3 % 2,6 % 0,9 % 0,5 % 3,0 % 0,7 % 0,6 % 6,5 % 1,6 % 2,2 % 4,7 % 5,9 %

Brez 
odgovora

0,3 % 0,1 % 0,7 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,5 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Razlikovanje in uporaba bankovcev

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija
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ska
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Enostavno 92,8 % 89,5 % 91,0 % 97,0 % 95,3 % 92,7 % 92,8 % 95,3 % 94,8 % 89,6 % 93,9 % 91,6 % 93,1 %

Težko 5,8 % 9,9 % 6,8 % 2,2 % 4,0 % 5,0 % 5,9 % 4,6 % 2,0 % 9,5 % 5,4 % 4,1 % 2,8 %

Normalno 1,0 % 0,6 % 1,8 % 0,4 % 0,3 % 2,0 % 1,0 % 0,1 % 3,0 % 0,5 % 0,7 % 4,1 % 3,5 %

Brez 
odgovora

0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 0,6 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Vir: Eurobarometer (2002: 5-6). 

V letu 2006 je 74 odstotkov (5,2 odstotnih točk več kot leta 2002) anketiranih prebivalcev 

evro območja brez težav uporabljalo kovance, kar 94 (1,2 odstotni točki več kot leta 

2002) odstotkov pa bankovce. Največ težav z uporabo kovancev imajo še vedno Nemci 

(37 odstotkov), pa tudi Nizozemci in Avstrijci (31 in 29 odstotkov), najmanj pa Španci, 

Portugalci in Finci (7, 7 in 9 odstotkov). Z uporabo bankovcev pa prebivalci evro območja 

nimajo večjih težav - odstotek le-teh je še najvišji na Irskem (9 odstotkov) ter v Španiji in 

na Nizozemskem (po 6 odstotkov) (Eurobarometer, 2006: 9-10).
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4.2 Mnenje o uvedbi kovancev višje oziroma bankovcev nižje 
denominacije

Leto dni po uvedbi evra se je z morebitno uvedbo bankovcev nižjih denominacij strinjalo 

največ anketiranih v Grčiji in Italiji. Ugotovimo lahko, da gre za državi, kjer je menjalno 

razmerje med staro nacionalno valuto in evrom najvišje.9 Za uvedbo bankovca za en 

evro je bilo 21,5 odstotkov anketiranih (v Grčiji 58,2 in v Italiji 59,6 odstotkov), za uvedbo 

bankovca za dva evra pa 25,4 odstotkov (v Grčiji 61,5 in v Italiji 65,6 odstotkov) anketiranih. 

Uvedbi bankovcev nižjih denominacij so najbolj nasprotovali Nemci (93,3 odstotkov proti 

uvedbi bankovca za en evro in 94,4 proti uvedbi bankovca za dva evra) in Nizozemci (92,4 

odstotkov proti uvedbi bankovca za en evro in 86,9 proti uvedbi bankovca za dva evra). 

Gre za državi, kjer je menjalno razmerje med staro nacionalno valuto in evrom najnižje 

in hkrati tudi relativno najbolj enostavno za približen preračun.10 Uvedbi kovanca za pet 

evrov je bilo naklonjenih 39,8 odstotkov anketiranih, od tega največ Špancev, Nemcev in 

Ircev (51,6, 51,5 in 49,3 odstotkov). Več kot polovica vseh anketiranih (56,9 odstotkov) pa je 

uvedbi kovanca za pet evrov nasprotovala. Podrobnejši podatki so razvidni iz tabele 8.

Tabela 8: Mnenje o uvedbi kovancev višje oz. bankovcev nižje denominacije 

(november 2002)

Ali ste za uvedbo bankovca za 2 evra?

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija

Fin
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DA 25,4 % 49,1 % 28,7 % 18,1 % 15,4 % 61,5 % 16,6 % 65,6 % 28,3 % 5,2 % 11,4 % 31,2 % 14,0 %

NE 72,9 % 49,4 % 10,5 % 81,0 % 84,1 % 34,1 % 83,0 % 34,2 % 70,8 % 94,4 % 86,9 % 66,8 % 78,3 %

Brez 
odgovora

1,7 % 1,5 % 60,8 % 0,9 % 0,5 % 4,4 % 0,4 % 0,2 % 0,9 % 0,4 % 1,7 % 2,0 % 7,7 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Ali ste za uvedbo bankovca za 1 evro?

D
ržava

Evro
 o

b
m

o
čje 

A
vstrija

B
elgija

Fin
ska
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ska

P
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rtu
galska

Šp
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DA 21,5 % 18,0 % 19,8 % 7,5 % 12,4 % 58,2 % 15,6 % 59,6 % 19,1 % 5,9 % 6,3 % 18,3 % 12,5 %

NE 76,8 % 80,3 % 79,2 % 92,0 % 87,0 % 37,0 % 84,1 % 40,2 % 79,9 % 93,3 % 92,4 % 79,1 % 81,0 %

Brez 
odgovora

1,7 % 1,7 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 4,8 % 0,3 % 0,2 % 1,0 % 0,8 % 1,3 % 2,6 % 6,5 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

.

9 Menjalno razmerje za en evro je 340,750 GRD (Grčija) oziroma 1936,27 ITL (Italija) (spletna stran The Euro : Our 
Currency).

10 Menjalno razmerje za en evro je 1,95583 DEM (Nemčija) oziroma 2,20371 NLG (Nizozemska) (spletna stran The 
Euro : Our Currency).
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Ali ste za uvedbo kovanca za 5 evrov?

D
ržava

Evro
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B
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DA 39,8 % 12,4 % 20,1 % 21,5 % 46,1 % 32,4 % 49,3 % 23,4 % 18,7 % 51,5 % 27,2 % 31,3 % 51,6 %

NE 56,9 % 84,7 % 78,7 % 75,5 % 52,0 % 61,0 % 48,7 % 75,4 % 78,8 % 46,9 % 68,1 % 65,0 % 37,4 %

Brez 
odgovora

3,3 % 2,9 % 1,2 % 3,0 % 1,9 % 6,6 % 2,0 % 1,2 % 2,5 % 1,6 % 4,7 % 3,7 % 11,0 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Vir: Eur obarometer (2002: 9 in 13-14)

Ker je javno mnenje v preteklih letih bilo relativno nenaklonjeno uvedbi bankovcev za 1 

oziroma 2 evra,11 raziskava Eurobarometra v septembru 2006 tega vprašanja ni zajemala, 

temveč se je osredotočila zgolj na  uvedbo novih denominacij kovancev: za 25 centov 

ter za 5 in 10 evrov. Predlog uvedbe kovanca za 25 centov je na celotnem evro območju 

dobil le 12,3-odstotno podporo (najvišjo na Portugalskem in Nizozemskem - 40,5 oz. 

34,3 odstotke). Prebivalci evro območja so bili najbolj naklonjeni uvedbi kovanca za 

5 evrov. Z uvedbo se je strinjalo 52 odstotkov anketirane populacije (4 odstotne točke 

manj kot pred štirimi leti), najbolj pa so ji naklonjeni Nemci in Francozi (77,9 oz. 51,1 

odstotkov). Predlog uvedbe kovanca za 10 evrov, ki je na nivoju evro območja dobil le 

8,2-odstotno podporo, je na najvišji pozitivni odziv naletel na Irskem (47,6 odstotkov) 

(Eurobarometer, 2006: 83).

V. ZAKLJUČEK

V dosedanjih dvanajstih članicah evro območja je bila ob pričetku uvedbe evra izražena 

predvsem zaskrbljenost, da bo uvedba evra povzročila rast cen. Inflacija, ki so jo zaznali 

potrošniki, se je gibala med -2,17 (deflacija) odstotki na Finskem in kar 74,44 odstotki 

na Nizozemskem. Izračuni dejanske stopnje inflacije pa so pokazali, da je bila dejanska 

stopnja inflacije bistveno nižja od zaznane: gibala se je od 0,32 odstotki na Irskem in 1,23 

odstotki v Nemčiji.

Na uporabo novih bankovcev in kovancev se je leto dni po uvedbi navadilo 48,1 odstotkov 

vseh anketiranih.12 Skoraj pet let po uvedbi evra se je večina prebivalstva na uporabo 

evra dobro navadila, del populacije pa ima s tem še vedno težave. V letu 2002 je pri 

vsakodnevnih nakupih manjših vrednosti v evrih računalo 42,2 odstotkov (57 v letu 

11 Pobudo za uvedbo bankovcev nižjih denominacij je v oktobru dal Evropski parlament, ki je pozval Evropsko 
komisijo, Svet EU in Evropsko centralno banko, da priznajo potrebo po izdaji bankovcev za 1 in 2 evra (spletna stran 
Evropskega parlamenta).

12 Največ na Irskem, 71,7 odstotkov.
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2006), pri večjih nakupih pa le 12,5 odstotkov prebivalstva. Tudi v letu 2006 pri nakupih 

večjih vrednosti prebivalci večinoma še vedno preračunavajo vrednosti v prejšnjo valuto 

(40 odstotkov jih vrednost vedno preračuna v staro nacionalno valuto), samo v evrih jih 

računa le 29 odstotkov. Raziskave tako kažejo, da evro le postopoma postaja valuta, v 

kateri prebivalci računajo vrednost svojih nakupov.

Po uvedbi evra 1.1.2007 bo v Sloveniji dvojno označevanje cen v veljavi samo še šest 

mesecev.13 V zvezi s tem je zanimiva statistika, da je deset mesecev po uvedbi evra v evro 

območju 50,6 odstotkov  vprašanih menilo, da je dvojno označevanje nepotrebno, v 

štirih letih, do septembra 2006, pa se je delež tako mislečih zvišal za manj kot 8 odstotnih 

točk (58 odstotkov).

V letu 2002 je uvedbi bankovca za dva evra nasprotovalo 72,9 odstotkov (največ, 94,4 

odstotkov,  v Nemčiji), uvedbi bankovca za en evro pa 76,8 odstotkov anketiranih (največ 

v Nemčiji, 93,3 odstotkov). V raziskavi v septembru 2006 vprašanja o uvedbi bankovcev 

novih denominacij več niso zastavili. Predlog je naletel na pozitiven odziv predvsem v 

državah, kjer je menjalno razmerje med staro nacionalno valuto in evrom visoko (Grčija in 

Italija). Ker je menjalno razmerje med slovenskim tolarjem in evrom še najbolj primerljivo 

s tistim med portugalskim escudom in evrom,14 naj omenimo še, da je na Portugalskem 

uvedbo bankovca za dva evra podprlo 31,2 odstotkov, uvedbo bankovca za en evro pa 

18,3 odstotkov anketiranih. 

Iz podatkov raziskav je mogoče povzeti, da so se prebivalci manjših držav na uporabo 

nove valute privadili hitreje kot prebivalci večjih držav in da imajo z uporabo le-te tudi 

manj težav.

13 V skladu s 5(1). členom Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS št. 101/2005, z dne 
11.11.2005). 

14 Menjalno razmerje za en evro je 200,482 PTE (spletna stran The Euro : Our Currency).
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ORGANIZIRANOST MLADIH1

I. UVOD

V primerjalnem pregledu prikazujemo mladinske organizacije, s posebnim poudarkom 

na njihovih delovnih področjih, organiziranosti, vplivih na sprejemanje zakonodaje in 

nacionalne programe ter na številu mladih vključenih v organizirane oblike. 

Bela knjiga z naslovom “Nova spodbuda za evropsko mladino”, ki jo je Evropska komisija 

predstavila leta 2001, spodbuja sodelovanje mladih ljudi in zagovarja krepitev organizacij, 

v katerih se lahko sliši glas mladih ljudi2. Pomena sodelovanja mladih v procesu odločanja 

se zavedajo tudi v Organizaciji združenih narodov, ki v svojih poročilih (World Youth 

Report), spremlja in spodbuja različne oblike aktivne družbene udeležbe mladih. V 

številnih državah nacionalni, regionalni in lokalni mladinski sveti predstavljajo osnovno 

obliko politične in civilne udeležbe mladih. Opazno pa je tudi, da mladi danes pogosto 

težijo k drugačnem sodelovanju na konkretnih projektih (issue specific, service-

oriented), pri tem pa niso naklonjeni formalnim organizacijam, kot so mladinski sveti. 

Ti novi modeli udeležbe, skozi mreže sodelovanj in skupnih interesov, nudijo priložnosti 

za večje vključevanje mladih v procese odločanja in oblikovanja družbe (World Youth 

Report, 2005). 

Predstavljamo tudi različne modele mladinskih politik v evropskih državah, ki imajo 

določen vpliv na obliko organiziranosti mladih ter na število aktivnih mladih oziroma na 

njihovo starost itd. Posebej pa so predstavljene oblike organiziranosti mladih na Irskem, 

Finskem in Slovaškem3.  

II.  MODELI MLADINSKIH POLITIK V EVROPSKIH DRŽAVAH

Glede na pomembne karakteristike mladinske politike razlikujemo:

univerzalen (• universalistic) model v skandinavskih državah;

zaščitni (• protective) model v srednjeevropskih državah;

1 Mag. Andrej Eror, pripravljeno: 30.6.2006, objavljeno: 3.7.2006. 

2 Več o tem: A. Eror (2004): “Financiranje mladinskih organizacij”, naloga Raziskovalnega sektorja št. 3/04.

3 V nalogi Raziskovalnega sektorja št. 3 iz leta 2004 smo prikazali mladinske organizacije v Avstriji, Belgiji, Nemčiji ter 
na Danskem, Nizozemskem, Portugalskem in Švedskem, s poudarkom na financiranju teh organizacij.  

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   240 12/10/07   7:44:34 PM



241

model zasnovan na skupnosti (• community-based) v Veliki Britaniji in na Irskem ter

centralistični (• centralized) model v mediteranskih državah (IARD študija o mladinski 

politiki v Evropi). 

Univerzalni skandinavski pristop 

Univerzalni skandinavski pristop v mladinski politiki je relativno nov. Za njega je značilno, 

da zajema vse mlade znotraj določenih starostnih meja - vključuje adolescente in tiste 

do starosti 25 let. Zaradi te značilnosti lahko rečemo, da je mladinski koncept hkrati 

ozek, če upoštevamo, da izključuje starostno skupino otrok pred vstopom v obdobje 

adolescence.

V zadnjih 15 letih se je mladinska politika v skandinavskih državah spremenila. Ni več 

razpršena med različnimi sektorji, temveč jo sedaj koordinira ministrstvo, ki je poleg 

ostalega odgovorno tudi za nacionalno mladinsko politiko. Hkrati pa so specializirani 

mladinski sektorji majhni ali pa ne obstajajo. Skandinavske države imajo dolgo tradicijo 

razvite socialne države (welfare state). Ves čas pa ima pomembno vlogo tudi civilna 

družba (nevladne organizacije). Državni organi  in organizacije civilne družbe sodelujejo 

pri pripravi in izvajanju mladinske politike. 

V devetdesetih letih je bil največji problem brezposelnost med mladimi in je bilo to 

tudi težišče mladinske politike. Sedaj pa je mladinska politika v skandinavskih državah 

osredotočena na vključevanje in sodelovanje mladih v družbenem življenju. Med 

skandinavskimi mladimi je precej poudarjena neodvisnost in avtonomija mladih, ki 

se vidi v zgodnjem pridobivanju statusa odraslih ter zgodnji neodvisnosti od staršev. 

Mladinske organizacije v skandinavskih državah vključujejo veliko število aktivnih 

mladih (IARD študija o mladinski politiki v Evropi). 

Srednjeevropski zaščitni model

Za srednjeevropski zaščitni model je značilna dolga tradicija. V večini srednjeevropskih 

državah so orisi mladinske politike nastali že pred in za časa 2. svetovne vojne. Mladinska 

politika vključuje  vse mlade, tako otroke kakor tudi mlajše odrasle in mlade družine. 

Mladi so označeni kot ranljiva socialna skupina, ki mora biti varovana ter podprta. V 

teh državah obstajajo posebna mladinska ministrstva, močni direktorati in sektorji za 

izvajanje mladinske politike. 

Kot v skandinavskih državah, se tudi v srednjeevropskem modelu mladinska politika izvaja 

skozi sodelovanje državnih organov in organizacij civilne družbe. Ciljna skupina je široka, 

zajema celotno generacijo mladih in vključuje tudi skupine ogroženih (disadvantaged youth) 

oziroma celo generacijo mladih. Kot osnovni problem se izpostavlja socialna izključenost 

mladih oziroma politična (ne)udeležba mladih (IARD študija o mladinski politiki v Evropi). 
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Model v Veliki Britaniji in na Irskem

Mladinska politika v Veliki Britaniji in na Irskem je zasnovana na dolgi tradiciji dela z 

mladino. Omejen je vpliv državnih ustanov na mladinsko politiko, poudarjena je močna 

vloga skupnosti. Po tem modelu je država prepustila izvajanje mladinske politike v prvi 

vrsti civilni družbi. Ciljna skupina so ogrožene mladostniške skupine (disadvantaged 

youth) ter reševanje socialnih problemov. Najbolj je izpostavljena problematika socialne 

izključenosti mladih - podaljševanje obdobja mladosti in vprašanje družbene udeležbe 

mladih. Pri izvajanju mladinske politike pa je očitna predstava o  “mladih kot problemu”. 

Značilnosti tega modela so odraz prevladujočega minimalnega vpliva države za socialno 

skrb in  blaginjo (minimal welfare state) v Veliki Britaniji in na Irskem, vendar je glede na 

očitno rast socialne izključenosti mladih v zadnjih letih opazno tudi spreminjanje tega 

liberalnega pristopa (IARD študija o mladinski politiki v Evropi).

Mediteranski model

Mediteranski model mladinske politike je precej nov. Delo z mladimi in njihova podpora 

je bila  v teh državah tradicionalna odgovornost družine in cerkve. V zadnjih dvajsetih letih 

del te odgovornosti prevzemajo javne ustanove. To je razlog za precej ozko opredelitev 

ciljne skupine - mladi v starosti od 15 do 25/30 let. V mediteranskih državah je vloga 

lokalnih skupnostih in nevladnih organizacij oziroma civilne družbe precej slaba. Zaradi 

tega je mladinska politika osredotočena na državnem nivoju ter jo izvajajo državne 

ustanove. Udeležba mladih v organizacijah ni velika, čeprav se veča. Zvišanje udeležbe 

mladih v organizacijah tudi predstavlja eden od glavnih ciljev mladinske politike v 

mediteranskih državah. Velik problem predstavlja  tudi brezposelnost med mladimi in 

posledično podaljšanje obdobja mladosti. Mediteranski model ni univerzalen v svojem 

obsegu, ker pri zagovarjanju avtonomije in neodvisnosti mladih zajema zgolj specifične 

skupine (IARD študija o mladinski politiki v Evropi).

V tabeli 1 prikazujemo osnovne karakteristike predstavljenih modelov mladinskih politik 

v evropskih državah. 
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Tabela 1: Modeli mladinskih politik

 

Države Ciljna skupina Starostne skupine
Prisotnost in pomen 
organizacij civilne 
družbe  

Univerzalen model
Danska, Finska, 
Islandija, Norveška, 
Švedska. 

Vsi mladi znotraj 
določenih starostnih 
meja. 

13/15 do 25 let.
Da, v sodelovanju z 
državnimi organi.

Zaščitni model

Avstrija, Belgija, 
Francija, Nemčija, 
Liechtenstein, 
Luksemburg, 
Nizozemska.  

Celotna generacija 
mladih. 
Ogrožene skupine 
mladih. 

Od rojstva  do 25/30 let. 
Da, v sodelovanju z 
državnimi organi.

Model usmerjen na 
lokalno skupnost

Irska, Velika Britanija.
Ogrožene skupine 
mladih

Od osnovne šole pa do 
25 let. 

Da (poglavitni nosilci 
mladinske politike).

Centralistični model
Grčija, Italija, 
Portugalska, Španija. 

Specifične skupine 
mladih. 

15 do 25/30 let. Ne.

Vir: IARD študija o mladinski politiki v Evropi.

III. PRIMERJALNI PREGLED PO IZBRANIH DRŽAVAH 

3.1 Finska

Na Finskem se mladi organizirajo v številnih organizacijah. Med njimi so podmladki 

političnih strank, različna interesna ali hobi društva, otroške organizacije, organizacije s 

področja izobraževanja, zdravstva, mladinskega dela in številne druge. Organizirani so na 

državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Občine skupaj z mladinskimi organizacijami 

skrbijo za izvajanje mladinskih programov. 

Mladi na Finskem aktivno sodelujejo pri odločanju o različnih vidikih mladinske 

problematike. Pri tem sodelovanju je posebej pomembna krovna mladinska 

organizacija.  

Na Finskem je bila leta 1992 ustanovljena nevladna, neprofitna, politično in konfesionalno 

neodvisna organizacija - Allianssi. Alliansi je v evropskih razmerah specifična organizacija, 

ker združuje naslednje funkcije: 

krovna organizacija mladinskih organizacij na Finskem;• 

zagovarjanje interesov  mladih in njihovih organizacij;• 

pomoč za tiste, ki delajo z mladimi na lokalnem ali regionalnem nivoju in v mladinskih • 

organizacijah ter

pomoč direktno mladim. • 
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Alliansa je združila tri nacionalne mladinske organizacije, ki so obstajale že prej. Ena je 

ponujala različno pomoč na področju mladinskega dela, druga je ponujala pomoč in 

zagovarjala interese lokalnih mladinskih aktivistov, tretja pa je bila krovna mladinska 

organizacija ter je kot nacionalni mladinski svet predstavljala Finsko v mednarodnih 

odnosih (spletne strani Allianssi).

Za razliko od večine drugih nacionalnih mladinskih svetov v Evropi, organizacija Allianssi 

izvaja raznovrstne aktivnosti, ki jih je nasledila od svojih predhodnic. Tako razen foruma 

za svoje člane in izvajanja vpliva na nosilce mladinske politike organizacija Alliansi izvaja 

naslednje programe:

izobraževalni programi za organizacije in vse tiste, ki se ukvarjajo z mladimi na • 

lokalnem nivoju (youth workers). Programi vključujejo organizacijske in ekonomske 

ter multikulturološke teme. Ravno tako usposabljajo aktiviste za delo na ulici itd;

knjižnica mladinske politike, ki vključuje raziskovalno literaturo in ostalo publikacijo, • 

ki se ukvarja s problematiko mladih. Uporabniki knjižnice so raziskovalci ter vsi drugi 

zainteresirani. Vključuje 13.000 publikacij in okoli 200 raznih strokovnih časopisov. 

Knjižnica je edina tovrstna v nordijskih državah; 

informativna spletna stran (• Youth Info House). Spletna stran pospešuje dostop do 

različnih virov  in promovira internet ter veščine in povezovanje med vsemi, ki se 

ukvarjajo oziroma so zainteresirani za področje mladih;

programi informiranja. Pripravlja neodvisne informacije za lokalne mladinske • 

informacijske centre ter izvaja potrebna izobraževanja. Allianasi predstavlja te centre 

v mednarodnem okolju ter je članica ERYICA (European Youth Information and 

Counselling Agency);

izmenjava mladih. Vsako leto več kot 1.000 mladih odhaja na delo v tujino s • 

posredovanjem Allianssi Youth Exchanges. Programi ponujajo stimulativne daljše 

službe in zaposlovanje za krajši čas, na primer v času poletja (varovanje otrok, delo v 

hotelih, delo v delovnih taborih, prostovoljno delo v državah v razvoju) itd. Allianssi 

sodeluje v evropski prostovoljni pomoči, ki jo organizira EU;

administracija evropske mladinske kartice na Finskem (• European Youth Card 

Association);

založniška dejavnost: izdaja vodnikov o mladinskem delu za različne organizacije in • 

lokalne skupnosti; izdaja letopisa s strokovnimi članki ter naslovnikom članic; izdaja 

izobraževalnega časopisa o mladinskem delu (youth work), ki izhaja osemkrat letno. 

Allianssi dvakrat mesečno za svoje člane pripravlja posebna obvestila Allianssi Express;

promovira mladinsko politiko: vključevanje mladih v politiko skozi organizacijo "volitev • 

v senci" oziroma mladinski parlament za mlade med 15 in 18 letom starosti;
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v projektu zmanjševanja nezaposlenosti med mladimi se zbirajo predlogi mladih glede • 

novih zaposlitev. Allianssi je od začetka vključen v finsko strategijo o delu mladih. 

Strategija je tako oblikovana, da promovira mladinsko delo in aktivnosti, s posebnim 

poudarkom na življenjskih pogojih mladih;

predstavnik za mednarodno mladinsko sodelovanje na Finskem: različni organi • 

organizacije so zadolženi za mednarodne odnose, organizirajo mednarodne seminarje 

in študijske obiske ter povratna srečanja na Finskem. Allianssi je bila aktivna udeleženka 

v kampanji Sveta Evrope proti rasizmu, antisemitizmu, ksenofobiji in nestrpnosti ter 

je članica Evropske mreže proti rasizmu - UNITED. Trenutno delajo na nacionalni 

in mednarodni promociji dela mladih. Vsako leto je predstavnik Alliansse vključen 

v finsko delegacijo v generalni skupščini Združenih narodov (povzeto po spletnih 

straneh Allianssi).

Allianssi sodeluje v delovnih skupinah in odborih, ki odločajo o različnih vidikih 

mladinske problematike. Javno podaja izjave in komentarje ter aktivno vpliva na 

odločanje o pomembnih temah iz življenja mladih. Sodeluje z ministrstvom za šolstvo, ki je 

odgovorno za področje mladine. Na Finskem je običaj, da se o pomembnih temah odloča 

v sodelovanju javne uprave (ministrstev, regionalnih in lokalnih skupnosti) s predstavniki 

mladinskih organizacij (Allinassi) in raziskovalcev s področja mladinske problematike. 

Tako sodelovanje je bilo pomembno na primer pri implementaciji mladinske politike 

Evropske unije (EU White Paper on youth police, EU Youth Programme).

V pridobivanju informacij Allianssi sodeluje z raziskovalci (predvsem Finnish Youth 

Research Society, Finnish Youth Research Network). Skupaj tudi izdajajo raziskovalno revijo 

ter podpirajo raziskovalne projekte o stališčih mladih, življenjskih pogojih mladih itd.    

Letni proračun organizacije znaša 2 milijona evrov, od tega jim dve tretjine dodeli 

ministrstvo za šolstvo iz sredstev nacionalne loterije.     

Generalna skupščina organizacije se sklicuje dvakrat letno. Na jesenskem srečanju se 

izbira predsednik in upravni odbor (Board) ter se odobrava proračun in akcijski načrt 

za naslednje leto. Na pomladanskem srečanju se obravnava poročilo prejšnjega leta ter 

se razreši prejšnja uprava. Število volilnih glasov je odvisno od števila članov organizacije 

članice. 

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik in 12 članov ter njihovih 

namestnikov. Namestnik se lahko udeleži srečanja samo, če je pravi član odsoten. Allianssi 

ima tudi generalni sekretariat ter po potrebi operativni sekretariat.  Upravi odbor imenuje 

izvršni odbor, po potrebi pa lahko oblikuje tudi dodatne odbore. V službah Allianse je 

zaposlenih 26 delavcev: v administrativni, mednarodni, informativni, razvojni ter v službi 
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za mladinske izmenjave. Vodi jih generalni sekretar.  Člani upravnega odbora delajo brez 

plačila (spletne strani Allianssi).

Članice Allianssi so različne organizacije: skoraj vse nacionalne mladinske organizacije, 

interesna, hobi ali politična združenja mladih. Dodatno so člani tudi druge organizacije 

in strokovnjaki s področja mladinske problematike. 

Alliansee vključuje 103 organizacije. Med njimi so:

podmladki političnih strank;• 

organizacije študentov in učencev; • 

mladinska kulturna društva;• 

hobi organizacije (radioamaterska društva, jadralna društva, reševalna moštva itd.);• 

verska združenja mladih;• 

organizacije z mednarodno orientacijo (• ICYE Finland, evropsko gibanje, United 

Nation’s Youth and Student’s Association of Finland itd.);    

otroške organizacije (skavtska organizacija, demokratična zveza finskih pionirjev, • 

otroški parlament, The Children’s Organisation of the Coalition Party – Minijellonat, 

Christian Association for Boys and Girls in Finland);

organizacije na področju izobraževanja (center šolskih klubov, združenje šolskih • 

svetovalcev, organizacije šolskih taborov itd.);

socialne in zdravstvene organizacije (združenje za duševno zdravje, motnje sluha, • 

invalidska društva itd.);

različni sindikati;• 

druge organizacije s področja mladinskega dela (rdeči križ, seksualna enakopravnost, • 

zveza za pomoč pri namestitvi in življenjskih pogojih mladih itd.) (spletne strani 

Allianssi).

3.1.1  Mladinske organizacije na lokalnem nivoju

Na Finskem imajo 432 občin, ki skupaj z mladinskimi organizacijami skrbijo za izvajanje 

mladinskih programov. Občine podpirajo okoli 1.100 mladinskih klubov. Na področju 

dela z mladimi na lokalni ravni deluje skoraj 3.400 ljudi (local youth work sector). Na 

lokalnem nivoju skrbijo za izobraževanje in ponujajo rekreacijske aktivnosti, ustrezno 

okolje za zbiranje mladih, informacije ter svetovanja za mlade. Dodatno podpirajo 

mladinske organizacije in druge skupine mladih ter podpirajo kulturno in medkulturno 

delovanje, mednarodno delo ter mladinske delavnice.

Občine so neodvisne pri upravljanju in izvajanju dela z mladimi. Povečuje pa se 
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sodelovanje v številnih regionalnih projektih. Zadnje čase tudi vlada bolj podpira 

lokalno skupnost pri delu z mladimi  in je bolj aktivna v mladinskih lokalnih projektih 

(preprečevanje socialne izključenosti, izboljševanje življenjskih pogojev za mlade, prosti 

čas mladih, preprečevanje brezposelnosti med mladimi itd.).       

Občine letno porabijo okrog 160 milijonov evrov za delo z mladimi (youth work), kar 

pomeni več kot 30 evrov na osebo4. To je približno 0,6 % proračuna lokalnih skupnosti. 

V občinah deluje okrog 240 mladinskih delavnic. Osnovna ideja je omogočiti mladim, 

da pridobijo delovne izkušnje. Dela se tudi na odstranjevanju ovir za šolanje mladih, 

mladim se  pomaga pri reševanju različnih problemov. V 150 občinah delujejo različne 

skupine, ki lobirajo in zagovarjajo interese mladih. V občinskih svetih delujejo mladinski 

parlamenti, mladinski forumi in druge skupine.       

V letu 2006 se na Finskem spreminja zakon o delu z mladimi (The Finnish Youth Work 

Act), vendar ne predvideva večje spremembe gleda delovanja lokalne samouprave na 

področju skrbi za mlade (spletne strani Allianssi). 

3.2 Irska

Mlajši od 25 let na Irskem predstavljajo 41 % populacije, kar pomeni največji delež mladih 

prebivalcev med vsemi državami članicami Evropske unije (spletne strani Youth.ie).

Na Irskem so mladi organizirani na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Aktivni 

so v različnih organizacijah, kot člani teh organizacij ali kot uporabniki programov, ki 

jih mladinske organizacije izvajajo. Med njimi so mladinski klubi, podmladki političnih 

strank ter organizacije s specifično tematiko. Na Irskem za mlade skrbijo predvsem 

mladinske organizacije ter druge nevladne organizacije.   

Nacionalni mladinski svet Irske (NYCI) je krovno telo prostovoljnih mladinskih organizacij. 

Ustanovljen je bil leta 1967 in ima podlago v zakonu (Youth Work Act, 2001). Predstavlja 

partnerja v socialnem dialogu. Mladinski svet skrbi za razvoj storitev, namenjenih mladim, 

ter promovira in varuje njihove interese. 

Članstvo v mladinskem svetu je odprto za vse prostovoljne organizacije, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:  

da se upravljajo same (• self-managing);

da delujejo na področju vzgoje, promocije, oziroma pomoči mladim;• 

da so mladi vključeni pri odločanju v organizaciji;• 

da pripravljajo razvojne programe;• 

da so nacionalna ali regionalna organizacija, kjer mora biti večina članov mlajših od 25 • 
4  Občinska finančna poročila in statistika ministrstva za šolstvo v skupino mladih vključuje tiste, ki so mlajši od 29 let. 

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   247 12/10/07   7:44:36 PM



248

let. Pri tem mora imeti nacionalna organizacija najmanj 15 priznanih enot (z ne manj kot 

20 članov) ter predstavnike v najmanj dveh provincah. Druga možnost je, da je članica 

nacionalna organizacija, ki v ne manj kot enem letu v svoje programe vključuje najmanj 

300 mladih. Regionalna organizacija pa mora imeti najmanj 10 priznanih enot z aktivno 

udeležbo najmanj 1.000 mladih na dan prijave. Članstvo v mladinskem svetu pa lahko 

pridobi tudi regionalna organizacija, ki organizira programe, v katerih je vključeno najmanj 

1.000 mladih v ne manj kot enem letu. Njena aktivnost mora biti v najmanj 10 okrožjih. 

Vse druge organizacije, ki skrbijo za mlade, lahko pristopijo mladinskemu svetu kot 

pridruženi člani (spletne strani Youth.ie).

Na Irskem so aktivne različne mladinske organizacije, ki v svojih vrstah ali programih 

vključujejo več kot 750.000 mladih iz vseh delov države. Večina lokalnih mladinskih 

skupin je vključena v krovne organizacije na regionalni ali nacionalni ravni. Mladinske 

organizacije se medsebojno razlikujejo po:

starosti članov;• 

različnih interesih svojih članov oziroma po programih, ki jih ponujajo;• 

od geografskega področja delovanja in• 

organizacijske strukture (spletne strani Youth.ie).• 

V 2004 letu je bilo 43 različnih nacionalnih mladinskih organizacij članov Nacionalnega 

mladinskega sveta (NYCI). Dodatno jih je še 10 imelo status opazovalca. V mladinski svet 

so vključeni:

mladinski klubi;• 

podmladki političnih strank;• 

organizacije s specifično tematiko (• single issue); 

organizacije, ki predstavljajo posebne mladinske interese ter• 

druge mladinske organizacije.  • 

V nadaljevanju prikazujemo nekatere primere mladinskih organizacij.

Organizacija YMCA Ireland združuje lokalna združenja, ki delujejo v dvajsetih skupnostih 

po otoku. YMCA je nekonfesionalno krščansko gibanje s programi in storitvami, ki so 

namenjeni mladim vseh veroizpovedi in ateistom. Izvajajo širok razpon programov, s 

poudarkom na izobraževanju na prostem, poklicnem treningu, informiranju mladine, 

zdravstvenem izobraževanju, mednarodnih odnosih, razvoju vere, družinskem 

mladinskem delu itd. 
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Svet mladinskih klubov svoje programe izvaja skozi načrtovane dogodke oziroma 

tekmovanja in druge aktivnosti.  Svet mladinskih klubov želi mladim zagotoviti varno 

okolje za druženje in zabavo. Članom ponuja neformalne oblike izobraževanja ter dela na 

razvoju njihovih sposobnosti in talenta. Izobraževalni programi so namenjeni ozaveščanju 

mladih glede zlorabe drog in drugih substanc oziroma številni drugim lokalnim in 

globalni socialni problematiki. Programi so posebej namenjeni ogroženim skupinam 

mladih. Ravno tako želijo razvijati tudi dobre prakse varstva otrok, izobraževati klubske 

vodje oziroma poudarjati pomen lokalne skupnosti v sredinah kjer klubi delujejo. 

Mladi delujejo tudi na sindikalnem področju. Pri kongresu sindikata, ki je krovna 

organizacija sindikatov na Irskem in Severnem Irskem, delujeta dva mladinska odbora 

(en na Irskem, drugi na Severnem Irskem). Odbora organizirata izobraževanja in druge 

iniciative za mlade člane sindikatov. 

Organizacija EIL-Intercultural Learning deluje na področju izmenjave mladine pri 

izobraževanju, ECO-UNESCKO pa je organizacija, ki se na Irskem ukvarja s problematiko 

zaščite okolja.  

 

Člani mladinskega sveta (NYCI) so tudi Nacionalna asociacija mladinskih gledališč, 

Nacionalni forum lokalnih prostovoljnih mladinskih svetov, prostovoljna organizacija 

na področju promocije športa in kulturnih aktivnosti (Community Games), katoliške 

mladinske organizacije (Catholic Youth Care, Catholic Guides of Ireland, Young Christian 

Workers), organizacija za prostovoljno vključevanje mladih v aktivnosti lokalne skupnosti 

(Confederation of Peace Corps), mladinski rdeči križ itd. (povzeto po spletnih straneh 

Youth.ie).

Ustanovljeni so tudi lokalni mladinski sveti v enajstih okrajih, ki pomagajo mladinskim 

organizacijam, da bolje ocenjujejo potrebe mladih ter da koordinirajo ustrezne programe. 

Čeprav je Nacionalni mladinski svet  (NYCI) krovna mladinska organizacija na Irskem, 

zaradi določenih zgodovinskih razlogov ne vključuje treh pomembnih organizacijah z 

velikim številom članov, ki delujejo neodvisno. To so: Nacionalna mladinska federacija, 

Katoliški mladinski svet in organizacija the Foróige (spletne strani OZN, Country Profiles 

on the Sitution of Youth).
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3.3  Slovaška

Mladi se na Slovaškem organizirajo v različne mladinske organizacije. Med njimi 

so organizacije, ki združujejo mlade vernike, podmladki političnih strank, skavtske 

organizacije, organizacije narodnih skupnosti itd. Mladi tako na državnem kakor tudi 

na regionalnem nivoju sodelujejo pri oblikovanju mladinske politike.    

Slovaški mladinski svet (RMS) je bil ustanovljen leta 1990 na podlagi zakona o društvih 

(civic association law). Predstavlja krovno organizacijo, ki združuje različne mladinske 

in otroške organizacije ne glede na njihovo politično, versko ali nacionalno orientacijo 

(spletne strani RMS).  

Programski cilji mladinskega sveta so:

oblikovanje zakonodaje in ustreznega političnega okolja: • 

sooblikovanje zakonodaje na področju otroške in mladinske politike ter organizacij  –

civilne družbe. Na področju mladinske politike je mladinski svet uraden partner 

ministrstvu za šolstvo;

podpirati prostovoljno delo, ki se razume kot oblika učenja mladih; –

spodbujajo udeležbo mladih v javnem življenju – ;

oblikovanje finančnega okolja za podporo dela z mladimi:• 

financiranje aktivnosti v prostem času mladih; –

opozarjajo na pomen izobraževanja mladih v njihovem prostem času; –

posvečajo se tematiki financiranja organizacij civilne družbe: pridobivanje sredstev,  –

filantropija, družbena odgovornost;

zagovarjanje interesov mladih:• 

pravočasno informiranje na spletnih straneh ( – www.youth.sk);

seznanjanje javnosti z najbolj aktualnimi problemi in pogledi mladih; –

poudariti primere dobrih praks pri sodelovanju lokalne skupnosti, privatnega  –

sektorja in mladinskih organizacij; 

pomoč organizacijam:• 

ponujajo strokovno pomoč in svetovanje otroškim in mladinskim organizacijam; –

omogočajo informacijsko-tehnološko podporo otroškim in mladinskim  –

organizacijam (elektronski naslovi, domače spletne strani itd. );

informirajo in vključujejo zainteresirane v aktivnosti svojih članov; –

delovanje na mednarodnem področju:• 

sodelujejo na evropskem in mednarodnem področju; –

udeležujejo se na srečanjih in v aktivnostih evropskega mladinskega foruma; –
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imajo številne partnerske organizacije v tujini (spletne strani RMS). –

Slovaški mladinski svet (RMS) združuje več kot 30 mladinskih in otroških organizacij 

oziroma več kot 70.000 mladih. Med njimi so različne organizacije, ki združujejo mlade 
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vernike (Association of Christian Youth Communities, Association of Lutheran Youth, 

Christian Children Communities Movement, The Evangelical Youth Community  itd.), 

podmladki političnih strank (Christian-Democratic Youth of Slovakia, The Social-

Democratic Youth of Slovakia, The Young Democratic Left  itd.), skavtske organizacije, 

organizacije narodnih skupnosti (The Union of Scouts of Hungarian Nationality, The 

Hungarian Youth Community), parlament srednješolskih učencev, regionalni mladinski 

sveti in številne druge organizacije. 

Predstavniki mladinskega sveta sodelujejo z vladnimi uradi pri izdelavi dolgoročne 

mladinske politike. Vladni svet za otroke in mladino je na Slovaškem leta 2001 sprejel 

program mladinske politike  do leta 2007.  Ta program je izdelan na osnovi podatkov o 

delu z mladino v obdobju 1990-2000.  Mladinski svet je bil aktiven pri oblikovanju tega 

programa ter ga predstavlja v Evropskem forumu. Sooblikoval je tudi druge pomembne 

dokumente, na primer koncept razvoja šolstva - Millenium in finančni načrt za otroške 

in mladinske organizacije. 

Mladinski svet vodi uprava, ki jo sestavlja šest članov in predsednik. Njihove aktivnosti 

nadzoruje poseben odbor.  Člane uprave in nadzornega odbora nominirajo organizacije, 

ki so članice.  Sekretariat sveta je odgovoren predsedniku in skrbi za administrativne 

posle. Vodi ga izvršni direktor. Sestavljen je iz mednarodnega, finančnega oddelka ter 

oddelka za regionalno politiko.  Posebno funkcijo v zunanji komunikaciji pa ima oddelek 

za medije in spletne strani (spletne strani RMS).

IV. ZAKLJUČEK

Delovanje mladinskih organizacij je pomembno za spodbujanje vključevanja mladih v 

družbeno življenje. Mladinski sveti predstavljajo najbolj organizirano obliko združevanja 

mladih ter so prisotni v vseh predstavljenih državah. Združujejo različne mladinske in 

druge organizacije in izvajajo številne aktivnosti. Po raznovrstnosti svojih aktivnosti 

najbolj izstopa organizacija Alliansi na Finskem. 

Predstavljeni modeli mladinskih politik kažejo, da je eden od osnovnih problemov v vseh 

evropskih državah vprašanje politične udeležbe mladih. Skandinavske in mediteranske 

države poleg tega izpostavljajo pomen razvoja avtonomije in neodvisnosti mladih. 

Preventivno delovanje glede socialnih problemov pa je dodatno poudarjeno v Veliki 

Britaniji, na Irskem ter v srednjeevropskih državah.     

Države se razlikujejo po številu mladih vključenih v različne organizirane oblike. 

V skandinavskih državah je veliko mladih vključenih v mladinske organizacije, v 

mediteranskih državah pa je število aktivnih v mladinskih organizacijah precej nizko.   
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UČITeLJSKe ZBORNICe V dRŽAVAH eU 1

I. UVOD

Pričujoča naloga zajema podatke o organiziranju izobraževalnih delavcev v nekaterih 

državah Evropske unije. Osredotočili smo se predvsem na obliko zborničnega 

združevanja. Pri iskanju podatkov in gradiva smo se oprli na informacije, dostopne 

na svetovnem spletu ter v bazi COBISS. Ker v obeh primerih o zborničnem delovanju 

učiteljev ni bilo veliko podatkov, smo se s konkretnimi vprašanji po pomoč in informacije 

obrnili na pristojna ministrstva, predstavnike združenj učiteljev v posameznih državah ter 

na nekatera mednarodna (nadnacionalna) združenja oziroma organizacije, ki pokrivajo 

področje izobraževanja (UNESCO, European Association of Teachers...), vendar smo 

bili pri tem precej omejeni z dobro voljo oseb iz posamezne države. Tako so nekateri 

na poslan vprašalnik odgovorili zelo podrobno, nekateri nekoliko bolj skopo, v veliko 

primerih pa odgovora niti nismo prejeli.

Po informacijah glede zborničnih oblik združevanja učiteljev v državah Evropske unije 

smo poizvedovali tudi na nekaterih slovenskih institucijah (npr. Pedagoški inštitut, 

Fakulteta za organizacijske vede...), vendar zbirnega pregleda glede te problematike 

doslej niso delali.

Pri iskanju informacij smo naleteli tudi na že znan problem različne terminologije med 

posameznimi državami. Za istim terminom se je namreč nemalokrat skrivala vsebinsko 

zelo različna oblika združevanja. Tako je bilo šele po podrobnem pregledu nalog in 

ciljev posameznih oblik organiziranja učiteljev razvidno, kateri organizacijski obliki 

v Sloveniji je podobna organizacija, ki smo jo proučevali (zbornice, društva, sindikati, 

združenja...). Zaradi tega v nadaljevanju na kratko povzemamo značilnosti zbornične 

oblike združevanja, kot jo poznamo v Sloveniji.

II. SPLOŠNO O ZBORNICAH2

Zbornice so korporativne pravne osebe, v katerih se brez profitnega namena združujejo 

bodisi gospodarski subjekti bodisi posamezniki, ki opravljajo določen poklic. Že iz te 

definicije je razvidno, da lahko govorimo o dveh vrstah zbornic: o gospodarskih zbornicah 

(tistih, v katerih se združujejo gospodarski subjekti, torej predvsem gospodarske družbe) 
1 Mag. Mojca Pristavec-Đogić, Marjana Križaj, pripravljeno: 27.6.2006, objavljeno: 28.6.2006.

2  Ta del besedila je pretežno povzet po Virant, 1999, dopolnjen s kasnejšimi spremembami.
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in o poklicnih zbornicah (tistih, v katerih se združujejo posamezniki, ki opravljajo 

določeno poklicno dejavnost).

Po drugi strani pa lahko zbornice glede na način ustanovitve, namen in obveznost 

članstva razdelimo na javnopravne in zasebnopravne. Javnopravne so tiste, ki jih ustanovi 

država z oblastnim aktom (praviloma zakonom). Članstvo v teh zbornicah je za določen 

krog subjektov obvezno. Javnopravne zbornice izvajajo naloge v javnem interesu. 

Zasebnopravne zbornice pa so zbornice, ki jih prostovoljno ustanovijo fizične in pravne 

osebe z neoblastnim aktom (pogodbo, statutom ali drugim aktom o ustanovitvi). Te 

zbornice izvajajo naloge v interesu svojih članov, opredeljene v aktu o ustanovitvi, kar 

pa ne izključuje možnosti, da bi jim država podelila javna pooblastila.

Javno pooblastilo lahko obsega izvajanje vseh funkcij državne uprave in vse oblike 

delovanja, značilne za državno upravo ali le del. Zbornice lahko po javnem pooblastilu 

vodijo evidence, izdajajo potrdila, vodijo upravne postopke, izdajajo odločbe in celo 

predpise (oblastne splošne pravne akte). Pri svojem delovanju v okviru javnih pooblastil 

zbornice pogosto nastopajo oblastno - odločajo o pravicah in obveznostih pravnih 

subjektov v konkretnih primerih (z odločbami) ali na splošno (s predpisi).

Javno pooblastilo se podeli z zakonom, za vodenje postopka in odločanje v upravnih 

zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti pa z odlokom. Bistvo 

javnega pooblastila je v tem, da javno oblast izvršujejo organizacije oziroma subjekti, ki 

niso del državnega aparata. 

V našem pravu so poklicne zbornice predvsem osebe javnega prava, torej pravne osebe, 

ki jih zaradi izvajanja javnih funkcij ustanovi država3. Kot primer navajamo: odvetniško 

zbornico, notarsko zbornico, zdravniško zbornico, detektivsko zbornico, veterinarsko 

zbornico in inženirsko zbornico. Virant (1999) ugotavlja, da je v ozadju ustanovitve 

poklicnih zbornic z obveznim članstvom ponavadi tudi “cehovski” oziroma “stanovski” 

interes skupine posameznikov, poklicne elite, kakor tudi, da je delovanje poklicnih 

zbornic običajno v skladu z interesom velike večine članov. A to ne spremeni dejstva, da 

gre še vedno za javnopravne osebe, za “prisilna” združenja (Virant, 1999).

3 Z novim zakonom o gospodarskih zbornicah (Ur. list RS, št. 60/2006) je uveljavljena pomembna novost na področju 
gospodarskih zbornic: članstvo je prostovoljno, zbornica pa je pravna oseba zasebnega prava. Zbornicam se lahko 
še vedno podeli javno pooblastilo.
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Združevanje posameznikov (fizičnih oseb), ki jih povezujejo poklicni neprofitni 

interesi, je mogoče tudi v obliki društev. Društvo pokriva širok spekter namenov. Zakon 

o društvih določa, da je društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki 

je ustanovljeno zaradi uresničevanja skupnih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu 

v skladu z zakonom.

Fizične in pravne osebe pa se lahko s ciljem olajšati in pospeševati pridobitno dejavnost 

svojih članov ter izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, povezujejo v gospodarsko 

interesno združenje na podlagi Zakona o gospodarskih družbah. Ustanovita ga lahko 

vsaj dve družbi oziroma podjetnika, k njemu pa lahko pristopijo tudi osebe, ki opravljajo 

poklic, urejen s posebnimi predpisi.

III. PRIMERI ORGANIZIRANJA UČITELJEV V NEKATERIH 
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE

3.1  Avstrija

Avstrijski učitelji so organizirani v sindikatih - npr. različne sekcije znotraj sindikata javnih 

uslužbencev (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst - GÖD). 

Iz  svetovnega spleta kakor tudi iz informacijskega sistema avstrijskega Zveznega 

ministrstva za izobraževanje, znanost in kulturo pa je razvidno, da se učitelji združujejo 

tudi v okviru raznih političnih strank: npr:  Sozialistischer Lehrerverein Österreichs, 

Freiheitlicher Österreichischer Lehrerverband, Sozialdemokratischer LehrerInnenverein  

Österreichs,  itd. Že od leta 1893 obstaja tudi Avstrijsko združenje katoliških učiteljev 

(Katholische Lehrerschaft Österreichs). Tovrstna združenja imajo svoje enote tudi po 

zveznih deželah. 

Zbornice v smislu krovnega poklicnega združenja po zbranih podatkih ni.

3.2 Belgija

Belgija ne pozna organizacije učiteljev v obliki zbornic. Pravice in interese učiteljev ter 

drugih izobraževalnih delavcev varujejo sindikati s področja izobraževanja, od katerih 

je največji De Christelijke Onderwijscentrale (COC), ki je bil ustanovljen 1. junija 1993 (iz 

odgovora generalnega sekretarja belgijskega Sindikata izobraževalnih delavcev COC).
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3.3 Danska

Tudi Danska nima zbornične oblike organiziranja učiteljev, pač pa močna sindikalna 

gibanja in druge oblike organizacij učiteljev (npr. po posamezni stroki).

Danski sindikat učiteljev (Danish Union of Teachers - Denmarks Lcrerforening, DLF) 

je eden najstarejših sindikatov na Danskem. Sindikat združuje učitelje javne osnovne 

in nižje srednje šole. Ustanovljen je bil leta 1874 in ima danes okoli 85.000 članov (od 

tega 65.000 aktivnih učiteljev, ostali pa so študenti ali upokojenci). Članstvo v sindikatu 

ni obvezno, vendar se približno 97 % delavcev na področju izobraževanja v javnih šolah 

vključi v predstavljeni sindikat.

Cilj sindikata je uveljavljanje interesov članov v razmerju do izobraževalne teorije in 

prakse, ekonomskih pogojev in zaposlovanja, ter sodelovanje pri prihodnjem razvoju 

javnih šol (spletna stran Danskega sindikata učiteljev).

Aktivnosti sindikata zajemajo:

pogajanje in podpis dogovorov z državnimi in lokalnimi organi,• 

podajanje pripomb in predlogov ter s tem vplivanje na oblikovanje zakonodaje, ki • 

zadeva učitelje in javno šolo,

sodelovanje pri načrtovanju izobraževanja na državni in lokalni ravni,• 

posredovanje informacij,• 

srečanja in konference na temo izobraževanja, poklica in organizacije,• 

sodelovanje na mednarodni ravni,• 

svetovalna dejavnost, pravna pomoč članom,• 

finančna pomoč članom, ki jo potrebujejo.• 

V vseh javnih šolah je sindikat zastopan s strani šolskega predstavnika, ki ga izvoli 

učiteljski zbor vsake šole. Le-ta je partner v pogovorih z vodstvom šole.

Sindikat ima 100 lokalnih podružnic, ki so odgovorne za vzpostavljanje dialoga z 

lokalnimi oblastmi in za varstvo interesov članov na lokalni ravni.

Skupščina sindikata je najvišje telo sindikata in se sestane enkrat na leto. Na skupščini 

določijo osnovni okvir delovanja sindikata. Skupščino sestavlja 310 delegatov izvoljenih 

v posameznih okrožjih (282) in tudi na nacionalni ravni.

Izvršni odbor sestavlja 25 članov, predsednika in podpredsednika voli skupščina. Ostalih 

23 članov je izvoljenih neposredno s strani članov na nacionalnih volitvah.

Sekretariat predstavlja pomoč predsedniku in v obliki svetovanja tudi članom ter lokalnim 

podružnicam.

Sindikat je pri institucijah Evropske unije zastopan s strani Zveze danskih sindikatov 

učiteljev (Danish Teacher Trade Unions - Danske Lcrerorganisationers International, 
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DL-I), ki svojim članom tudi posreduje najnovejše informacije s področja izobraževanja 

na nivoju EU (spletna stran Danskega sindikata učiteljev).

3.4 Estonija

Na nacionalni ravni so učitelji organizirani v Sindikat izobraževalnih delavcev Estonije. 

Učitelji pa so se glede na predmet, ki ga poučujejo, organizirali tudi v sindikate posameznih 

strok (iz odgovora predsednika estonskega Sindikata izobraževalnih delavcev). Združenja 

izobraževalnih delavcev v obliki zbornic v Estoniji ne poznajo.

3.5 Finska

Na Finskem je bila januarja 1999 sprejeta zakonodaja, ki je prenovila sistem izobraževanja 

na primarni in sekundarni ravni ter deloma tudi na področju izobraževanja odraslih. Nova 

zakonodaja je občutno povečala neodvisnost lokalnih oblasti, šol in drugih izvajalcev 

izobraževalnih procesov pri odločanju. Za implementacijo politik na centralni ravni so 

odgovorni vlada, ministrstvo za izobraževanje in Nacionalni svet (v nadaljevanju Svet) za 

izobraževanje. Svet je strokovno telo, odgovorno za razvoj izobraževalnih ciljev, vsebin 

in metod v osnovnem in srednjem izobraževanju, strokovnem usposabljanju ter  pri 

izobraževanju odraslih. Vsaka od šestih finskih provinc pa ima oddelek za izobraževanje 

in kulturo, ki se ukvarja s to problematiko. 

V nadaljevanju navajamo naloge Sveta. Nekatere izmed njih se po svoji vsebini približajo 

aktivnostim, ki so sorodne zborničnim:

razvoj izobraževanja,• 

evalvacija izobraževanja (ocenjuje rezultate izobraževanja in izboljšuje učinkovitost • 

učenja),

posredovanje informacij (Svet koordinira mreže informacij v izobraževalnem sektorju, • 

posreduje potrebne podatke in informacije, skrbi za finančni sistem sektorja in izdaja 

priročnike za izobraževanje),

izvajanje podpornih storitev za izobraževanje (organiziranje in financiranje dodatnega • 

tujini, razvija in prodaja učni material...),

oblikovanje sistema nacionalnih kvalifikacij za strokovno usposabljanje in učenje tujih • 

jezikov,

spodbujanje sodelovanja med izobraževalnim in delovnim področjem,• 

oblikovanje standardov za učne načrte izobraževalnih institucij. • 
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Svet, ki je bil ustanovljen leta 1991, sestavljajo: Generalni direktor, Oddelek za splošno 

izobraževanje, Oddelek za poklicno izobraževanje, Oddelek za izobraževanje odraslih, 

Oddelek za učenje švedskega jezika, Oddelek za načrtovanje, Oddelek za administracijo 

in storitve.

Svet je v sodelovanju s partnerji izdelal tudi strategijo za področje izobraževanja in 

usposabljanja za trajnostni razvoj ter načrt njene implementacije za obdobje od 2006-2014 

(Strategy for Education and Training for Sustainable Development and Implementation 

Plan 2006–2014) (spletna stran Nacionalnega sveta za izobraževanje).

Sicer so učitelji na Finskem na nacionalni ravni množično organizirani v sindikatu 

(The trade union of Education in Finland), katerega glavna naloga je zastopanje 

učiteljev pri pogajanjih za pogoje dela (iz odgovora predstavnice Nacionalnega sveta 

za izobraževanje). 

3.6  Francija

Francija nima zakonsko reguliranega sistema zbornic učiteljev na nacionalni ravni. Učitelji 

pa se združujejo v sindikate na nacionalni ravni. Obstaja tudi veliko strokovnih združenj, 

npr. združenje učiteljev matematike, francoščine, učiteljev jezikov, itd. Ta združenja pa se 

precej razlikujejo, na primer od združenj zdravnikov (zdravniki morajo biti registrirani 

pri združenju, nekakšnem varuhu zdravnikov v Franciji). 

Sindikati učiteljev so sicer precej močna sila v Franciji in imajo veliko besede pri 

oblikovanju izobraževalnega sistema. Strokovna združenja pa organizirajo seminarje 

z namenom izboljšanja kvalitete poučevanja posameznega predmeta. Večina ima letna 

srečanja na nacionalni ravni, na lokalni pa so pogostejša. Združenja in sindikati so 

financirani s strani članov (npr. srečanja so financirana s kotizacijami). Nekatera izmed 

večjih oziroma močnejših združenj so sofinancirana tudi s strani države. Sindikati pa na 

splošno prejemajo veliko finančnih sredstev s strani države. Članstvo v nobeni obliki 

združevanja učiteljev ni obvezno (iz odgovora predstavnice združenja učiteljev).

Tudi Francija nima učiteljskih zbornic.

3.7 Irska

Irska je 28. marca 2006 na podlagi Zakona o učiteljskem svetu iz leta 2001 (Teaching 

Council Act, 2001) ustanovila Učiteljski svet (The Teaching Council, TTC - v nadaljevanju 

Svet). Njegove glavne naloge so: promoviranje učiteljskega poklica, kontinuiranega 

profesionalnega razvoja učiteljev, vzpostavitev in vzdrževanje registra učiteljev, razvoj 
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kodeksa profesionalne etike in prakse ter delovanje kot koordinacijska točka za nadzor 

nad registriranimi učitelji. Poleg tega Svet deluje kot svetovalni partner Ministrstva za 

izobraževanje in znanost. 

Naloge Sveta:

promocija učiteljskega poklica,• 

ohranjanje in izboljšanje kvalitete učenja v državi,• 

postavitev temeljev za standarde, politike in postopke na področju izobraževanja in • 

šolanja učiteljev ter za druge zadeve povezane z učitelji in tem poklicem,

skrb za registracijo in nadzor nad učitelji in izboljševanje strokovnih standardov in • 

kompetenc (Teaching Council Act, 2001, preambula).

Svet je neodvisno, z zakonom ustanovljeno telo, ki izvaja aktivnosti, prek katerih 

lahko učitelji dosežejo visoko stopnjo strokovne avtonomije in samoregulative. S 

tem se poudarja status in morala učiteljskega poklica. Svet se razlikuje od sindikatov 

izobraževalnih delavcev, katerih primarna skrb je predstavljati člane pri pogajanjih o 

plači in delovnih pogojih. Svet se ukvarja s strokovno problematiko, registracijo učiteljev 

in je na nek način komplementaren sindikatu. 

Registracija učitelja pri Svetu je predpogoj za njegovo zaposlitev oziroma učitelj, ki ni 

registriran, ne more biti plačan iz denarja, ki ga za plače učiteljev nameni nacionalni 

parlament.

Ker gre za organizacijo, ki je bila ustanovljena pred kratkim, v nadaljevanju nekoliko 

podrobneje predstavljamo njeno strukturo. Svet se sestoji iz 37 članov, katerih večina 

so učitelji. Od enajstih osnovnošolskih učiteljev jih devet izvolijo učitelji izmed svojih 

vrst, dva pa predlagajo pristojni sindikati. Ostalih enajst članov predstavljajo učitelji, 

ki učijo na višjih stopnjah izobraževanja. Sedem od teh izberejo učitelji sami, štiri pa 

reprezentativni sindikati. Dva člana izberejo višje in visoke šole (kolidži), dva nominirajo 

univerze. Naslednji štirje člani so predlagani s strani reprezentativnih organizacij šolskih 

upraviteljev (school management). Dva člana predlagajo tudi nacionalne organizacije 

staršev (po eden iz združenja staršev osnovnošolskih otrok in eden iz vrst staršev otrok 

v višjem nivoju izobraževanja). Ostale člane Sveta (pet) predlaga minister. Slednji so iz 

gospodarstva in drugih področij. Ministru jih predlagata Irski kongres sindikatov in Irska 

konfederacija delodajalcev.

Svoje delovanje Svet izvaja prek naslednjih organov:

izvršni odbor,• 

nadzorni odbor,• 

disciplinska komisija.• 
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Natančno delovanje naštetih organov je določeno v zakonu. Pomožni organi Sveta pa so:

odbor za finance,• 

odbor za registracijo,• 

odbor za izobraževanje.• 

Poleg tega lahko Svet ustanovi delovna telesa, ki jih sestavljajo ali izključno člani Sveta ali 

pa tudi zunanji sodelavci. Namen teh je pomoč in svetovanje Svetu.

Svet lahko po zakonu zaračuna naslednje:

vpis v register,• 

omogočanje vpogleda ali izpis iz registra učiteljev,• 

izdajo potrdila o vpisu v register registriranim učiteljem,• 

obnovitev registracije,• 

izpis iz registra,• 

popravek v zapisu registra na željo registriranega učitelja,• 

pregled in potrditev programov izobraževanja učiteljev,• 

obnovitev registracije (npr. po poteku suspenza učitelja),• 

katerokoli drugo storitev, ki jo lahko priložnostno izvaja (Teaching Council Act, 2001, • 

člen 23).

Po zakonu Svet krije svoje stroške s sredstvi, s katerimi razpolaga. Stroške izvajanja zakona, 

s katerim je bil ustanovljen Svet, pa krije minister iz sredstev, ki jih odobri parlament. Ker 

pa je Svet trenutno še v "zagonski" fazi, ga v celoti financira Oddelek za izobraževanje in 

znanost irskega šolskega ministrstva. 

Na Irskem obstaja tudi več sindikatov učiteljev (dva glavna za nadaljevalno (post-primary) 

šolanje in en glavni na področju osnovnega šolanja) ter zvez oziroma združenj učiteljev, 

kot so npr. Nacionalno združenje ravnateljev in namestnikov, Irska mreža ravnateljev 

osnovnih šol. Njihove vloge pa so drugačne od tistih, ki jih ima prej opisani Svet (iz 

odgovora predstavnice za stike z javnostmi Učiteljskega sveta) . 

3.8  Italija

V Italiji sicer poznajo zbornice, ki skrbijo za znanstveni razvoj določenih poklicev, določijo 

etični kodeks, vodijo registre oseb, ki opravljajo določen poklic itd., vendar ne v skupini 

učiteljskega poklica. Učitelji nimajo profesionalne organizacije na nacionalni (niti lokalni) 

ravni. Učiteljski poklic sodi pod neposreden nadzor pristojnih državnih institucij:

Ministrstva za izobraževanje (osnovno in srednje šolstvo) ter Ministrstva za univerzo in 

raziskave (visoko šolstvo v sklopu univerzitetnega in neuniverzitetnega študija).
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Glavne smernice in kriteriji, ki zadevajo izobraževanje in usposabljanje učiteljev, se 

oblikujejo na centralni ravni (parlament ali omenjeni ministrstvi). 

Učitelji so imenovani s strani ministrstva (preko njegovih lokalnih služb - local offices). 

Plače se določajo in v rednih intervalih revidirajo prek pogajanj med centralno vlado in 

sindikati učiteljev.

Pravica do združevanja je pravica, uzakonjena z italijansko ustavo. Iz tega sledi, da se imajo 

tudi učitelji pravico združevati v neodvisna strokovna združenja na lokalni, nacionalni 

in tudi nadnacionalni ravni z namenom razvoja svojega poklica in nadgrajevanja znanja. 

Toda ta združenja ne morejo podeljevati poklicnih licenc (iz odgovora namestnice 

direktorja Informacijskega centra za akademsko mobilnost in enakopraven položaj - 

Information Centre on Academic Mobility and Equivalence).

3.9 Luksemburg

V tej državi obstajajo zbornice javnih uslužbencev, v katerih so tudi predstavniki učiteljev, 

ki jih predlagajo sindikati izobraževalnih delavcev. Ti sindikati so del večjih sindikatov, ki 

delujejo na nacionalni ravni. Vsa združenja se financirajo prek članarin. Članstvo v zbornicah 

je obvezno, ne pa tudi pri sindikatih. Zbornice delujejo kot partnerji v zakonodajnem 

postopku (iz odgovora predstavnika sindikata izobraževalnih delavcev).  

Zbornice dela in trgovine (The Chambers of Labour and Trade) so bile ustanovljene z 

zakonom leta 1924. Imajo status javne ustanove in so pravne osebe javnega prava, uživajo 

finančno avtonomijo. Nadzor nad njimi opravlja pristojno ministrstvo. Luksemburg 

ima šest zbornic: tri, ki predstavljajo delodajalce (Trgovinska zbornica, Gospodarska 

zbornica in Kmetijska zbornica) ter tri, ki predstavljajo zaposlene (Zbornica zaposlenih 

v zasebnem sektorju, Delavska zbornica in Zbornica javnih uslužbencev in zaposlenih 

v javnem sektorju (The Chamber of Private-Sector Employees)). Delujejo kot neodvisne 

institucije in so formalno vključene v zakonodajni proces. Njihovo mnenje se zato 

sistematično zahteva pri oblikovanju posameznih zakonov in predpisov. Zastopane so 

tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU. 

Področje izobraževanja je v Luksemburgu centralizirano. Večina zadev se ureja na 

nacionalni ravni. Ministrstvo za kulturo, visoko izobraževanje in raziskave je odgovorno 

za višje izobraževanje, ministrstvo za izobraževanje in poklicno usposabljanje pa za 

druge oblike izobraževanja.

Pri poklicnem izobraževanju so zelo aktivne: Zbornice dela in trgovine, Trgovinska 

zbornica in Zbornica zaposlenih v zasebnem sektorju, vse ustanovljene z omenjenim 
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zakonom iz leta 1924. Že po II. svetovni vojni so začele organizirati izobraževanja, po 

katerem so izrazili potrebo njihovi člani. 

Članstvo v zbornicah je obvezno za vse, ki opravljajo poklic, ki ga posamezna zbornica 

pokriva in se letno obnavlja (Vocational Education and Training in Luxembourg, 2005).

3.10  Malta

Na Malti od leta 1919 na nacionalni ravni deluje Sindikat učiteljev (The Malta Union 

of Teachers), ki predstavlja vse nivoje učiteljskega poklica, javni in privatni sektor ter 

vključuje delavce od vrtcev do fakultet. Skozi leta je sindikat okrepil svojo dvojno vlogo 

učinkovitega sindikata in hkrati izkušene poklicne organizacije izobraževalnih delavcev. 

Kot slednja vidi svoj interes predvsem v strokovnem razvoju učiteljev. Izpostavlja probleme 

in predlaga rešitve povezane z različnimi sektorji malteškega izobraževalnega sistema. S 

tem namenom organizira tudi različne seminarje in konference na temo izobraževalne 

problematike. Sindikat tudi redno objavlja  svoja stališča o posameznih aktualnih temah 

s področja izobraževanja. Leta 1988 so sprejeli poseben kodeks učiteljske etike, kjer so 

navedene odgovornosti učiteljev do učencev, do kolegov in učiteljskega poklica ter do 

skupnosti (spletna stran Malteškega sindikata učiteljev).

3.11 Nizozemska

Tudi Nizozemska je ena od držav EU, ki ne pozna organiziranja učiteljev v obliki zbornic. 

Obstaja pa sindikalna organiziranost.

Največji sindikat, ki povezuje vse nivoje izobraževalnega sistema, osnovno in nadaljevalno 

izobraževanje, poklicno izobraževanje, izobraževanje odraslih in visoke izobraževanje, 

se imenuje Algemene Onderwijsbond (AOb) (iz odgovora sekretarja največjega 

nizozemskega sindikata učiteljev).

3.12 Poljska

Poljska prav tako nima zbornice izobraževalnih delavcev (obstajata le zdravniška in 

odvetniška zbornica). Iz odgovora predstavnika poljskega ministrstva za šolstvo je razvidno, 

da je največje in najbolj znano združenje izobraževalnih delavcev na Poljskem Nacionalno 

združenje vodstvenih delavcev v izobraževanju (National Association of Management Staff 

in Education - Ogolnoposkie Stowarzyszenie Kadry Kieowniczej Oswiaty (OSKKO)). 

Gre za neodvisno nevladno organizacijo, ki združuje osebe, ki so vključene v upravljanje 

na področju izobraževanja (educational management). Večina vključenih (80 %) je 
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ravnateljev šol, ostalo so predvsem učitelji in šolski inšpektorji. Združenje se ukvarja 

s problematiko poljskega izobraževalnega sistema, zakonodajo, standardi, statusom 

ravnateljev, itd. Letno organizirajo konferenco ravnateljev (iz odgovora izvršnega 

direktorja OSKKO).

3.13 Združeno kraljestvo

Anglija

Področje izobraževanja je v Angliji pod okriljem Ministrstva za izobraževanje in strokovna 

znanja (Department for Education and Skills - v nadaljevanju DfES). DfES preko različnih 

delovnih teles sodeluje s širokim spektrom partnerjev:

Urad za kvalifikacije in kurikulum (• Qualifikations and Curriculum Authority (QCA)) je 

nekakšen čuvaj standardov. Vzdržuje in razvija šolski kurikulum ter nadzira in priznava 

kvalifikacije.

Služba za standarde v izobraževanju (• Office for Standards in Education (OFSTED)) je 

neodvisna od DfES. Njen namen je izboljšanje standardov in kvalitete izobraževanja.

Agencija za izobraževanje učiteljev  • (Teacher Training Agency (TTA)) skrbi za dvig 

standardov preko izbiranja sposobnih in predanih učiteljev. 

Splošen učiteljski svet • (The General Teaching Council (GTC)) - njegova vloga vključuje 

izboljšanje standardov v izobraževanju in v kvaliteti učenja. Cilj je ohranjanje in izboljšanje 

profesionalnih standardov in v tem smislu deluje kot regulator standardov učenja, ki 

vključuje tudi disciplinsko funkcijo. Svetuje ministrstvu in deluje kot glas učiteljskega 

poklica. Članstvo v Svetu je zahtevano za vse učitelje s statusom kvalificiranega učitelja. 

Lokalne izobraževalne oblasti • (Local Education Authorities (LEAs) skrbijo za izvajanje 

ukrepov povezanih z izobraževanjem na lokalnih ravneh. 

Od navedenih institucij je po svojih nalogah in delovanju iskanemu institutu zbornic 

najbolj podoben Skupni učiteljski svet (v nadaljevanju Svet), zato ga bomo obravnavali 

podrobneje.

Skupni učiteljski Svet Anglije (General Teaching Council for England) je bil ustanovljen 

na podlagi že omenjenega zakona, ki ga je parlament sprejel leta 1998 (Teaching and 

Higher Education Act 1998), kot neodvisna poklicna organizacija učiteljev. Svet je glasnik 

učiteljev oziroma predstavlja možnost, da učitelji sooblikujejo razvoj poklicne prakse in 

politike, ter vzdržujejo določene poklicne standarde. Vodi ga upravno telo s 64 člani. 

Preden je bil predlog omenjenega zakona poslan v parlament, je o njem potekala 

razprava z organizacijami učiteljev in sindikati ter ostalimi zainteresiranimi subjekti. 

Združuje z zakonom določeno svetovalno in nadzorno funkcijo. Kredibilnost njegovi 
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svetovalni funkciji daje dejstvo, da izraža izkušnje in strokovnost celotnega učiteljskega 

poklica. Delovanje Sveta se razlikuje od drugih združenj ali sindikatov učiteljev, katerih 

naloge so osebna podpora in predstavljanje, pogajanja glede plače in pogojev dela, ter 

posredovanje političnih zahtev za določena področja, ki so v interesu članov. 

Svet je bil dejansko ustanovljen prvega septembra 2000 (spletna stran The General 

Teaching Council).

Kot glasnik učiteljskega poklica v prvi vrsti svetuje vladi pri problematiki, ki zadeva 

oziroma vpliva na učiteljski poklic, in sicer na osnovi učiteljskih stališč ter prakse. Zelo 

pomemben segment predstavlja tudi vodenje registra učiteljev. Ti z vpisom v register 

izkažejo svojo usposobljenost za opravljanje poklica. Nadalje imajo s pomočjo registracije 

tudi dostop do storitev Sveta. 

Svet sodeluje  z različnimi učiteljskimi združenji in na ta način razvija učiteljski poklic, 

ki bo ustrezal potrebam in željam učiteljev (povzeto po nalogi Poklicno organiziranje 

učiteljev, 52/2002).

Vloga Sveta je zavzemanje za izobraževanje, podpora visokim standardom profesionalnosti 

učiteljev in dvig statusa učiteljev. Svet je na srečanju leta 2002 (marca 2006 sprejetih nekaj 

popravkov) sprejel Izjavo o strokovnih vrednotah in praksi, ki je bila oblikovana po 

obširnem posvetovanju z učitelji. Izjava potrjuje visoke standarde učiteljskega poklica 

in opisuje strokovne vrednote, ki so temelji dobre prakse. Raziskava med učitelji je 

pokazala, da se jih 77 % strinja, da izjava podaja koristen povzetek prepričanj, vrednot in 

odnosa članov do učiteljskega poklica, 68 % vprašanih pa se strinja, da izjava predstavlja 

koristne splošne smernice za učitelje.

Od 2002/2003 dalje glavni vir finančnih sredstev za delovanje Sveta predstavlja članarina, 

ki jo plačujejo registrirani učitelji. Znesek članarine, ki ga je za obdobje 2006/2007 sprejel 

Svet, je 33 funtov. Znesek lahko učitelji uveljavljajo kot davčno olajšavo (spletna stran The 

General Teaching Council). 

Wales

Skupni učiteljski svet Walesa (General Teaching Council for Wales)  - v nadaljevanju 

Svet, predstavlja organizacijo, ki temelji na zakonu iz leta 19984 (Teaching and Higher 

Education Act). Gre za neodvisno in samostojno organizacijo učiteljev Walesa. Prizadeva 

si za dvig statusa učiteljskega poklica z vzdrževanjem in pospeševanjem najvišjih 

standardov poklicne prakse in deluje v interesu učiteljev, učencev in javnosti nasploh. 

4 Na istem zakonu kot to velja za Svet v Angliji.
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Nastopa tudi v vlogi svetovalca parlamenta Walesa in drugih organizacij, ko gre za zadeve 

učiteljskega poklica.

Svet ima 25 članov, od tega 12 učiteljev izvolijo njihovi stanovski kolegi, 9 jih imenuje 

parlament Walesa na predlog učiteljskih združenj in izobraževalnih organizacij, 4 pa 

imenuje parlament Walesa neposredno. Svet ima tudi štiri komisije. Financira se s pomočjo 

vpisnin (registration fee). Register učiteljev, ki ga vodi Svet, omogoča točne informacije in 

pregled o sestavi učiteljskega poklica, dotoku novih učiteljev itd. V omenjenem registru 

se s statusom kvalificiranega učitelja (QTS) nahaja približno 33.000 oseb. Od februarja 

2001 se morajo v skladu z zakonom  kvalificirani učitelji, ki učijo v osnovnih, srednjih, 

specializiranih šolah ter pomožni učitelji, obvezno registrirati pri Svetu. Za registracijo se 

je odločilo tudi precejšnje število učiteljev, ki ne sodijo v omenjene kategorije. 

S pomočjo posvetovanja z učitelji je Svet izdelal poklicni kodeks za učitelje. Ta postavlja 

pravila prakse in obnašanja, h katerim stremijo kvalificirani učitelji, ter je usmerjen v 

pomoč pri njihovem vsakodnevnem delu. V skladu s pooblastili lahko Svet zaradi  kršitve 

poklicne etike ali nesposobnosti iz registra odstrani določeno število učiteljev (povzeto 

po nalogi Poklicno organiziranje učiteljev, 52/2002).

Severna Irska

Osnovo za ustanovitev Skupnega učiteljskega sveta Severne Irske predstavlja Education 

(Northern Ireland) Order iz leta 1998. General Teaching Council of Northern Ireland - v 

nadaljevanju Svet, je neodvisno in samostojno telo. 

Svet ima 33 članov, od tega je 14 voljenih učiteljev, 5 učiteljev imenuje sam Svet, 10 članov 

imenujejo razna predstavniška telesa, ki imajo svoj delež v izobraževanju, 4 člane pa 

imenuje Ministrstvo za izobraževanje (Department of Education), od katerih je eden 

predstavnik industrije in trgovine, trije pa predstavljajo širši javni interes. 

Svet predstavlja poklicne interese učiteljev v smislu enakovrednosti z drugimi poklici. 

Prizadeva si za zvišanje statusa učiteljskega poklica v družbi. Nagrajuje in pospešuje 

učiteljske uspehe  pri zviševanju izobrazbenega nivoja mladih ljudi na Severnem Irskem. 

Poleg tega da je glasnik učiteljskih interesov, Svet sodeluje tudi z drugimi telesi, ko gre 

za dobrobit učiteljev. Podobno kot sveti v drugih delih Združenega kraljestva, omogoča 

učiteljem, da tvorno sodelujejo z vlado, delodajalci, šolami idr.  Poleg svetovalne vloge 

Svet pripravlja tudi kodeks poklicne etike in vodi register učiteljev, iz katerega jih lahko 

izključi ob večjem kršenju poklicne etike (povzeto po nalogi Poklicno organiziranje 

učiteljev, 52/2002).
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Škotska

Skupni učiteljski svet na Škotskem - v nadaljevanju Svet, je bil prvi poklicni učiteljski svet 

v Združenem kraljestvu, saj ga je na podlagi zakona (Teaching Council (Scotland) Act) 

osnoval parlament že leta 1965. Svet si kot neodvisna organizacija prizadeva za zvišanje 

kvalitete poučevanja na Škotskem predvsem na sledeče načine:

z vzdrževanjem registra kvalificiranih učiteljev,• 

z nadzorom standardov potrebnih za opravljanje učiteljskega poklica,• 

s pooblaščanjem in ocenjevanjem tečajev učiteljskega izobraževanja,• 

z izvrševanjem disciplinskih pooblastil  v zvezi z registracijo,• 

s podporo učiteljem-stažistom v obliki seminarjev, publikacij itd.,• 

s svetovanjem novim učiteljem.• 

Svet ni deležen financiranja s strani vlade, zato se vzdržuje z sredstvi, namenjenimi za 

registracijo, ki jih enkrat letno prispeva vsak registriran učitelj.  V Svetu je 50 članov, od 

tega je 26 učiteljev in ravnateljev, ki jih izvolijo njihovi stanovski kolegi na različnih nivojih 

šolskega sistema, 18 imenovanih članov predstavlja vrsto organizacij in teles udeleženih 

v procesu izobraževanja, kot so npr. delodajalci, zasebne šole, cerkev itd. Preostalih 

6 članov predstavlja interese staršev, trgovine, industrije itd. Svet se običajno sestane 

štirikrat letno (povzeto po nalogi Poklicno organiziranje učiteljev, 52/2002).

3.14 Švedska

Na Švedskem nimajo zbornic učiteljev oziroma izobraževalnih delavcev. Na nacionalni 

ravni pa delujejo štirje sindikati, ki varujejo poklicne interese svojih članov ter skrbijo 

za nivo plač ter delovnih pogojev. Članstvo v njih je prostovoljno (povzeto po odgovoru 

generalnega sekretarja Švedskega sindikata učiteljev).

3.15 Zvezna republika Nemčija

Nemško združenje učiteljev (Deutscher Lehrerverband - DL) je največja krovna 

organizacija 160 000 učiteljev, ki deluje izven sindikatov - izven Zveze nemških sindikatov 

(Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB). Je svetovnonazorsko in versko nevtralna ter 

politično neodvisna organizacija. Sedež ima v Berlinu. 

Člani združenja so: 

Nemško združenje filologov (• Deutscher Philologenverband),

Združenje nemških učiteljev na realkah (• Verband Deutscher Realschullehrer),

Zvezno združenje učiteljic in učiteljev na trgovskih šolah (• Bundesverband der 
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Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen),

Zvezno združenje učiteljic in učiteljev na poklicnih šolah (• Bundesverband der 

Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen).

Član združenja postane vsak, ki je član deželnega združenja. 

Najpomembnejši izobraževalno politični cilji združenja so: 

ohranjanje in nadaljnji razvoj razčlenjenega šolskega sistema, ki omogoča individualno • 

izobraževanje v ljudski šoli (Hauptschule), na realki, v gimnaziji, posebni šoli ali na 

različnih poklicnih šolah, 

okrepitev „kulturnega federalizma“ - t.j.  porazdelitev pristojnosti na področju šolstva • 

med dežele,

odprtost šole za sodobne tokove: npr. vprašanja evropske integracije, novih tehnologij, • 

ekologije,

optimalni pedagoški in materialni osnovni pogoji v šolah (številčno majhni razredi, • 

sodobni delovni pripomočki),

svoboda učiteljev pri izbiri učnih ciljev in metod.• 

Med najvažnejšimi poklicno političnimi cilji navajajo: 

uradniški status učiteljev, ki omogoča njihovo materialno in politično neodvisnost v • 

interesu funkcionalnosti šole in ustrezno prepoved stavke učiteljev, 

dvofazno, t.j. znanstveno in pedagoško izobraževanje učiteljev, ki naj bo prilagojeno • 

vrsti šole, na kateri bo učitelj kasneje učil, 

solidne pogoje nagrajevanja, ki naj bodo primerni, da naredijo učiteljski poklic zanimiv • 

za kvalificirane mlade ljudi,

sodobna ureditev delovnega časa, ki naj se ravna po dejanskem porabljenem delu v • 

posamezni obliki izobraževanja,

obveznost, da učitelji v šoli spoštujejo politično nevtralnost,• 

sodelovanje zastopnika učiteljev pri učnih načrtih, pri kadrovskih odločitvah itd. • 

Pri svojem delovanju na področju izobraževalno političnih ciljev, zlasti pri političnem 

vplivu na oblikovanje učinkovitega šolskega sistema, združenje zastopa vsa šolska 

področja, pri delovanju na področju poklicnih ciljev pa le svoje člane.

Iz dostopnih podatkov ni razvidno, da bi združenje imelo kakršnakoli javno pooblastilo. 

Prav tako ni podatkov o financiranju združenja (spletna stran Deutscher Lehrerverband 

- DL ).

Združenje za izobraževanje in vzgojo (Verband Bildung und Erziehung - VBE - v 

nadaljevanju Združenje) je zveza pravno samostojnih deželnih društev. V vsaki zvezni 
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deželi je eno društvo. Združenje se zavzema za svobodno in demokratično pravno in 

socialno državo ter za ustavne vrednote in norme, vključno z odprtostjo za krščansko 

prepričanje. Sedež Združenja je v Berlinu.

V skladu s statutom so naloge Združenja: 

spodbujanje celotnega šolskega in izobraževalnega sistema, pedagoške znanosti, • 

pedagoške prakse na vseh izobraževalnih področjih, 

spodbujanje pravnih, poklicnih in socialnih interesov vseh članov deželnih združenj,• 

zastopanje članov deželnih združenjih pri oblikovanju njihovih  delovnopravnih • 

odnosov,

nadaljnji razvoj in posodobitev vseh področnih delovnopravnih pravil. • 

Svoje naloge dosega s tem, da oblikuje mnenja in predloge za nadaljnji razvoj šolskega 

in izobraževalnega sistema, ter oblikuje stališča k pedagoškim, šolsko političnim, 

sindikalnim in pravnim vprašanjem. Društvom, ki so člani, nudi pomoč pri pripravi 

in ocenjevanju dokumentov na področju šolstva, izobraževanja in poklicne politike, 

sprejema, posreduje in ocenjuje aktualne informacije s področja ter koordinira delovanje 

včlanjenih društev. Združenje spodbuja in podpira posamezne člane društev, s tem da 

zastopa njihove sindikalne in socialne interese, nudi članom pravno svetovanje in pravno 

varstvo v skladu s smernicami združenja. 

Združenje skrbi za kolektivne interese članov deželnih društev (zvez), ki so v uslužbenskem 

razmerju, tako da: 

sklepa kolektivne pogodbe, • 

priznava veljavno kolektivno pravno ureditev in arbitražno pravo,• 

se poslužuje pravno dopustnega delavskega boja v skladu s pravili o delavskem boju.• 

Člani Združenja so deželna društva. Izjemoma je lahko član zveznega združenja 

posameznik, če v njegovi deželi ni deželnega društva. Društva so dolžna plačevati 

članarino, katere višino določijo zastopniki, zbrani na zvezni skupščini (die 

Bundesvertrteterversammlung) (povzeto po statutu Združenja).

Iz spletne strani Združenja ne izhaja, da bi imel kakršnakoli javna pooblastila. Iz njegovih 

nalog je razvidno, da ima naloge na strokovnem področju5, nastopa pa tudi kot socialni 

partner in zastopnik interesov posameznih članov. Med viri financiranja so iz statuta 

razvidne le članarine. Bavarsko združenje npr. jasno poudarja, da ne dobiva nobenih 

finančnih sredstev “od države, cerkve ali sindikatov” (gl. spletno stran Bayerischer Lehrer 

und Lehrerinenverband e.V),  ter da se financira izključno iz članarin. Slednja znaša 0,5 % 

- 0,6 % plače. Bavarsko združenje ima 55.000 članov med pedagogi, včlanjeni pa so lahko 

tudi študentje in upokojeni učitelji oziroma vzgojitelji. Članstvo v deželnih združenjih 

je prostovoljno.

5 Na spletni strani je dostopen obsežen okvirni program Združenja.
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Pomembno vlogo v ZRN ima tudi Sindikat v vzgoji in znanosti (Gewerkschaft Erziehung 

und Wissenschaft - GEW). V njem je več kot 260.000 članov pedagoških in znanstvenih 

poklicev, zaposlenih v Nemčiji in v tujini (npr. člani Goethejevega inštituta po vsem svetu), 

brezposelni in študentje (spletna stran GEW). Ker gre za tipično sindikalno organizacijo, 

je ne predstavljamo podrobneje. 

Kot zanimivost velja omeniti, da ima učiteljsko zbornico le dežela Hamburg - t.i. 

Hamburger Lehrerkammer. Gre za posvetovalni organ hamburških učiteljic in učiteljev, 

ki pristojnim organom svetuje pri vseh temeljnih odločitvah, ki so povezane s šolskih 

sistemom. Ureja jo 79. člen zakona o šolstvu Hamburga6 iz leta 1997 in njegove spremembe 

iz 2003. Zbornica je bila ustanovljena že leta 1946 za oblikovanje stališč in vplivanje na 

izobraževalno politiko v Hamburgu. Izreka se o temah, kot so proračun, šolske strukturne 

spremembe, kakor tudi o tipičnih pedagoških vprašanjih, kot so izobraževalni načrti, 

zagotavljanje standardov, delovni modeli. Sodeluje zlasti pri vprašanjih, ki se tičejo 

(nadaljnjega) izobraževanja učiteljev. Deluje po šolah in v javnosti ter sodeluje z zbornico 

staršev in zbornico šolarjev, saj omenjeni zakon predvideva tudi ustanovitev slednjih. 

Za delovanje zbornic se namenjajo tudi javna sredstva v skladu s proračunom, pristojni 

organ pa jim mora dati na razpolago potrebne prostore in zagotoviti uporabo tehnične 

opreme (spletna stran učiteljske zbornice).

Zbornica ima 40 članov, ki jih izvolijo učitelji vseh vrst in stopenj šol ter deželnega instituta za 

izobraževanje učiteljev ter razvoj šolstva za 4 letni mandat. Očitno pa je delovanje zbornice 

tesno povezano s sindikati, saj je iz sporočila, objavljenega na spletni strani Sindikata vzgoje 

in izobraževanja - GEW razvidno, da so na decembrskih volitvah 30 sedežev v zbornici 

dobili člani sindikata, ostalih 10 pa Nemško združenje učiteljev (gl. zgoraj).

IV. ZAKLJUČEK

Po preverjanju podatkov o organizaciji zbornic učiteljev v državah EU lahko zaključimo, 

da učitelji v večini preučevanih držav niso organizirani v obliki zbornic, pač pa v 

številnih drugih oblikah učiteljskih združenj z različnimi cilji in nalogami (glej tabelo 1). 

Organizaciji, ki smo jo iskali, so se po svojem delovanju najbolj približali učiteljski sveti 

na Irskem in v Združenem kraljestvu ter zbornice v Luksemburgu. Sicer pa je v Evropi 

osnovna oblika združevanja učiteljev sindikat, katerega primarna naloga je, tako kot v 

Sloveniji, igranje vloge socialnega partnerja pri pogajanjih z delodajalci o plačah, delovnih 

pogojih, nudenje raznih ugodnosti za svoje člane itd. Gre za zelo dobro organizirane in 

6 V ZRN ni zveznega zakona o šoli, temveč sodi to vprašanje v pristojnost dežel, ki imajo svoje zakone. 
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razvejane organizacije, v katere se običajno včlani večina učiteljev posamezne države. 

Te se nadalje povezujejo v konfederacije združenj in sodelujejo z drugimi tovrstnimi 

združenji v Evropi. 

Pri večini proučevanih sindikalnih oblik združevanja učiteljev v EU je zaslediti tudi 

delovanje, ki ga imajo v Sloveniji delujoče poklicne zbornice (strokovno združenje, ki 

npr. promovira poklic, povezuje člane z namenom izmenjave izkušenj in znanja ter skrb 

za nadaljnji razvoj poklica...). 

Tabela 1: Obstoj zbornic na nacionalni ravni v nekaterih državah EU

DRŽAVA

OBSTOJ

ZBORNICE NA 

NACIONALNI RAVNI

OBVEZNOST 

ZDRUŽEVANJA
DRUGO

Avstrija - -
Učitelji se združujejo v sindikatih in v okviru 

političnih strank.

Belgija - - Učitelji organizirani v sindikatih.

Danska - - Učitelji javnih šol združeni v sindikat.

Estonija - -
Na nacionalni ravni so učitelji organizirani v 

sindikatu. 

Finska - -

Posebno strokovno telo: Nacionalni svet za 

izobraževanje, sicer pa so učitelji združeni v 

Finskem sindikatu izobraževanja.

Francija - -
Učitelji prostovoljno organizirani v sindikate ali 

poklicna združenja.

Irska Učiteljski svet DA
Učitelji organizirani v učiteljskem svetu, katerega 

delovanje je podobno delovanju zbornice.

Italija - - Učitelji so organizirani v sindikatih.

Luksemburg DA DA
Zbornica javnih uslužbencev in delavcev v javnem 

sektorju pod okriljem krovne zbornice.

Malta - -
Malteški sindikat učiteljev, ki deluje tudi v vlogi 

strokovne organizacije.

Nemčija - - Učitelji so organizirani v sindikate in/ali društva.

Nizozemska - - Učitelji organizirani v sindikatih.

Poljska - -

Poleg sindikata učiteljev obstaja tudi veliko 

in priznano združenje vodstvenih delavcev v 

izobraževanju na nacionalni ravni.

Švedska - -
Na nacionalni ravni delujejo 4 sindikati 

izobraževalnih delavcev.

Združeno kraljestvo Učiteljski svet DA
Učitelji organizirani v učiteljskih svetih, katerih 

delovanje je podobno zbornicam. 
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ZAPOSLITEV S KRAJŠIM DELOVNIM 

ČASOM1

I. UVOD 

Zaposlitev z delovnim časom, krajšim od zakonsko določenega „polnega“ delovnega 

časa ali delovnega časa običajnega za neko organizacijo, postaja v EU vedno bolj pogosta 

oblika zaposlovanja. Leta 1992 je bilo tako v državah EU zaposleno okrog 14 % delavcev, 

leta 2005 pa okrog 19 %. Ta način zaposlovanja pa ni enakomerno razdeljen glede na 

starost in spol. Razlike v deležu tako zaposlenih so očitne tudi med posameznimi poklici 

in, gledano širše, tudi med državami članicami. 

Vzrok za razmah zaposlovanja s krajšim delovnim časom v EU v zadnjem desetletju različni 

viri pripisujejo povečanju mednarodne konkurence, novim proizvodnim metodam 

in sodobnim oblikam organizacij, povečanemu deležu brezposelnih med evropskim 

prebivalstvom, povečanemu deležu zaposlenih žensk in potrebi po raznolikih oblikah 

določanja delovnega časa.

Zaposlitev s krajšim delovnim časom naj bi predstavljala rešitev za večjo tržno fleksibilnost 

in hitrejše prilagajanje zahtevam na trgu, za manjšanje brezposelnosti in kot orodje za 

lažje usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti. Zaposlitev s krajšim delovnim časom 

pa se uporablja tudi pri posebnih oblikah zaposlitve, kot so: „job-sharing” oziroma delitev 

delovnega mesta, usklajevanje zaposlitve z izobraževanjem (npr. vajeništvo) ali pri delni 

upokojitvi.

Podatke za nalogo smo črpali iz različnih virov na svetovnem spletu, iz literature, 

dokumentov EU, slovenske zakonodaje, iz podatkov služb pristojnih za področje 

zaposlovanja in sociale ter iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

V zvezi s predstavljenimi odstotki zaposlitev s krajšim delovnim časom v posameznih 

državah članicah EU velja opozoriti na različna nacionalna pojmovanja dela s krajšim 

delovnim časom. Osnovna definicija zaposlitve s krajšim delovnim časom, podana v 

1 Mag. Mojca Pristavec-Đogić, mag. Romana Novak, pripravljeno: 2.10.2006, objavljeno: 3.10.2006.
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Konvenciji o delu s krajšim delovnim časom št. 175 (Part-Time Work Convention) in 

Priporočilu št. 182 ( Recommendation No. 182), ki ju je leta 1994 sprejela Mednarodna 

organizacija dela (ILO-International Labour Organization) in sta veljavna od februarja 

1998, je zelo splošna in veliko prepušča zakonodaji posamezne države:

“Delavec s krajšim delovnim časom je oseba, pri kateri je običajno število delovnih ur 

manjše od števila ur pri zaposlitvi s polnim delovnim časom na primerljivem delovnem 

mestu.” (Part-time work - solution or trap, 1997: 2).

Podobno splošna je definicija dela s krajšim delovnim časom po Direktivi EU o okvirni 

pogodbi za delo s krajšim delovnim časom (Council Directive 97/81/EC of 15 December 

1997 concerning the Framework Agreement on part-time work) iz leta 1997, ki v 3. členu 

določa:

“Pojem zaposlitev s krajšim delovnim časom se nanaša na zaposlene, katerih običajno 

število delovnih ur, izračunano na tedenski osnovi oziroma v obdobju zaposlitve do 

enega leta, je manjše od tistih s primerljivo zaposlitvijo, ki delajo za poln delovni čas.” 

(Part-time work - solution or trap, 1997: 2).  

Posledica takšne splošne definicije je lahko različno pojmovanje dela s krajšim delovnim 

časom v različnih državah. Tako lahko zaradi različne definicije v nacionalnih zakonodajah 

obseg dela, ki bi v eni državi veljal za krajši delovni čas, v drugi državi šteje kot polni 

delovni čas (Part-time work - solution or trap, 1997: 8). V Franciji je npr. prag med polnim 

in krajšim delovnim časom 35 ur tedensko. Vsako delo, ki traja manj časa, je delo s krajšim 

delovnim časom. Na Portugalskem delo za krajši delovni čas znaša največ 75 odstotkov 

polnega delovnega časa (torej največ 30 ur tedensko). Tudi v Združenem kraljestvu je 

delo s krajšim delovnim časom delo do 30 ur tedensko (OECD, 2001: 10-11). 

Ob tem pa je pomembno poudariti, da med posameznimi državami EU obstajajo 

razlike tudi pri definiranju pojma „poln delovni čas“. Direktiva EU št. 93/104/ES z dne 

23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa v 6(2). členu namreč 

določa samo, da „povprečni delovni čas za vsako sedemdnevno obdobje, vključno z 

nadurami, ne presega 48 ur“. Poln delovni čas tako npr. v Franciji in Italiji znaša 35 ur, na 

Danskem 39 ur, na Portugalskem 40 ur in v Španiji 38 ur (OECD, 2001: 10-11).

Ni odveč tudi opomba, da deleži zaposlitev s krajšim delovnim časom v posameznih državah 

povedo različne stvari o trgu dela. Ta oblika zaposlitve je v nekaterih državah tretirana 
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enakovredno zaposlitvi s polnim delovnim časom in predstavlja zgolj eno od možnih 

(prostovoljnih) oblik zaposlitev, v drugi državi pa delež tako zaposlenih pomeni zaposlitev 

predvsem marginalnih in težje zaposljivih skupin prebivalstva, ki na ta način niso zaposleni, 

ker bi tako sami želeli, ampak ker zanje ni bilo druge možnosti na trgu dela.

II. ZAPOSLITEV S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM IN NJENE 
ZNAČILNOSTI

Delovni čas je orodje politike zaposlovanja, s katerim se razporeja omejene količine dela: 

če imamo določeno količino dela, za to potrebujemo določeno količino delovne sile. Iz 

tega sledi, da če zmanjšamo obseg delovnega časa enemu delavcu, bo ob predpostavki, 

da imamo za postoriti isto količino dela, za to potrebno več delavcev. Če vemo, koliko 

delovnih ur potrebuje določeno delo in če poznamo omejitev z v naprej določenim 

delovnim časom, vemo, koliko delavcev moramo zaposliti. Zdi se idealna rešitev za 

zmanjševanje deleža brezposelnih v družbi. Izračun, ki bi pokazal, za koliko je vsem 

zaposlenim potrebno skrajšati delovni čas, da bi lahko zaposlili še vse nezaposlene, se 

zdi preprost in logičen. Dejstvo je, da večina delavcev ne bi nasprotovala skrajševanju 

delovnega časa, vendar pod pogojem, da bi jim ob tem ostal enak osebni dohodek in 

socialna varnost. Poleg tega se pojavi problem strukturne usklajenosti med delovnimi 

mesti, ki bi se sprostila in usposobljenostjo oseb, ki čakajo na delo. Delodajalci 

izpostavljajo tudi problem organizacije proizvodnje, usposabljanja, izkoriščenosti 

proizvodnih kapacitet, itd. (Svetlik, 2002). 

Kljub temu se je v zadnjem poldrugem stoletju delovni čas nenehno skrajševal. Poglejmo 

primer Francije in Nemčije (tabela 1).

Tabela 1: Skrajševanje delovnega časa v Franciji in Nemčiji - število dejansko 

opravljenih delovnih ur letno v povprečju na posameznika 

LETO FRANCIJA NEMČIJA

1870 2.945 2.941

1890 2.770 2.765

1913 2.588 2.584

1929 2.297 2.284

1938 1.848 2.316

1950 1.926 2.316

1960 1.919 2.081

1973 1.771 1.804

1987 1.543 1.620

Vir: Madison, 1991.
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Vidimo, da se je v prikazanem obdobju obseg delovnega časa v obeh državah skrajšal 

skoraj za polovico. Podatkov za Slovenijo, ki bi segali tako daleč v preteklostm, nimamo, 

podatki iz leta 1970 (1990 ur na leto) pa kažejo, da se je tudi pri nas v obdobju do danes 

delovni čas skrajšal za več kot 300 ur.2 

Razlogov za to je več. Eden izmed njih je dejstvo, da so proizvajalci sprevideli, da poleg 

delavcev potrebujejo tudi potrošnike, ki imajo čas trošiti zaslužen denar. Delavci sami se 

ravnajo tudi po t.i. zakonu padajoče mejne koristnosti dohodka, ki ponazarja delavčevo 

uravnoteženost med željo po zaslužku in željo po prostem času. Na določeni stopnji 

dohodek namreč izgubi vlogo spodbujevalca, posameznik začne bolj vrednotiti prosti 

čas (Svetlik, 2002).

Zaposlitev s krajšim delovnim časom je ena od oblik skrajševanja delovnega časa, ki 

pa s seboj prinaša tako negativne kot pozitivne značilnosti in posledice. Empirične 

raziskave med negativnimi izpostavljajo predvsem manjše možnosti za izobraževanje 

in napredovanje, manjšo predanost delu, nižje dohodke, manjšo možnost dodatnega 

zaslužka in dostopa do pravic, ki izhajajo iz socialnega varstva. Na drugi strani pa se 

poudarja, da delavci zaposleni s krajšim delovnim časom redkeje zbolevajo za boleznimi 

povezanimi z delom in imajo več možnosti za učinkovito usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja (Part-time work in Europe, 2005).  

Poročilo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev na podlagi 

zbranih podatkov o delu s krajšim delovnim časom v Evropi navaja, da je taka zaposlitev 

značilna za poklice z nižjimi dohodki (npr. pisarniška dela, fizična dela) in poklice v 

terciarnem sektorju (npr. hotelska dejavnost, catering, trgovina). Običajno zaposleni s 

krajšim delovnim časom nimajo možnosti delati na nadzorstvenem delovnem mestu. 

Občutno največji delež zaposlenih s krajšim delovnim časom predstavljajo ženske in 

mladi med 15 in 25 letom. Za obe skupini je značilno, da prejemata nižje dohodke od 

povprečja. Ženske zaradi znanih diskriminatornih praks, mladi pa zaradi prvega vstopa 

na trg delovne sile (cena za neizkušenost) (Part-time work in Europe, 2005).

Empirični podatki poročila tudi kažejo, da zaposleni s krajšim delovnim časom manj verjetno 

prejemajo fiksno plačilo in so bolj verjetno izključeni iz dodatnih plačil (npr. bonusi, nagrade, 

nadomestilo za slabe delovne pogoje, deljenje dobička...). To je verjetno povezano tudi s 

stanjem  panog, v katerih je največ zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. 

2 Zgovoren pa je podatek Zavoda RS za zaposlovanje, da je bilo v letu 1998 v Sloveniji opravljeno 13.267.725 nadur, 
kar predstavlja približno 7.700 zaposlitev za poln delovni čas (v Svetlik, 2002).
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Diskriminacija tako zaposlenih se kaže tudi v njihovem (ne)dostopu do socialnih pravic. 

V veliko državah članicah EU je upravičenost do določenih socialnih pravic pogojena z 

minimalnim obsegom delovnih ur. 

Zaposleni s krajšim delovnim časom praviloma ostanejo v istem delovnem razmerju 

krajše obdobje kot zaposleni za nedoločen čas. To je morda prav tako povezano z 

dejstvom, da so zaposlitve s krajšim delovnim časom bolj običajne v poklicih, kjer se 

zaposleni najhitreje menjajo (trgovina, hotelirstvo...). Zaposleni s krajšim delovnim 

časom kažejo tudi večjo željo po menjavi službe ali celo odhodu s trga delovne sile. 

Običajno so pogodbe sklenjene za določen čas, kar prav tako vpliva na že omenjeno 

manjšo navezanost delavca na zaposlitev. Iz navedenega pa izhajata še dve značilnosti 

zaposlitev s krajšim delovnim časom - manjše možnosti napredovanja in dodatnega 

izobraževanja (omenjeno poročilo navaja Tretjo evropsko raziskavo o delovnih pogojih 

iz leta 2001, kjer je bilo ugotovljeno, da bolj ko je pogodba o zaposlitvi “netipična”, slabši 

so delovni pogoji in manjša je možnosti izobraževanja). Kar 47 % zaposlenih za poln 

delovni čas je v EU-15 verjelo, da bi sprememba v zaposlitev s krajšim delovnim časom 

škodovala njihovi poklicni karieri. Ista raziskava tudi kaže na dejstvo, da je velik delež 

zaposlenih s krajšim delovnim časom dejansko na delovnem mestu izven “običajnih” 

delovnih ur (zvečer, ponoči, vikendi). Zaposleni s polnim delovnim časom imajo bolj 

redne oz. ustaljene urnike (Part-time work in Europe, 2005). 

Zaposlitev s krajšim delovnim časom pa ima kot že omenjeno tudi pozitivne plati. Tako so 

ti zaposleni manj izpostavljeni rizičnim faktorjem posameznega delovnega mesta (hrup, 

vibracije, nevarne snovi...), v smislu krajše časovne izpostavljenosti le-tem. Enako je pri 

delovnih mestih s slabšimi ergonomskimi značilnostmi. Podatki kažejo, da je tako med 

zaposlenimi s krajšim delovnim časom nekoliko manj bolezni, povezanih z delom in manj 

odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov. Lažje usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja pa je ena glavnih pozitivnih značilnosti zaposlitve s krajšim delovnim časom, ki 

botruje večini prostovoljnih zaposlitev na tak način (Part-time work in Europe, 2005). 

V povezavi s krajšim delovnim časom se pojavlja posebna oblika zapolnjevanja delovnega 

mesta, imenovana job-sharing oziroma delitev delovnega mesta. Pri taki obliki zaposlitve 

dva ali celo več ljudi opravlja delo, ki bi ga običajno le ena oseba zaposlena za poln delovni 

čas. Delovni čas se na ta način razporedi med več oseb na podlagi dnevnih, tedenskih ali 

drugih časovnih intervalov, odvisno od potreb delavcev ali delodajalcev. Delavci si pri 

tem delijo odgovornosti, plačilo, število dni dopusta in druge ugodnosti glede na obseg 

opravljenih delovnih ur. Vendar pa delitev delovnega mesta zahteva veliko usklajevanja. 
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III.  ZAPOSLOVANJE S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM V EVROPI

Ker se Evropska unija zaveda problemov, ki jih s seboj prinaša zaposlitev s krajšim 

delovnim časom, le-ta preko direktiv, smernic in priporočil od držav članic pričakuje, da 

postavijo zakonske okvire za enake možnosti zaposlenih za krajši delovni čas na področju 

zaposlovanja in sistemov socialne varnosti, kot jih imajo zaposleni za poln delovni čas.

Pereč problem brezposelnosti je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja povzročil razmah 

politike zaposlovanja v EU. Brezposelnost je bila ena glavnih tem Bele knjige o rasti, 

konkurenčnosti in zaposlovanju (1993) in Bele knjige o evropski socialni politiki (1994). 

Poudarjen je bil pomen aktivne politike zaposlovanja. Leta 1996 je bil predstavljen Pakt 

zaupanja - Ukrepi zaposlovanja v Evropi. Predstavljal je podlago za tesnejše sodelovanje 

med državo in socialnimi partnerji pri oblikovanju politike zaposlovanja in strategiji 

zmanjševanja brezposelnosti. 

Pakt je bil istega leta podprt z Dublinsko deklaracijo o zaposlovanju. Sprejeta je bila tudi 

Resolucija o skrajšanju in prilagoditvi delovnega časa, ki je predvidevala skrajševanje 

delovnega časa s postopnim upokojevanjem od 50. leta starosti dalje, s spodbujanjem dela 

s krajšim delovnim časom (na prostovoljni osnovi), z omejevanjem nadur, s skrajševanjem 

delovnega tedna in s programi dodatnega izobraževanja in usposabljanja delavcev, kar 

bi prav tako pomenilo določeno mero sprostitve delovnih mest. Naslednje leto pa je 

Resolucija o rasti in zaposlovanju poudarila pomembnost sprejetja nekaterih ukrepov 

z namenom izboljšanja socialne varnosti, izobraževanja, in obdavčevanja (potreba po 

modernizaciji teh sistemov). 

Amsterdamska pogodba  iz leta 1997 v osmem poglavju države članice poziva k oblikovanju 

in povezovanju trgov delovne sile, ki se bodo sposobni odzivati na spremembe na 

področju gospodarstva. Evropski svet ima pooblastilo, da podaja smernice in hkrati 

nadzira njihovo izvajanje v posamezni državi članici. Prve smernice, sprejete 1998 leta v 

Luksemburgu, so med drugim obravnavale tudi povečevanje prilagodljivosti podjetij in 

zaposlenih. Socialnim partnerjem je bil dan poziv, naj s pogajanji dosežejo sporazume 

o modernizaciji organizacije dela, vključno s fleksibilnimi oblikami dela. Vsaka država 

članica naj bi proučila možnosti vključitve prilagodljivejših pogojev podpisovanja pogodb 

o zaposlitvi v svojo zakonodajo, ob hkratnem zagotavljanju ustreznih pravic in varnosti. 

Predlagano je bilo letno obračunavanje delovnega časa, zopet je bilo poudarjeno njegovo 

skrajševanje, zmanjševanje nadur, pospeševanje zaposlovanja s krajšim delovnim časom 

in vseživljenjsko izobraževanje.
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Da bi ustrezno uredila problematiko je Mednarodna organizacija dela že leta 1994 

sprejela posebno konvencijo (ILO, Konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom). 

Konvencija je definirala pojem zaposlenega za krajši delovni čas kot osebo, katere normalni 

delovni čas (ure dela) je krajši od delovnega časa primerljivega delavca (isti tip delovnega 

razmerja, isti ali podoben tip dela ali poklic) zaposlenega za poln delovni čas. Delavci 

zaposleni za poln delovni čas, ki so delno nezaposleni (zaradi ekonomskih, tehničnih 

ali strukturnih razlogov imajo začasno skrajšan normalni delovni čas), ne spadajo v 

isto kategorijo. Konvencija določa, da mora vsaka država delavcem, ki delajo krajši čas, 

zagotoviti enake pravice, kot jih imajo polno zaposleni delavci: pravico do organiziranja, 

kolektivnega pogajanja, varstva in zdravja pri delu in varstva pred diskriminacijo pri 

delu. Sistemi socialnih zavarovanj na podlagi dela morajo biti prilagojeni tako, da so 

delavcem s krajšim delovnim časom zagotovljeni pogoji, primerljivi pogojem delavcev 

zaposlenih za poln delovni čas. Primerljive pogoje morajo imeti tudi na področjih: 

zaščite materinstva, prekinitve zaposlitve, plačanega letnega dopusta, plačanih državnih 

praznikov in odsotnosti z dela zaradi bolezni. Denarne pravice pa so lahko določene 

proporcionalno glede na ure dela ali zaslužek. Delavci, katerih ure dela ali zaslužek so 

pod določenim pragom, so lahko izločeni iz ukrepov za zagotavljanje navedenih pogojev 

(razen iz zaščite materinstva) in iz sistemov socialnih zavarovanj (razen iz zavarovanja za 

primer nesreče pri delu). 

EU je leta 1997 sprejela direktivo 97/81/EC, ki zadeva Okvirni sporazum o delu s krajšim 

delovnim časom, ki so ga sklenile organizacije delodajalcev in sindikatov na ravni EU. 

Cilj direktive je odprava diskriminacije delavcev, ki delajo s krajšim delovnim časom in 

izboljšanje kvalitete dela s krajšim delovnim časom. Delo s krajšim delovnim časom naj 

bi bilo izbrano na prostovoljni osnovi, z upoštevanjem potreb delavca in delodajalca. 

Direktiva določa, da delavci s krajšim delovnim časom ne smejo biti glede pogojev 

zaposlitve v slabšem položaju kot primerljivi delavci s polnim delovnim časom le zato, 

ker delajo krajši delovni čas, razen ko je ta položaj upravičen glede na objektivne razloge. 

Države članice (po posvetovanju s socialnimi partnerji) in/ali socialni partnerji lahko za 

določene delavce s krajšim delovnim časom (glede na službena leta, obseg delovnega 

časa ali zaslužek) uvedejo, kjer je to potrebno, posebne delovne pogoje. Delavčeva 

odklonitev premestitve iz dela za poln na delo s krajšim delovnim časom (ali obratno) 

samo po sebi ne sme predstavljati dopustnega razloga za odpustitev. 

Svet je tudi preko sklepa in priporočila iz leta 20033 socialne partnerje in države članice 

pozval k povečanju dostopnosti do zaposlitev s krajšim delovnim časom in drugih 

 
3 Gre za dokumente z označbo 2003/578/EC in 2003/579/EC.
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 “fleksibilnih” oblik zaposlovanja kot sredstva za modernizacijo organizacije dela (povzeto 

po spletnih straneh EU).

Iz Priloge št. 1 je razvidno, da se je delež zaposlitev s krajšim delovnim časom med vsemi 

zaposlenimi povečal v večini industrializiranih držav. Že površen pregled pa pokaže, da so 

razlike med državami in spolu zelo velike. Številke kažejo na nesporno prevalenco žensk 

pri zaposlitvah s krajšim delovnim časom. Delež moških zaposlenih s krajšim delovnim 

časom v razširjeni EU je tako le nekaj več kot 7 %, medtem ko je na tak način zaposlena 

skoraj tretjina žensk v EU. Njihov delež tudi hitreje narašča. Največje deleže najdemo npr. 

na Nizozemskem, v Švici in Norveški (nista članici EU), Združenem kraljestvu, Švedski, 

Nemčiji, Danski, Belgiji. Taka oblika zaposlovanja pa je najmanj prisotna na Slovaškem, 

Bolgariji (ni še članica EU), na Madžarskem, v Grčiji in na Češkem.

Te razlike povzroča kombinacija več faktorjev. Različni viri izpostavljajo predvsem 

naslednje: stanje ekonomije, stanje na trgu delovne sile, organiziranost skrbi za otroke, 

razvitost izobraževalnih sistemov, davčna politika, nivo socialne varnosti, ali z drugimi 

besedami: demografski, socialni in ekonomski dejavniki.

Prvotno je bila oblika zaposlovanja s krajšim delovnim časom namenjena ženskam, ki so 

jih države ob pomanjkanju delovne sile hotele pritegniti na trg delovne sile (v Sloveniji 

temu ni bilo povsem tako; podrobnejši podatki v poglavju Ženske in krajši delovni čas). 

Podatki, ki kažejo še vedno precej večji delež žensk med zaposlenimi s krajšim delovnim 

časom, hkrati izkazujejo tudi, da je neplačano delo doma (gospodinjstvo) še vedno v 

pretežni meri v domeni žensk. 

Tabela 2: Glavni razlogi za zaposlitev s krajšim delovnim časom v EU 15 v letu 
2002

GLAVNI RAZLOGI MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ

Nemogoče dobiti delo za poln delovni čas 19,0 12,8 14,1

Noče delati poln delovni čas 31,0 32,2 31,9

Je vključen programe izobra. ali usposablj. 23,6 7,6 10,9

Bolezen ali invalidnost 5,9 2,4 3,1

Skrb za otroke ali odrasle 4,2 31,5 25,8

Ostali razlogi 11,8 11,7 11,7

Brez razloga 4,5 2,0 2,5

SKUPAJ 100,0 100,0 100,0

Vir: Eurostat Labour Force Survey, 2002.
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Med krizami pa je bila uporaba zaposlitev s krajšim delovnim časom sredstvo za 

zmanjševanje brezposelnosti (čeprav izkušnje kažejo, da bolj spodbuja zaposlovanje 

predhodno neaktivnih kot brezposelnih). 

Podatki Eurostata tudi kažejo, da je v tistih državah članicah EU, ki imajo najvišje stopnje 

brezposelnosti, prisoten najvišji delež “prisilnih4” zaposlitev s krajšim delovnim časom. 

Gledano kot celota, je večina zaposlenih v EU 15 delala krajši delovni čas prostovoljno 

z namenom lažjega usklajevanja dela z ostalimi aktivnostmi. Toda glede na anketo o 

delovni sili, ki jo opravlja Eurostat, pa je bilo več kot 14 % takih, ki so bili zaposleni s krajšim 

delovnim časom zato, ker niso našli zaposlitve za poln delovni čas (glej tabelo 3). V teh 

primerih  so zaposleni po definiciji Mednarodne organizacije dela (ILO) “podzaposleni” 

(underemployed):

“neprostovoljno delajo manj, kot je določen običajen delovni čas za neko aktivnost, ki iščejo 

zaposlitev za poln delovni čas ali so na voljo za dodatno delo” (spletna stran ILO). 

Poročilo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev navaja, da je 

to razlog, da zaposleni s krajšim delovnim časom večkrat posežejo po dodatni zaposlitvi 

kot zaposleni s polnim delovnim časom. 

Raziskava, opravljena s strani Eurostata, daje še nekoliko podrobnejši vpogled v strukturo 

zaposlenih za krajši delovni čas:

Tabela 3: Delež neprostovoljno zaposlenih za krajši delovni čas po spolu v 
državah članicah EU v letu 2002

DRŽAVA MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ

Avstrija 12,3 8,7 9,3

Belgija 18,7 15,2 15,8

Danska 10,6 18,2 16,0

Finska 26,7 33,8 31,5

Francija 33,0 22,3 24,1

Grčija 47,1 42,8 44,2

Irska 27,9 9,5 13,7

Italija 40,9 27,5 31,1

Luksemburg - - 7,2

Nemčija 18,4 11,1 12,3

Nizozemska 3,4 1,9 2,3

Portugalska 13,1 20,4 17,9

Španija 20,1 18,8 19,1

Švedska 20,5 23,2 22,4

Združeno kraljestvo 16,1 6,3 8,3

SKUPAJ EU 15 19,0 12,8 14,1

Vir: Eurostat Labour Force Survey, 2002.

4 Ne morejo najti zaposlitve za poln delovni čas.
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 Podatki kažejo, da je delež oseb zaposlenih s krajšim delovnim časom, ki bi želele delati 

s polnim delovnim časom, še posebej visok v Grčiji, na Finskem, Italiji in Franciji. Deleži 

so precej nižji v državah, kot so Nizozemska, Luksemburg, Avstrija in Združeno kraljestvo. 

V večini držav (z izjemami Danske, Finske in Švedske) je delež neprostovoljnega dela s 

krajšim delovnim časom večji med moškimi kot med ženskami.

IV.  PODROBNEJSI PREGLED ZAPOSLOVANJA S KRAJSIM 
DELOVNIM CASOM V NEKATERIH DRZAVAH EU

4.1 Danska

Danska zakonodaja o delu s krajšim delovnim časom je bila bistveno spremenjena v 

juniju 2002, in sicer z dopolnitvijo Zakona o krajšem delovnem času (Act on part-time 

work) (Todd, 2004: 30). Po stališčih danske liberalno-konzervativne5 koalicije je bil namen 

tovrstne spremembe zakonodaje predvsem pospešiti in razviti trg dela, ki bo bolj naklonjen 

družinskemu življenju delavcev. Z dopolnjenim zakonom so želeli “olajšati dostop 

delavcem do zaposlitve s krajšim delovnim časom” ter jih istočasno zaščititi  v primeru, če 

jih želi delodajalec proti njihovi volji zaposliti s krajšim delovnim časom oziroma so zaradi 

izražene zahteve po delu s krajšim delovnim časom obravnavani diskriminatorno (Todd, 

2004: 31; EIRO, 2002: New Act...; National Action plan for Employment). 

Dopolnjeni zakon o krajšem delovnem času v  4. a členu določa:

“Delavec in delodajalec imata pravico skleniti pogodbo o delu s krajšim delovnim 

časom. Vsaka neposredna ali posredna ovira ali omejitev te pravice, na primer z določili 

kolektivne pogodbe, običajev ali prakse, bo nična.” Izjema od tega določila pa je možna v 

primeru, da gre za delo s krajšim delovnim časom, ki tedensko traja manj kakor 15 ur.

Dopolnitev zakona je že pred sprejetjem v Folgetingu naletela na kritike socialnih partnerjev, 

predvsem Danske zveze trgovskih sindikatov - LO,6 ker zakon zaposlenemu po njihovem 

mnenju ne nudi dovolj zaščite. Zaposlenemu na primer ne daje pravice, da se sam odloči 

za tovrstno obliko dela, temveč daje delodajalcu in delavcu “prosto izbiro”, da se skupaj 

odločita za obliko zaposlitve, pri kateri ni potrebno spoštovati določil kolektivne pogodbe 

(npr. minimalnega oziroma maksimalnega števila delovnih ur tedensko pri delu za krajši 

delovni čas). Delodajalci lahko tako z delavci sklenejo pogodbe, po katerih delavci tedensko 

delajo tako malo ur, da izgubijo pravice iz socialnega zavarovanja (EIRO, 2002: Opposition 

5 Vladna koalicija predsednika vlade Andersa Fogha Rasmussena, ki je na oblast prišla v novembru 2001, je 
sestavljena iz Liberalne stranke (dan.: Venstre) in Konzervativne ljudske stranke (dan.: Konservative Folkeparti).

6 Dan.: Landesorganisationen i Danmark - Danska zveza trgovskih sindikatov.
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to government bill). Danski sistem socialnega zavarovanja namreč določa, da mora delavec, 

če želi biti upravičen do pokojnine, bolniškega nadomestila ali nadomestila v primeru 

brezposelnosti, v času, ko je zaposlen, delati vsaj 12 ur tedensko. Poleg tega je zavarovanje za 

primer brezposelnosti popolnoma prostovoljno (Working in Denmark, str. 13). Po mnenju 

sindikatov so delavci v takih razmerah primorani opravljati več služb s krajšim delovnim 

časom že samo zato, da zaslužijo za preživetje, istočasno pa niso upravičeni do nadomestil 

iz socialnega zavarovanja (EIRO, 2002: Opposition to government bill).

Zakon o delu za krajši delovni čas je bil sprejet v juniju 2002 ob zagotovilu ministra za 

zaposlovanje, da zakon ne bo izključeval veljavnosti kolektivnih pogodb, če bodo le-te v 

prihodnosti spremenjene tako, da bodo omogočale večjo dostopnost do zaposlitev za 

krajši delovni čas. Trije največji danski sindikati: LO, FTF7 in AC8 so vložili pritožbo pri 

Mednarodni organizaciji dela, ki je marca 2003 ugotovila, da so spremembe danskega 

zakona v nasprotju s konvencijama ILO št. 87 in 98 o svobodi povezovanja in kolektivnega 

pogajanja, ki ju je Danska ratificirala že leta 1951 oziroma 1955. Ker ILO države kršiteljice 

ne more sankcionirati, je dansko vlado pozvala k dogovoru s sindikati. Ministrstvo za 

zaposlovanje je odgovorilo, da je pripravljeno na nova pogajanja s sindikati, če so socialni 

partnerji v kolektivnih pogodbah “sposobni posameznim delavcem zagotoviti enake 

pravice, kot jih zakon predpisuje sedaj” (EIRO, 2003: ILO criticises government; Danish 

Labour News).  

4.2 Nemčija

V Nemčiji vedno več polno zaposlenih želi skrajšati obseg svojega delovnega časa, hkrati 

pa se vedno več zaposlenih s krajšim delovnim časom želi zaposliti za poln delovni čas. 

Zakon o zaposlitvah s krajšim in določen delovni čas je stopil v veljavo 1. januarja 2001. 

Zakon je uveljavil pravico vseh delavcev (tudi vodilnih), da se zaposlijo s krajšim delovnim 

časom ob pogoju, da so v delovnem razmerju v podjetju z več kot 15 zaposlenimi že več 

kot šest mesecev. Pri tem jim ni potrebno navajati razlogov. Delo s krajšim delovnim 

časom je definirano kot vsako skrajševanje delovnega časa glede na običajen obseg 

le-tega. Skrajševanje se lahko nanaša na dnevni, mesečni ali letni obseg delovnih ur. 

Delodajalci lahko zavrnejo prošnjo za zaposlitev s krajšim delovnim časom le iz razlogov 

povezanih s poslovanjem, varnostjo ali neobičajno visokimi stroški. Zakon spodbuja 

obojestransko zadovoljive dogovore. Vključuje tudi določbo o prepovedi kakršnekoli 

7 Dan.: Funktionæerne og Tjenestemændenes Fællesråd, angl.: Confederation of Salaried Employees and Civil 
Servants - Zveza nameščencev in javnih uslužbencev.

8 Dan.: Akademikernes Centralorganisation, angl.. Danish Confederation of Professional Associations - Danska 
zveza profesionalnih organizacij.
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diskriminacije, ki bi izhajala iz obsega delovnega časa delavca in poudarja načelo enake 

obravnave. Delovna zakonodaja se uporablja enako za polno zaposlene kot tudi za osebe 

zaposlene s krajšim delovnim časom. Iz tega sledi, da so upravičeni do plačila glede na 

obseg dela, do dopusta, plačanih državnih praznikov, do plačanih odsotnosti z dela ob 

določenih pogojih (bolniška, smrt v družini, nega družinskega člana...), bonusov, itd. Vse 

pravice so le zmanjšane glede na zmanjšan obseg delovnega časa. Do kontradiktornosti 

pa prihaja npr. v primeru, če delavec, ki je zaposlen s krajšim delovnim časom, dela 

nadure, ki pa ne presežejo delovnega časa, ki je za določeno organizacijo običajen ali 

določen z zakonom. Sodišče je v takem primeru razsodilo, da delavec ni upravičen do 

posebnega plačila nadur. 

Če delavec s skrajšanim delovnim časom želi povečati obseg delovnega časa, mu mora 

biti to omogočeno, razen če bi bila odobritev prošnje v nasprotju z interesi podjetja ali z 

razporeditvijo delovnega časa drugih zaposlenih s krajšim delovnim časom. 

Raziskave razvoja delovnega časa v Nemčiji kažejo na razlike med vzhodnim in zahodnim 

delom države. V letu 2003 je v zahodni Nemčiji bilo s krajšim delovnim časom zaposleno 

precej več oseb kot v vzhodni. Vendar je bila več kot polovica teh v vzhodni Nemčiji na 

tak način zaposlena neprostovoljno. V zahodni Nemčiji je bil ta odstotek le 10 %. 

V raziskavi, ki je analizirala izvajanje omenjenega zakona v praksi, se je pokazalo, da je 

bilo po letu 2003 v podjetjih, ki se jih zakon tiče, več prošenj za skrajševanje delovnega 

časa. Skoraj 73 % prošenj je bilo vloženih s strani žensk. Se je pa povečal delež moških, 

ki so v zahodni Nemčiji zaprosili za skrajšanje delovnega časa (29% v primerjavi s 13% 

v vzhodni Nemčiji). Hkrati pa je raziskava pokazala, da si kar dve tretjini zaposlenih s 

krajšim delovnim časom želi zaposlitve s polnim delovnim časom.

Izkazalo se je, da glede na to, da zaposleni preživijo manj časa na delovnem mestu, imajo tudi 

različne interese kot zaposleni za poln delovni čas in so njihove zahteve do delavskih svetov 

in sindikatov drugačne. Zato se v novejših kolektivnih sporazumih različnih sektorjev bolj 

natančno opredeljuje zaposlitve s krajšim delovnim časom (spletne strani Eurofound).

4. 3 Nizozemska 

Na Nizozemskem so že leta 1996 sprejeli Zakon o enakih možnostih pri zaposlitvah 

za različen delovni čas (The Equal Treatment Working Hours Act - Wet verbod op 

onderschied naar arbeidsduur, WOA). Zakon delodajalcem prepoveduje razločevanje 

med zaposlenimi s krajšim delovnim časom in zaposlenimi s polnim delovnim časom, 

razen če imajo za to objektivne razloge.
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Osnovni temelj zakona je, da sta obe zaposlitvi enakovredni. Začasni in drugi zaposleni se 

ne smejo soočati z negotovostjo glede njihovega zakonskega statusa ali z diskriminacijo na 

osnovi obsega delovnih ur. Prav tako je prepovedano ločevanje med tistimi zaposlenimi, 

ki v okviru skrajšanega delovnega časa delajo več ali manj ur. Zaposleni s krajšim delovnim 

časom je upravičen do sorazmerno enakega plačila, bonitet in do enakega števila prostih 

dni. To se nanaša tudi na pravice iz naslova pokojninskega zavarovanja. Februarja 2000 

so sprejeli še Zakon o zaposlitvah s krajšim delovnim časom (The Part-time Employment 

Act - Deeltijdwet), ki je zaposlenim dal možnost, da zmanjšajo ali povečajo obseg delovnih 

ur. Delodajalec lahko omeji to pravico le, če gre za konflikt z interesi poslovanja. 

Zakon je del krovnega Zakona o delu in varstvu (Work and Care Act - Kader arbeid en 

zorg), ki s seboj prinaša mnogo že obstoječih in nekaj novih določil glede odsotnosti 

z dela (npr. upravičena odsotnost za skrb za družinskega člana) z namenom lažjega 

koordiniranja poklicnega in zasebnega življenja. Ta zakonodaja se je odzvala na mnoge že 

sprejete kolektivne sporazume v državi. Leta 1999 je dve tretjini kolektivnih sporazumov 

že vključevalo določilo o prilagajanju delovnega časa posamezniku (Part-time work in 

Europe, 2005).

4. 4 Portugalska

V portugalski zakonodaji je delo s krajšim delovnim časom natančno urejeno. Za ureditev 

tega področja je bil namreč v juliju 1999 izdan poseben zakon (Lei do Trabalho a tempo 

parcial - n.º 103/99 de 26 de Julho). V 1. členu zakona je definirana zaposlitev s krajšim 

delovnim časom:

“Kot delo za delni delovni čas šteje delo, ki tedensko traja 75 ali manj odstotkov trajanja 

primerljivega dela v podobni situaciji za poln delovni čas.” (1. člen, 1. točka omenjenega 

zakona). 

Vendar pa zakon v nadaljevanju 1. člena določa, da je s kolektivnim dogovorom oziroma 

pogodbo (a convenção colectiva) procentualno omejitev mogoče povišati, torej lahko 

delo s krajšim delovnim časom znaša vsak čas trajanja tedenske zaposlitve, ki je krajši od 

100-odstotnega trajanja polnega delovnega časa.

V zvezi z razumevanjem pojma polnega delovnega časa je treba navesti, da je bil z 

zakonom o omejitvi delovnega časa iz leta 1996 (Lei da Redução dos tempos de trabalho 

- n.º 21/96 de 23 de Julho) tedenski polni delovni čas na Portugalskem omejen na 40 ur. 

Kjer je tedenski delovni čas presegal 40 ur, so ga morali že z dnem uveljavitve zakona 
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zmanjšati za dve uri, v obdobju enega leta od uveljavitve zakona pa še za morebitno 

razliko do 40 ur (1(1). člen zakona o omejitvi delovnega časa). 

Zakon o delu s krajšim delovnim časom ureja tudi pravice tako zaposlenih. V 2. členu 

zakona je določeno, da za delavce s krajšim delovnim časom ne smejo veljati manj ugodna 

določila kot za delavce s polnim delovnim časom. Delavec ima prav tako pravico do povračil 

vseh drugih stroškov, ki so z zakoni ali kolektivnimi predpisi določeni za delavce s polnim 

delovnim časom (5(1 in 2). člen zakona o krajšem delovnem času). Posebno določilo pa 

velja za stroške prehrane - delavec s krajšim delovnim časom je do povračila polnega zneska 

stroškov prehrane upravičen le, če dela dnevno najmanj pet ur; če dela manj, mu pripada 

proporcionalni delež povračila glede na odstotek, ki ga njegovo tedensko delo predstavlja 

glede na poln delovni čas (5(3). člen zakona o krajšem delovnem času).

Zakon prav tako določa možnost prehoda s krajšega delovnega časa v poln delovni čas, 

kakor tudi obratno, in sicer bodisi za nedoločen čas ali pa za določen čas (maksimalno za 

obdobje treh let). Razlika je v tem, da mora pri delu s krajšim delovnim časom po pogodbi 

za določen čas delodajalec po preteku tega obdobja delavca spet zaposliti za poln delovni 

čas. Če pa je pogodba za delo s krajšim delovnim časom sklenjena za nedoločen čas, pa 

delodajalec ni dolžan delavcu zagotoviti vrnitev na delo s polnim delovnim časom. Delavec 

ima pravico do zaposlitve s krajšim delovnim časom za določen čas (do treh let) tudi, če 

želi preiti na krajši delovni čas za določen čas zato, da bi skrbel za otroka do 12. leta starosti, 

ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu in je njegov otrok, posvojenec ali otrok njegovega 

zakonca. Delodajalec mu to mora omogočiti oziroma po preteku tega obdobja omogočiti 

vrnitev na delovno mesto za poln delovni čas. V tem primeru se za obračunavanje različnih 

prispevkov iz naslova socialnega zavarovanja upošteva, kot da bi delavec v tem obdobju bil 

zaposlen za poln delovni čas (3. člen zakona o krajšem delovnem času).

Plačevanje socialnih prispevkov iz plač delavcev ureja zakon v 7. členu, in sicer določa, 

da delavci s krajšim delovnim časom namesto 11 % iz bruto plače za socialne  prispevke 

plačajo 6 % iz bruto plače9 - vendar pa se to določilo nanaša samo na delavce, ki delajo 

tedensko najmanj 25 % oziroma največ 75 % polnega delovnega časa (7. člen zakona o 

krajšem delovnem času). Istočasno nižja stopnja prispevkov ne velja v zgoraj omenjenih 

okoliščinah, ko oseba preide na krajši delovni čas za določen čas, da bi skrbela za otroka.

Kot zanimivost lahko omenimo tudi, do kakšnih ugodnosti je upravičen delodajalec, če 

9 Ob tem je potrebno omeniti, kako je urejen sistem plačevanja prispevkov socialnega zavarovanja na Portugalskem: 
višina prispevkov za socialno zavarovanje je odvisna od bruto plače delavca in znaša 34,75 % le-te. Od tega znesek v 
višini 23,75 % plača delodajalec (0,5 % vrednosti zneska bruto plače je namenjeno v poseben sklad za primer poklicne 
bolezni), 11 odstotkov pa delavec (povzeto po spletni strani IAPMEI). 
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v primeru prehoda delavca na delo s krajšim delovnim časom, za dodatno delo sklene 

pogodbo z novim delavcem. Če za nedoločen čas zaposli osebo, ki išče prvo zaposlitev 

ali težje zaposljivo osebo, je oproščen plačila prispevkov, ki jih plača delodajalec za to 

osebo; če takšno osebo zaposli za določen čas, je upravičen do 50 % nižjega plačila 

prispevkov; in celo če zaposli samo za določen čas osebo, ki ne išče prve zaposlitve in 

ni težje zaposljiva, je upravičen do 25 % nižjega plačila prispevkov (8. člen zakona o 

krajšem delovnem času).

Posebne ugodnosti za delodajalca obstajajo tudi, če odpre povsem novo delovno 

mesto, na katerem zaposli delavca s krajšim delovnim časom. Če na to delovno mesto 

za nedoločen čas zaposli osebo, ki išče prvo zaposlitev ali težje zaposljivo osebo, je 

oproščen plačila prispevkov, če takšno osebo zaposli za določen čas, pa je upravičen do 

50 % nižjega plačila prispevkov. Če zaposli osebo, ki ni težje zaposljiva in ne išče prve 

zaposlitve, pa je delodajalec upravičen do:

50 % nižjega plačila prispevkov, če delavca zaposli za nedoločen čas.• 

25 % nižjega plačila prispevkov, če delavca zaposli za določen čas (9. člen zakona o • 

krajšem delovnem času).

Do navedenih olajšav pri plačilu prispevkov iz socialnega zavarovanja je delodajalec 

upravičen, če novozaposleni delavec s krajšim delovnim časom dela najmanj 25 in največ 

75 odstotkov polnega delovnega časa (9. člen zakona o krajšem delovnem času).

Do olajšav je upravičen do največ 36 mesecev od zaposlitve novega delavca, če gre za 

zaposlitev osebe, ki ni iskalec prve zaposlitve ali težje zaposljiva oseba; na novo ustvarjeno 

delovno mesto za določen čas pa do največ 24 mesecev. Delodajalec prav tako preneha 

biti upravičen do olajšav pri plačilu prispevkov iz socialnega zavarovanja, če število 

delavcev s krajšim delovnim časom preseže 35 % števila delavcev, zaposlenih pri njem 

(12. člen zakona o krajšem delovnem času).
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5. 5 Združeno kraljestvo

Po oceni Statističnega urada Združenega kraljestva (Office for National Statistics, v 

nadaljevanju: ONS) je bilo v letu 2004 v Združenem kraljestvu s krajšim delovnim časom 

zaposlenih kar 7,4 milijonov oseb, kar predstavlja več kot 10 % celotnega prebivalstva - 

od tega 78 % vseh zaposlenih s krajšim delovnim časom predstavljajo ženske (spletna 

stran ONS). 

Kot delo s krajšim delovnim časom je pojmovano delo, ki tedensko traja manj kot 30 ur. Ob 

tej definiciji pa je potrebno omeniti, da se omejitev ne nanaša na 30 ur vsega tedenskega 

dela, ki ga posameznik tedensko opravi, ampak samo na delo v okviru enega delovnega 

mesta. V praksi to pomeni, da ima lahko oseba tudi več zaposlitev s krajšim delovnim 

časom, ki skupaj predstavljajo več ur tedenske zaposlitve kot ena zaposlitev za poln 

delovni čas. Takšna situacija je toliko bolj verjetna zato, ker je po statistikah Ministrstva 

za delo in pokojnine (Department for Work and Pensions) opravljanje dveh služb več 

kot enkrat bolj pogosto pri delavcih, zaposlenih s krajšim delovnim časom (takih je 8 %), 

kot pri delavcih, zaposlenih s polnim delovnim časom (3 odstotki) (spletna stran DWP; 

Part-time work and social security, str. 8).

V juniju 2000 so bila sprejeta pravila o preprečevanju manj ugodnega (diskriminatornega) 

obravnavanja delavcev s krajšim delovnim časom (Part-time Workers (Prevention of 

Less Favourable Treatment) Regulations 2000 SI 2000/1551). Pravila, veljavna od julija 

2000, sorazmerno (“pro-rata” basis) izenačujejo pravice delavcev s krajšim delovnim 

časom oziroma vseh delavcev, zaposlenih po različnih pogodbah (employed under 

different types of contract) s pravicami delavcev s polnim delovnim časom v primerljivih 

zaposlitvah. V letu 2002 so pravilom bili dodani še amandmaji (Ammendment Regulations 

SI 2002/2035), ki (sorazmerno) izenačujejo pravice dostopa delavcev s krajšim delovnim 

časom v sheme pokojninskega zavarovanja.

Sprejeta pravila predstavljajo zakonodajni instrument, s katerim je bila na teritoriju 

Združenega kraljestva uveljavljena Direktiva EU št. 97/81/EC o krajšem delovnem času 

iz decembra 1997.10 

Pravila v 5(1). členu določajo, da imajo delavci s krajšim delovnim časom pravico, da jih 

delodajalec “ne obravnava manj ugodno kot delavce s polnim delovnim časom”. Člen 

5(3) dodaja, da je pri ocenjevanju, ali so delavci s krajšim delovnim časom obravnavani 

10 Potrebno je opozoriti, da je za Združeno kraljestvo omenjena direktiva postala zavezujoča šele 7. 4. 2000 (in 
ne 20. 1. 2000, kot za ostale države članice EU), in sicer v skladu z Direktivo št. 98/23/EC iz aprila 1998. Direktiva 
iz decembra 1997 je bila namreč sklenjena na podlagi Sporazuma o socialni politiki, ki ga Združeno kraljestvo ni 
podpisalo. V skladu z Amsterdamsko pogodbo (podpisana 2. 10. 1997) pa je Sporazum o socialni politiki bil vključen 
v pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in je tako postal veljaven tudi za Združeno kraljestvo, zato je bilo 
potrebno za Združeno kraljestvo sprejeti dodatno direktivo.
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enako kot delavci s polnim delovnim časom, v vseh okoliščinah, ko je to primerno, 

potrebno uporabiti t. im. načelo sorazmernosti (pro-rata principle). Delavci s krajšim 

delovnim časom so upravičeni do pojasnila, če so v posameznih okoliščinah obravnavani 

neenako kot delavci, zaposleni za poln delovni čas (6. člen) ter imajo na voljo možnost 

pritožbe na ustrezno delovno sodišče (8. člen). Delavci s krajšim delovnim časom so prav 

tako sorazmerno upravičeni do vseh drugih ugodnosti (npr. bolniška odsotnost, letni 

dopust, starševski dopust, plačilo nadomestila v času odsotnosti, itd.) kot zaposleni za 

poln delovni čas na primerljivih delovnih mestih (povzeto po omenjenih Pravilih).

 

Delavci s krajšim delovnim časom so oproščeni plačila davka na dohodek in prispevkov 

iz socialnega zavarovanja samo, če na leto zaslužijo manj kot 5.035 GBP (spletna stran 

DirectGov).11 Zaposleni s krajšim delovnim časom praviloma niso upravičeni do raznih 

oblik socialne pomoči (means-tested benefits), razen če delajo manj kot 16 ur tedensko12, 

njihovi partnerji pa največ 24 ur tedensko. Če delajo manj kot 16 ur tedensko, so poleg 

tega upravičeni do t. im. nadomestila iskalcem zaposlitve (Jobseeker’s Allowance), vendar 

samo, če so v preteklih dveh davčnih letih plačevali minimalni prispevek (znesek, ki ga za 

vsako leto sproti določi vlada) v ta namen v shemo nacionalnega socialnega zavarovanja 

(National Insurance System) (OECD, UK: Tax Benefits and Wages, 2004: 1-2). 

V. Zaposlitve s krajšim delovnim časom v Sloveniji

Eden redkih avtorjev, ki se je v Sloveniji doslej bolj poglobljeno ukvarjal s problematiko 

zaposlitev s krajšim delovnim časom, Ivan Svetlik, ugotavlja, da je Slovenija v dobrem 

desetletju prehodila pot, ki so jo ostale industrializirane zahodne države hodile celo 

drugo polovico prejšnjega stoletja. Iz družbe, kjer je bila socialna varnost samoumevna 

in zagotovljena služba nekaj običajnega, smo prišli v družbo tržnega kapitalizma. Šok 

transformacije je povečal pojav brezposelnosti, ki je bila posledica predvsem strukturnih 

sprememb. 

Slovenski trg delovne sile je bil postavljen pred dejstvo, da je potrebna njegova korenita 

preobrazba v smeri fleksibilnosti in prilagojenosti novim razmeram. To je pomenilo 

spreminjanje temeljnih postavk in značilnosti obstoječega trga delovne sile, ki so do 

tedaj določale njegove standarde. Dolgo časa je bila zaposlitev za nedoločen čas s polnim 

delovnim časom praktično edina alternativna oblika delovnega razmerja. Novo stanje pa 

11 Navedeni znesek velja za davčno obdobje 2006-2007. V Združenem kraljestvu je kot leto za obračun davka na 
dohodek upoštevano obdobje od aprila do aprila naslednjega leta (spletna stran DirectGov).

12 Velja za moške, mlajše od 65 let, in ženske, mlajše od 60 let (OECD).
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je zahtevalo vpeljevanje novih, bolj raznolikih zaposlitvenih oblik. Med njimi so predvsem 

že omenjena zaposlitev za določen čas, samozaposlitev in zaposlitev s krajšim delovnim 

časom. Slednja v Sloveniji sicer predstavlja vedno večji delež med zaposlitvami, vendar 

je še vedno pretežno namenjena “marginalnim” skupinam, kot so: invalidi, starejši in 

ženske. Njen delež je globoko pod povprečjem EU 25 (glej tabelo 1). Največ zaposlitev s 

krajšim delovnim časom je v kmetijstvu, nekoliko manj v storitvenem sektorju, najmanj 

pa v industriji (povzeto po Svetlik, 2002). 

Tabela 4: Delovna aktivna populacija13 v Sloveniji 14 (v 1000)

LETO SKUPAJ /1000 MOŠKI/1000 ŽENSKE/1000

1993 845 451 394

1994 850 454 396

1995 882 474 409

1996 878 468 410

1997 906 488 418

1998 901 487 414

1999 886 480 406

2000 901 487 414

2001 916 499 418

2002 910 494 415

2003 897 490 407

2004 943 513 430

2005 949 516 434

Vir: SURS.

13 Statistični urad RS (SURS) kot delovno aktivno prebivalstvo upošteva osebe, ki so v referenčnem tednu od 
ponedeljka do nedelje pred anketiranjem opravile kakršnokoli delo za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček, 
in tiste, ki so sicer zaposleni ali samozaposleni, a so bili v referenčnem tednu z dela začasno odsotni. Med delovno 
aktivno prebivalstvo so zajete tudi zaposlene osebe, ki so začasni in trajni presežki do prenehanja delovnega 
razmerja, pomagajoči družinski člani in osebe na porodniškem dopustu.

14 Podatke o delovno aktivnem prebivalstvu dobiva SURS od prvega januarja 2005 iz Statističnega registra delovno 
aktivnega prebivalstva (SRDAP). Prej so podatke o zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah dobivali 
z mesečnim raziskovanjem Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah 
(ZAP/M). Zaradi spremenjenega vira podatkov za zaposlene osebe se je število delovno aktivnih prebivalcev v 
povprečju povečalo za 25.000. Do razlike je prišlo zaradi nezajetih enot v raziskovanju ZAP/M. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je zaradi tega nižja za približno 0,3 %.
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Tabela 5: Delovno aktivno prebivalstvo s skrajšanim delovnim časom, Slovenija, 

1993 - 2005 (v 1000 in v %)

LETO SKUPAJ/1000 MOŠKI/1000 ŽENSKE/1000 SKUPAJ % MOŠKI % ŽENSKE/ %

1993 44 20 24 5,2 4,5 6,1

1994 46 22 24 5,4 4,9 6,1

1995 50 22 27 5,6 4,7 6,7

1996 59 24 35 6,8 5,2 8,6

1997 72 32 40 7,9 6,5 9,6

1998 65 30 36 7,3 6,1 8,7

1999 54 25 29 6,1 5,2 7,2

2000 58 26 32 6,5 5,3 7,8

2001 56 25 31 6,1 5,0 7,4

2002 55 24 31 6,1 4,9 7,5

2003 56 25 31 6,2 5,2 7,5

2004 88 40 47 9,3 7,9 11,0

2005 86 37 48 9,0 7,2 11,1

Vir: SURS, Anketa o delovni sili.15

Stopnja brezposelnosti je bila v drugem četrtletju letošnjega leta 5,9 % (6,8 % žensk, 5,1 

% moških). Delovno aktivnih prebivalcev je bilo 969.000.

Zakon o delovnih razmerjih iz leta 2002 določa možnost, da se pogodba o zaposlitvi 

sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa. Delavec, ki sklene pogodbo 

o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pogodbene in druge pravice in obveznosti 

iz delovnega razmerja sorazmerne času, za katerega je sklenil delovno razmerje. Ima 

pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju (štiri tedne) in pravico do sodelovanja 

pri upravljanju. Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno, delodajalec delavcu, 

ki dela s krajšim delovnim časom, ne sme naložiti dela preko dogovorjenega delovnega 

časa, razen v izjemnih primerih. 

Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom tudi z več 

delodajalci in tako doseže poln delovni čas, določen z zakonom. Pri tem se mora delavec 

sporazumeti z delodajalci o delovnem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih 

odsotnostih z dela. 
Posebna oblika dela s skrajšanim delovnim časom je zaposlitev v skladu s predpisi o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali 

predpisi o starševskem dopustu. Delavec ima pri tem pravice iz socialnega zavarovanja, 

kot če bi delal polni delovni čas. Tak delavec ima pravico do plačila za delo po dejanski 

15 Podatki za obdobje 1993 - 1996 se nanašajo na maj posameznega leta, od leta 1997 naprej pa so letna povprečja.
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delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, 

ki dela polni delovni čas. 

Primer: Izplačilo jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe delavki, ki je sklenila pogodbo 

o zaposlitvi s krajšim delovnim časom: Delavec naredi v letu cca 2088 ur (del. čas 40ur/

teden). To pomeni, da v 10-ih letih naredi 20880 ur, da je upravičen do jubilejne nagrade. 

Če delavka dela 6 ur/dan, naredi v letu (2088/8 = 261 delovnih dni v letu) 261* 6 ur =1566 

ur. Delavka mora delati 13,33 let po 6 ur, da je upravičena do jubilejne nagrade (izračun: 

20880 /1566 =13,33 = 13 let in 4 mesece).

Primer trajanja odmora za malico: upoštevaje Konvencijo št. 175 o delu s krajšim delovnim 

časom ter zahteve direktive Sveta EU, ki določa obveznost zagotavljanja ustreznega odmora 

med delovnim časom za delavce, ki delajo najmanj 6 ur dnevno, Zakon o delovnih razmerjih 

zagotavlja pravico do 30 minutnega odmora med dnevnim delom za delavce, ki delajo 

polni delovni čas. Upoštevaje sam namen odmora ter dopustnost določanja omejitev 

trajanja odmora v primerih dela s krajšim delovnim časom v navedenih mednarodnih 

dokumentih, se delavcem, ki delajo s krajšim delovnim časom - vendar vsaj 4 ure na dan 

-  zagotavlja pravica do odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom 

prebitim na delu. Dolžino odmora v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne 

razporeditve delovnega časa je potrebno določiti sorazmerno dolžini dnevnega delovnega 

časa. Glede na določene nejasnosti, ki so se v praksi pokazale glede organiziranja odmora, 

sedaj zakon upoštevaje namen odmora izrecno določa, da se odmor lahko določi šele po 

eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa.

Predhodno veljavni področni zakon je dopuščal zaposlitev s polovičnim delovnim časom, 

novi zakon, sprejet leta 2002 pa je uvedel pojem “zaposlitev s krajšim delovnim časom” 

in s tem omogočil zaposlitev od ene ure na dan do zaposlitve za poln delovni čas (osem 

ur). Izrabo te določbe pa posebej obravnavajo predpisi o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ter predpisi o starševskem varstvu. 

Ta vrsta zaposlitve je torej običajna predvsem v primeru starševstva, invalidnosti in za 

starejše osebe. Pravico do zaposlitve s krajšim delovnim časom ima tako le oseba, ki 

izpolnjuje pogoje iz navedenih predpisov.

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   293 12/10/07   7:44:47 PM



294

Tabela 6: Število dejansko opravljenih delovnih ur na teden, Slovenija,  

1993 - 2005

SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE

1993 40,8 42,0 39,4

1994 41,0 42,2 39,7

1995 40,2 41,6 38,6

1996 39,4 41,2 37,4

1997 36,9 38,7 34,7

1998 36,8 38,7 34,5

1999 37,0 38,5 35,2

2000 35,9 37,3 34,2

2001 35,5 36,9 33,8

2002 36,8 38,6 34,8

2003 36,9 38,7 34,8

2004 35,7 37,5 33,6

2005 35,9 38,1 33,4

Vir: SURS.

Čeprav fleksibilnost trga dela ni zgolj prilagajanje števila delovnih ur in zaposlenih 

povpraševanju po delu, pa podatki zaenkrat kažejo, da si slovenski delodajalci tovrstno 

fleksibilnost zagotavljajo predvsem z uporabo študentskega dela in uporabo drugih 

fleksibilnih oblik dela (nadure, delo ob vikendih, izmensko delo). 

V Sloveniji pri deležu zaposlitev s krajšim delovnim časom zaostajamo za najbolj razvitimi 

članicami EU. V okviru socialnih in gospodarskih reform, ki jih je Vlada RS sprejela konec 

leta 2005, se v prihodnosti na področju s povečanja fleksibilnosti zaposlovanja (ukrep 

54), načrtuje, da se spodbujanje dela s skrajšanim delovnim časom poveže z reševanjem 

problema nizke stopnje zaposlenosti starejših (55–64 let), kjer je delo s skrajšanim 

delovnim časom v EU zelo razširjeno. Zaposlitev s krajšim delovnim časom v storitvenih 

dejavnostih (predvsem na področju storitev socialnega varstva) naj bi bila priložnost za 

povečanje nizke stopnje zaposlenosti predvsem starejših žensk in žensk brez izobrazbe. 

Glede na usmeritve evropske zaposlitvene politike (iskanje ravnovesja med varnostjo 

in fleksibilnostjo) vlada v reformah predlaga, da se zmanjša varovanje delovnega mesta, 

hkrati pa zagotovi varnost tudi za zaposlene, ki bi v določenih obdobjih življenja bili 

delovno aktivni predvsem v bolj fleksibilnih oblikah zaposlitve.

V nadaljevanju bomo podrobneje pregledali posamezne oblike zaposlitev s krajšim 

delovnim časom v Sloveniji.
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5.1 Starši in krajši delovni čas 

Pravico do krajšega delovnega čas ima:

eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka, • 

eden od staršev, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje • 

duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ 

do 18. leta starosti otroka, 

eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka, do dopolnjenega šestega leta starosti • 

mlajšega otroka (ta pravica se začne uporabljati s 1. 1. 2007).

Te pravice veljajo tudi za enega od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti sam plačuje 

prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko ter neguje in varuje otroka. 

 

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. 

To pravico starš pridobi pri svojem delodajalcu. Na centru za socialno delo pa lahko 

uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne 

delovne obveznosti. 

 

Delodajalec mu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika 

Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno 

varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika Slovenija plačuje prispevke 

zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje 

za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke 

za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev, povračila 

potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. 

 

Na podlagi priznane pravice do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno 

varnost do polne delovne obveznosti center za socialno prijavi upravičenca v zavarovanje 

(spletna stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve).

5.2 Ženske in krajši delovni čas

Razlike v vzorcih zaposlovanja med spoloma je treba iskati predvsem v razporeditvi 

dela doma in zunaj doma, ki izhajajo predvsem iz zgodovinskih vzorcev odnosov 

med spoloma. Druga polovica dvajsetega stoletja je v to problematiko vnesla največ 

sprememb. Politika enakih možnosti je v ospredje postavila neplačano delo v družini 

in vlogo ženske v družbi. Širitev storitvenega sektorja, ki je uvedla organizirano mrežo 
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ustanov za varstvo otrok, javno prehrano in podobno, je omogočila prenos nekaterih 

funkcij iz gospodinjstva v javno sfero. Kljub temu pa še vedno velik delež neplačanega 

dela tako v zasebni kot tudi javni sferi opravijo ženske. To dejstvo zmanjšuje ponudbo 

ženske delovne sile in hkrati ženskam v primerjavi z moškimi zmanjšuje možnosti pri 

poklicnem razvoju. 

Na začetku dvajsetega stoletja je bilo v Sloveniji zaposlenih okoli 20 % žensk. Ekonomski 

vzroki po drugi svetovni vojni so botrovali večanju deleža zaposlenih žensk. V prvi 

polovici petdesetih let je bilo med delovno aktivnimi 33,3 % žensk, leta 1987 pa 45,6 %. 

Večinska zaposlitev žensk s polnim delovnim časom je nekakšna značilnost delovne 

aktivnosti žensk v Sloveniji. Leta 1997 je s polnim delovnim časom delalo 89,9 % vseh 

delovno aktivnih žensk in 93,2 % moških. Iz tega razloga v Sloveniji med spoloma niti 

ni tako izrazitih razlik v deležu zaposlenih s krajšim delovnim časom ( 7,1% moških in 

11,0% žensk v letu 2005) (Svetlik, 2002).

Slovenska ustava uvaja enakost spolov v slovenski prostor posredno, saj zagotavlja 

vsakomur enake pravice in svoboščine, ne glede na spol, zagotavlja svobodo dela, prosto 

izbiro zaposlitve in zagotavlja dostopnost vsakega delovnega mesta vsem pod enakimi 

pogoji. Zakonodaja s področja zaposlovanja to upošteva, s tem, da so ženske zaradi svoje 

reproduktivne vloge dodatno pravno varovane. 

Poročilo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Part-time 

work in Europe, 2005) pa opozarja, da je ideologija, da ženske sprejemajo delo s krajšim 

delovnim časom po lastni izbiri, napačna in namenoma zamegljuje resnične življenjske 

pogoje delovno aktivnih žensk. In te vključujejo že omenjeno neplačano gospodinjsko 

delo, ki je še vedno v večji meri na ramenih žensk. Zato je delo za krajši delovni čas 

dolgo veljalo za “nadomestno” oziroma “začasno” delo, manj cenjeno materialno in 

družbeno.

5.3 Invalidi in krajši delovni čas

Skupina oseb, ki pogosto „uporablja“ možnost zaposlitve s krajšim delovnim časom, so 

invalidi. Za invalida in družbo je v ekonomskem in socialnem smislu bolje, če v mejah 

svojih preostalih zmožnosti pridobi delo in ga tudi obdrži. Vendar se je v preteklosti 

to izkazalo kot težko izvedljiva naloga, saj podjetja na splošno niso bila naklonjena 

zaposlovanju invalidov. Neenak položaj invalidov na trgu delovne sile poskuša omiliti 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, katerega namen je bil 

vzpodbuditi delodajalce, da razmišljajo o invalidih, njihovem delovnem okolju in odnosu 
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delovnega okolja do njih. Zakon uvaja posebne ugodnosti za delodajalce, ki zaposlijo 

invalida. Delodajalci lahko primerna delovna mesta za invalide predvidijo v letnem 

poslovnem načrtu, v sistemizaciji oziroma v razvidu delovnih mest, kjer delodajalci 

planirajo tudi druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. 

Z novim zakonom se odpirajo in sistemsko urejajo nove možnosti zaposlovanja invalidov 

v obliki podpornega, zaščitnega in kvotnega zaposlovanja.

Če je invalidni osebi po odločbi Zavoda  za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (v 

nadaljevanju: Zavod) določen delavnik s krajšim delovnim časom, se ta tretira kot poln 

delovni čas. Po 145. členu Zakona o delovnih razmerjih za take osebe obstaja prepoved 

nalaganja dela preko polnega delovnega časa (nadur). Delovni invalid, čigar invalidnost 

je nastala do 31. 12. 2002, ima v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, v nadaljevanju: ZPIZ, pravico do dela s skrajšanim delovnim časom in pravico 

do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom. Nadomestilo plače zaradi 

dela s skrajšanim delovnim časom je enako razliki med plačo, ki jo prejema zavarovanec s 

preostalo delovno zmožnostjo za krajši delovni čas do polnega, in plačo, ki bi jo dobival, če 

bi opravljal isto delo s polnim delovnim časom. Nadomestilo morajo delovnim invalidom 

izplačevati delodajalci, ki potem na podlagi zahtevka Zavodu dobijo znesek povrnjen. 

 

Delovni invalid, čigar invalidnost je nastala po 31. 12. 2002, če ni več zmožen za delo s 

polnim delovnim časom z ali brez predhodne rehabilitacije, in zavarovanec, pri katerem 

je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 50. letu starosti in ima preostalo 

delovno zmožnost za opravljanje določenega dela vsaj s polovico polnega delovnega 

časa, ima pravico do dela s skrajšanim delovnim časom od polnega in pravico do delne 

invalidske pokojnine. Ta se odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega 

časa, od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

Delno invalidsko pokojnino zagotavlja, odmerja, usklajuje in izplačuje Zavod. Tako na 

primer delovni invalid, ki opravlja delo s polovico delovnega časa, prejema od delodajalca 

plačo za štiri ure, za preostale štiri ure prejema delno invalidsko pokojnino, ki jo izplačuje 

Zavod (spletna stran Davčne uprave RS). 

Z izjemo pravice do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti, druge pravice in 

obveznosti iz delovnega razmerja pripadajo invalidu zaposlenemu s krajšim delovnim 

časom enako kot delavcu, ki dela polni delovni čas, razen če zakon o delovnih razmerjih 

določa drugače. 
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5.4 Starejši in krajši delovni čas

Evropska unija je problematiko staranja prebivalstva in vpliva le-tega na delovno silo 

začela resneje reševati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 1995 je Svet EU sprejel 

Resolucijo o zaposlovanju starejših delavcev, ki je bila prvi tovrstni dokument, ki je 

predlagal konkretne akcije na tem področju. Podani sta bili dve ključni smeri delovanja 

unije: prilagajanje delovnih razmer in usposabljanja starejšim delavcem ter sprejem 

ukrepov za preprečevanje izključevanja starejših iz trga delovne sile. Države članice so 

dvignile starostne meje za upokojevanje, povečale zahtevano skupno število let delovne 

dobe, uveljavile postopno upokojevanje in uvedle spodbude delodajalcem za obdržanje 

na delu oz. zaposlovanje starejših delavcev.  

V Sloveniji starejši delavec (nad 55 let) lahko sklene delovno razmerje oziroma ima 

pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če se delno upokoji. 

Poleg tega Zakon o delovnih razmerjih določa, da se starejšemu delavcu brez njegovega 

pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. 

Poseben element te določbe je t.i. delna pokojnina, ki je vsebinsko gledana posebna vrsta 

pokojnine. Do te pokojnine so upravičeni le delavci v delovnem razmerju, ne pa tudi 

druge osebe, vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Možnost prejemanja takšne pokojnine je namenjena blažjemu prehodu iz aktivnega 

statusa v status uživalca pokojnine. V času prejemanja take pokojnine ima njen 

upravičenec dvojni status: tako delavca kot tudi status uživalca pokojnine z ustreznimi 

pravicami in obveznostmi, ki izvirajo iz posameznega statusa. 

To pokojnino lahko uveljavi zavarovanec, ki je že izpolnil pogoje za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine in če je v delovnem razmerju največ s polovico polnega delovnega 

časa. 

Za uveljavitev te pokojnine zavarovanec ne potrebuje soglasja delodajalca, pri katerem 

je v delovnem razmerju.

Delna pokojnina znaša polovico starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen 

zavarovanec glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in starost na dan uveljavitve te 

pravice. Za odmero delne pokojnine veljajo povsem enaka pravila kot za odmero starostne 

pokojnine. Višina delne pokojnine se spreminja v istih rokih in na enak način kot višina 

drugih pokojnin (spletna stran Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).
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5.5 Brezposelni in krajši delovni čas

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v 33. a členu določa, da ima 

zavarovanec, ki išče zaposlitev s polnim delovnim časom in sklene pogodbo o zaposlitvi 

s krajšim delovnim časom od polnega (vendar ne več kot polovico polnega delovnega 

časa), pravico do denarnega nadomestila za preostali čas do polnega delovnega časa.

Določbe tega zakona spodbujajo zaposlovanje brezposelnih tudi za krajši delovni čas z 

dodeljevanjem dela denarnega nadomestila.

5.6 Začasno skrajšanje delovnega časa 

Delodajalec lahko v primeru predvideno prehodnih težav v proizvodnji, začasno, s 

spremembo zaposlitve s polnim delovnim časom v zaposlitev s krajšim delovnim časom, 

nadomesti odpuščanje delavcev in s tem prepreči stroške ponovnega zaposlovanja in 

usposabljanja ob ponovnem normalnem zagonu proizvodnje, ob neuspeli revitalizaciji 

pa omili proces odpuščanja. Država v takem primeru subvencionira začasno skrajšanje 

delovnega časa, hkrati pa se izogne izplačilom nadomestil za brezposelnost. 

VI. ZAKLJUČEK

Strokovna literatura opozarja na dobre in slabe vidike zaposlitve s krajšim delovnim 

časom. V družbenem okolju, kjer tovrstna zaposlitev uživa zakonsko zaščito v skladu z 

načeli proporcionalnosti in nediskriminacije ter kjer se delavci zaradi svojega ugodnega 

položaja na trgu dela za takšno obliko zaposlitve svobodno odločijo, je zaposlitev s 

krajšim delovnim časom idealen način omogočanja razdelitve posameznikovega časa 

med ekonomske aktivnosti, družinske obveznosti in druge dejavnosti. V okoliščinah, 

kjer so v takšno obliko zaposlitve delavci primorani, pa po mnenju avtorjev strokovne 

literature to samo zmanjšuje možnosti zaposlitve delavcev s polnim delovnim časom, jim 

ponuja manj kariernih možnosti in priložnosti za usposabljanje (prim. Part-time work 

- solution or trap, str. 8; OECD, 2001: 7).

Kljub temu, da so se evropski sindikati in vlade dolgo upirale, postaja zaposlovanje 

s krajšim delovnim časom in pogodbe sklenjene za določen čas najbogatejši vir novih 

delovnih mest. Raziskave kažejo, da se brezposelnost v Evropi sicer zmanjšuje, vendar 

predvsem na račun fleksibilnih zaposlitev, zaposlovanje za nedoločen čas, ali lahko bi ga 

imenovali tudi “varno” zaposlovanje, pa še vedno upada. Zaposleni s krajšim delovnim 

časom v mnogo državah EU predstavljajo že več kot petino vseh zaposlenih, od tega je 
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na tak način zaposlenih večina žensk. Zaposleni za določen čas ali s krajšim delovnim 

časom so običajno upravičeni do pravic in dohodkov primerljivih tistim, ki jih dobivajo 

redno zaposleni za poln delovni čas, manjka pa občutek ekonomske in socialne varnosti 

(gotovosti). Delodajalci se za take oblike zaposlovanja večkrat odločajo v okoljih, kjer so 

predpisi na področju zaposlovanja za delodajalce bolj neugodni in so preveč protektivni 

do zaposlenih za nedoločen čas. Lizbonska strategija, ki poudarja povečanje delovnih mest 

in ekonomsko rast v EU, si je za cilj postavila 70 % zaposlenost oseb starih med 15 in 64 let 

do leta 2010. V ta odstotek zaposlenih štejejo tudi zaposleni s krajšim delovnim časom. 

V zadnjih desetih letih se je delež zaposlitev s krajšim delovnim časom povečal v vsej 

Evropi. Podatki pa kažejo, da delež teh zaposlitev precej variira glede na spol, starostno 

skupino, poklic in med državami. V lanskem letu je bilo v EU 25 s krajšim delovnim 

časom zaposlenih le 7,4 % moških in kar 32,6 % žensk. Na Nizozemskem je bilo s krajšim 

delovnim časom zaposlenih 46,2 %  vseh zaposlenih (75,3 % žensk), na Slovaškem pa le 

2,4 %. Tudi Slovenija je trenutno še med evropskimi državami z manjšim deležem tako 

zaposlenih, vendar se ta povečuje.

Zakonodaja podrobneje predstavljenih držav EU podeljuje delavcem pravico do 

skrajšanega delovnega časa. Pravica je pogojena le z njenim vplivom na poslovanje 

podjetja. Raziskave, ki spremljajo uporabo možnosti zaposlovanja s krajšim delovnim 

časom, so pokazale, da ankete, ki sprašujejo zaposlene s polnim delovnim časom o tem, 

ali bi si želeli delati s krajšim delovnim časom, pokažejo precej višji delež pozitivnih 

odgovorov, kot se potem v praksi izkaže za dejansko izpeljano. Namreč, le manjši delež 

teh, ki izkažejo željo po taki zaposlitvi, dejansko zaprosi zanjo. Razlogov je več. Eden je 

finančni vidik, saj krajši delovni čas običajno pomeni tudi manjši dohodek, drugi razlog je 

strah pred zavrnitvijo, pomemben pa je tudi strah pred izgubo že pridobljenega položaja 

v podjetju (manjše karierne možnosti). Strah delodajalcev pred velikom številom prošenj 

za skrajševanje delovnega časa se je zaenkrat izkazal za odvečnega. V Nemčiji je na primer 

na deset prošenj odobrenih devet, v Združenem kraljestvu sedem, na Nizozemskem pa 

šest (delež je povezan tudi s številom vloženih prošenj). 

Iz podatkov, ki smo jih predstavili tudi sledi, da je v praksi lažje izvajati politiko part-time 

zaposlitev, če ta pravica velja za vse enako (primer nemške in nizozemske zakonodaje, ki 

pravice ne pogojuje) in ni vezana na posamezne skupine prebivalstva (primer Združenega 

kraljestva). Podeljevanje te pravice le določenim skupinam vodi do diskriminacije in 

hkrati otežuje reševanje prošenj. Različne študije to potrjujejo z ugotovitvijo, da bodo 

organizacije uživale prednosti fleksibilnega zaposlovanj šele takrat, ko se bodo izvile 
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iz “predalčkanja” oziroma odzivanja na vsako situacijo/problem posebej in bodo 

fleksibilnost integrirale v njihove širše strateške usmeritve (Employers and European 

Flexible Working Rights, 2005).  

V nalogi smo našteli mnogo pozitivnih plati zaposlitev s krajšim delovnim časom. 

Vseeno pa ne gre spregledati potencialnih pasti, ki jih neusklajena in premalo regulirana 

vpeljava zaposlitev s krajšim delovnim časom prinaša s seboj. Učinkovito razmerje med 

prožnostjo in varnostjo v določenem gospodarstvu ni odvisno zgolj od ekonomskih 

dejavnikov, ampak tudi od preteklih izkušenj, moči sindikatov in socialno-psiholoških 

dejavnikov (na katere močno vpliva tradicija). Kot uspešna primera kombiniranja 

dinamike in varnosti smo navedli Nizozemsko in Dansko. V obeh primerih gre za družbo 

blaginje, ki jo podpirajo relativno visoke stopnje zaposlenosti in gospodarski odnosi, 

kjer se uspešno upošteva vlogo socialnih partnerjev. Nizozemsko kot zgleden primer 

izvajanja politike zaposlitev s krajšim delovnim časom zasledimo v več strokovnih člankih. 

Nizozemska vlada si je za cilj postavila povišati delež zaposlenih žensk16, obdržati starejše 

osebe v delovnem razmerju ter prispevati k bolj enakomerni razporeditvi plačanega in 

neplačanega dela med spoloma. V ta namen je področje zaposlitev s krajšim delovnim 

časom uredila z ustrezno zakonodajo, ki omogoča svobodno izbiro take zaposlitve 

kjerkoli in kadarkoli je to mogoče. 

16 Na spletni strani Eurostat so objavljeni podatki o zaposlitvah za krajši delovni čas po spolu (Labour Force 
Survey).
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deLO NA dALJAVO1

I. UVOD

Če na začetku vzamemo pod drobnogled zgolj pojem “delo na domu” kot obliko zaposlitve, 

ki je v mnogih svojih značilnostih povezana z delom na daljavo in se ga pogosto zmotno 

uporablja za sinonim, lahko ugotovimo, da je bila taka oblika dela pred nastopom 

industrijskega kapitalizma norma. Nastanek tovarn in delitev dela pa sta botrovala prenosu 

dela na za to posebej določena mesta. Delež dela na domu se je zmanjšal in postal v 

okoliščinah proizvodnje velikega obsega stroškovno nesprejemljiv. Zaposlitev je pomenila 

izvajanje dela v prostorih delodajalca ob točno določenem času.

Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije pa je trend “tradicionalne oblike 

dela” ponovno zavrtel v nasprotno smer. Sodobna tehnologija ima velik vpliv na delovanje 

posameznikov in družbe v času in prostoru. Izrazi kot so: “virtualno”,  “digitalno”, 

“elektronsko”, “informacijsko”, “post-industrijsko”, “post-moderno” ali zgolj predpona 

“e-” se pojavljajo v kombinaciji z družbo, ekonomijo, prostorom, trgom, zaposlitvijo ali 

domom. Zdi se, da se vedno več stvari odvija v nematerialni dimenziji. 

Gradivo za pričujočo nalogo smo zbrali na svetovnem spletu, med razpoložljivo strokovno 

literaturo in zakonodajo Slovenije in EU. Enotno sprejete definicije dela na daljavo - 

teledela (teleworking) nismo našli. Mednarodna zveza za delo na daljavo ugotavlja, da do 

danes glede nje še ni bil dosežen konsenz. Obstaja pa skupna splošna nit vseh definicij: 

“delo na daljavo se nanaša na delo, ki se opravlja izven delovnega mesta, ki je običajen 

za posamezno organizacijo.” 

Toda ta splošen opis ne zajame vseh značilnosti dela na daljavo: natančnejše prostorske in 

časovne dimenzije, pogojev in načina dela, definicije delovnega mesta itd. Lahko bi rekli, 

ne le, da se delo vrača na dom, pač pa se je razpršilo med številne mogoče lokacije.

Večina delovne zakonodaje v Evropi sicer še vedno predpostavlja, da se delo nanaša na 

“enoten” čas in prostor.2 Čas porabljen za delo v prostorih delodajalca tako “pripada” 

delodajalcu, čas, ki je porabljen izven teh prostorov (z nekaj izjemami), pa pripada delavcu 

1 Mag. Mojca Pristavec-Đogić, pripravljeno: 13.11.2006, objavljeno: 15.11.2006.

2 Delo je dejavnost, ki se odvija na delovnem mestu pri delodajalcu, delovni čas pa je čas, ki ga delavec porabi na 
tem mestu (Mlinar, 2003) .
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in predstavlja t.i. prosti čas. Toda ta tradicionalni vidik prostora in časa se v zadnjih desetletjih 

ruši - kot že omenjeno - predvsem zaradi vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

ki botruje pojavljanju novih oblik zaposlitev in organizacije dela.  

II. DELO NA DALJAVO - NJEGOVE PREDNOSTI IN SLABOSTI

Delo na daljavo prav gotovo spada v skupino razvijajočih oblik fleksibilnih zaposlitev, 

ki z izkušnjami in rezultati pridobivajo na veljavi. Fleksibilnost dela je mogoče razvrstiti 

v različne kategorije:

funkcionalna fleksibilnost je povezana s sposobnostjo delodajalca, da se prilagaja • 

različnim nalogam in lahko pomeni brisanje ločnic med poklici,

finančna ali plačna fleksibilnost je sposobnost plačnega sistema, da podpira spremembe • 

in nagrajuje dobro delo,

delovna mobilnost ali prestavljanje ljudi z enega na drugo delo, od enega poklica k • 

drugemu, tudi prostorsko,

fleksibilnost v modelih in organizaciji dela pa se se prav tako lahko oblikuje na več • 

načinov:

številčna fleksibilnost (prilagajanje števila zaposlenih ali delovnih ur glede na potrebe), –

delovni čas ali časovna fleksibilnost je povezana z razlikami v številu in času delovnih  –

ur (spremenljiv delovni čas, pogodbe o letnem številu delovnih ur in delo prek 

polnega delovnega časa),

lokacijska fleksibilnost (zaposleni delajo zunaj podjetja, npr. delo na domu in delo  –

na daljavo) (Lipičnik, 2000).

Eden od projektov, ki so bili financirani s strani Evropske komisije (SIBIS Project3), je 

v letu 2002 pokazal, da je v EU-15 zaposlenih 10 milijonov oseb kot delavci na daljavo 

(teleworkers), kar predstavlja 29% letno rast v primerjavi s podatkom iz leta 1999 in 13% 

delovne sile. V ta odstotek spadajo štirje glavni tipi delavcev na daljavo: 

delavci na daljavo, ki delo izmenično opravljajo na svojem domu in v prostorih svojega • 

delodajalca,

samozaposleni delavci na daljavo, ki običajno delajo na svojem domu,• 

mobilni delavci, ki vsaj 10 ur tedensko delajo izven svojega doma, na mestu svojega dela (npr. • 

službena pot, obiski strank, med katerimi uporabljajo on-line računalniške  povezave),

priložnostni delavci na daljavo, ki bi lahko spadali v prvo skupino, vendar od doma • 

delajo manj kot 10 ur na teden (SUSTEL, 2004). 

3 V okviru projekta SIBIS je bila izvedena evropska raziskava, ki je podala oceno o obsegu dela na daljavo.
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Raziskava izvedena v okviru omenjenega projekta je razkrila, da si 66,5 % vprašanih želi 

delati na daljavo (manj kot 50 % je pritrdilno odgovorilo le na Portugalskem), 28 % pa jih 

je menilo, da narava njihovega dela dopušča tako obliko dela. 

Projekt SUSTEL4 (Sustainable Teleworking) pa je verjetno edini projekt doslej, ki je na 

področju raziskovanja problematike dela na daljavo zajel kar tri vidike: ekonomskega, 

okoljskega in socialnega. Zajel je študijo 30 primerov (case study) in šest raziskav na 

Danskem, v Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu. Rezultatov 

projekta sicer ni mogoče brez zadržkov vzeti kot reprezentativne za celotno Evropsko 

unijo, predstavljajo pa doslej najbolj natančen pregled vedno bolj razširjene fleksibilne 

oblike zaposlitve - dela na daljavo. 

Študija je razkrila naslednje pozitivne plati dela na daljavo:

izboljšana delovna učinkovitost,• 

manj odsotnosti,• 

lažje zaposlovanje in• 

manj odhodov/odpovedi.• 

Te prednosti ponavadi odtehtajo dodatne stroške opreme, potrebne za delo na daljavo. 

Študija pa je tudi pokazala, da slabo organiziran projekt dela na daljavo lahko rezultira v 

negativnih finančnih rezultatih.

Na ravni posameznika je projekt pripeljal do naslednjih rezultatov:

vprašani so menili, da delo na daljavo dobro vpliva na njihove kompetence in • 

sposobnosti,

velika večina je menila, da ima tako delo negativen vpliv na njihovo kariero,• 

skoraj vsi vprašani so menili, da jim delo na daljavo omogoča boljše ravnovesje med • 

poslovnim in zasebnim življenjem, pozitivno vpliva na kvaliteto njihovega življenja, 

tudi preko boljšega zdravstvenega stanja,

le nekaj posameznikov je kot problem postavilo večjo izoliranost in povečan stres,• 

veliko delavcev na daljavo je menilo, da delajo več časa, kot so prej. • 

Raziskava je podala kar nekaj dokazov, da delo na daljavo predstavlja možnost 

zaposlovanja za osebe, ki bi jim bila ta možnost drugače nedostopna.5 Lahko pa hkrati 

tudi pomeni orodje diskriminacije do posameznikov, ki nimajo možnosti delati doma. 

4 Projekt SUSTEL je financiran s strani Evropske unije in spada pod okrilje programa “Information Society 
Technology”.

5 Nizozemski klicni center Anne Connect je primer uporabe dela na daljavo, ki hkrati povečuje socialno vključenost. 
Zaposluje preko 500 telefonistov, ki na klice odgovarjajo od doma. Več kot polovica teh so bili prej brezposelni 
invalidi, mnogi drugi pa so matere z otroki (SUSTEL, 2004: 11). 
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Delo na daljavo se je izkazalo kot učinkovit ukrep, ki povečuje uporabo lokalnih storitev, 

kar nekaj “teledelavcev” pa je omenilo njihovo večjo vpletenost v lokalne zadeve. 

Projekt SUSTEL je razkril, da je ključni faktor pozitivnega odnosa delavcev do dela na 

daljavo časovna fleksibilnost. Pri tem gre za različne začetke in konce delovnega dne, 

različne vmesne odmore (npr. če si enkrat vzameš več prostega časa, pač to nadomestiš 

kasneje). Glede na rezultate se običajno skupen obseg delovnega časa poveča, vendar 

je bilo le v redkih primerih zaradi tega zabeleženo povečanje stresa ali obolenj.

Delo na daljavo je le izjemoma pomenilo zmanjšanje varnosti, v večini primerov pa je ta 

način dela imel pozitiven učinek na zdravstveno stanje. Glavne pozitivne plati so bile:

zmanjšanje stresa, povezanega s transportom,• 

izboljšanje razmerja med zasebnim in poslovnim življenjem,• 

spremembe v prehranjevanju in telesni vadbi.• 

Zaključek avtorjev raziskave v tej fazi je bil, da delo na daljavo sicer ima nekaj negativnih 

značilnosti, ki pa so v primerjavi s pozitivnimi zanemarljive oziroma jih je mogoče z 

ustrezno oblikovano in vodeno organizacijo dela minimalizirati.

Delo na daljavo pa lahko po mnenju nekaterih avtorjev vpliva tudi na zmanjševanje 

izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje. Pred izvedbo projekta SUSTEL je bilo v povezavi 

s tem zbranih le malo empiričnih podatkov, ki bi potrjevali to tezo. Misel je bila logična. Z 

delom na daljavo (običajno na domu) se izključi vsakodnevna vožnja na in z dela. Zaradi 

dela na daljavo tudi ni potrebno, da posameznik išče prebivališče v bližini delodajalca in 

se s tem ohranja oziroma razvija periferija. Rezultati omenjenega projekta pa so bili:

več kratkih razdalj (vožnja na/z dela) velikokrat nadomesti manj daljših (službenih) • 

potovanj, ki so poleg tega z vidika stroškov ponavadi večji zalogaj,

selitev iz gosteje na redkeje poseljena področja sicer ima svoje prednosti (predvsem • 

nižja cena nepremičnin), vendar hkrati tudi pomeni manjše zaposlitvene možnosti ob 

morebitni menjavi službe.

Rezultati so pokazali, da delo na domu sicer zmanjša obseg transporta, vendar za manj 

kot je bilo pričakovano. Avtorji projekta opozarjajo, da bi bilo za resnejše zaključke 

potrebno izvesti več raziskav. Omenjen pa je še en vidik, ki se nanaša na okolje. Poslovne 

zgradbe, njihovo delovanje in vzdrževanje prav tako predstavljajo velik del stroškov6 in 

6 Študija britanskega Kraljevega inštituta geodetov je na primer ugotovila, da britansko gospodarstvo letno izgubi 
do 25 mio evrov (1,5 % BDP) zaradi neučinkovite izrabe lastnine. Ob tem so kot eno od rešitev izpostavili delo 
na daljavo, ki bi omogočilo manjše potrebe po poslovnih in zasebnih prostorih v mestih (npr. Londonu), kar bi 
botrovalo tudi nižanju cen nepremičnin (SUSTEL, 2004: 10). 
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onesnaževanja. Sicer delo na daljavo pomeni povečano porabo energije doma in več 

uporabe elektronskih komunikacij. Toda veliko domov je ogrevanih tudi čez dan, stroški 

uporabe telekomunikacij pa običajno ne presegajo stroškov transporta.  

Zaključek SUSTEL projekta na tem delu je bil, da delo na daljavo nima tako velikega vpliva 

na varstvo okolja, kot je bilo pogosto mišljeno, vendar pa je njegov neto vpliv pozitiven 

ali v skrajni fazi, ni toliko negativen, da bi lahko prevladal nad pozitivnimi ekonomskimi 

in socialnimi posledicami.

III. DELO NA DALJAVO V EU

Kljub temu, da je zaradi neobstoja enotne definicije dela na daljavo težko analizirati stanje 

glede uporabe dela na daljavo (rezultate različnih raziskav je praktično nemogoče primerjati 

zaradi uporabe različnih definicij), pa naslednja tabela prikaže vsaj razlike med državami 

glede določene oblike dela na daljavo - delo na domu s pomočjo telekomunikacij.

Tabela 1: V kolikšnem deležu vaše delo vključuje delo na domu s pomočjo 

telekomunikacijskih tehnologij (v %)? 

DELO NA DALJAVO
DRŽAVE

EU-15
B DK D GR I ES F IRL L NL P UK FIN S A

Ves čas 0.9 0.3 0.2 0.7 0.1 1.7 1.1 0.6 3.0 0.7 0.7 0.9 0.3 0.1 1.5 0.7

Skoraj ves čas 0.7 0.4 0.3 0. 0.1 0.8 0.4 0.6 0.3 0.6 0.3 1.0 0.6 0.5 0.9 0.5

Približno ¾ časa 0.8 0.0 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 1.5 0.4 0.4 1.5 0.2 0.1 0.5 0.4

Približno ½ časa 0.7 0.6 0.9 0.2 0.1 0.6 0.2 0.8 1.4 0.8 0.4 1.7 0.7 0.7 0.9 0.8

Približno ¼ časa 2.9 4.2 2.5 0.5 1.4 0.6 1.8 2.0 2.9 5.0 0.5 4.9 6.0 4.1 1.9 2.6

Skoraj nikoli 5.9 7.8 7.1 3.6 2.5 4.3 3.0 7.8 4.3 15.7 1.3 5.2 15 .2 9.3 5.0 5.5

Nikoli 87.8 86.4 88.4 94.0 95.2 91.7 93.1 87.2 84.9 76.7 96.2 83.8 76.5 84.3 88.2 89.0

Vir: Eurofound, 2005.

Legenda: 

B-Belgija, DK-Danska, D-Nemčija, GR-Grčija, I-Italija, ES-Španija, F-Francija, IRL-Irska, L-Luksemburg, NL-Nizozemska, 

P-Portugalska, UK-Združeno kraljestvo, FIN-Finska, S-Švedska, A-Avstrija. 
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Vse raziskave dela na daljavo v EU kažejo, da so pri implementaciji te oblike zaposlitve 

v EU vodilni Finci. Široka uporaba in dobra izkoriščenost potencialov, ki jih prinaša 

informacijska tehnologija, je na Finskem botrovala večjemu obsegu dela na daljavo. 

Raziskava izvedena v okviru EU je pokazala, da kar 16,8 % delovne sile na Finskem 

predstavljajo delavci na daljavo. Sledijo ji Švedska s 15,2 %, Nizozemska s 14,5 % in Danska 

z 10,5 %. Raziskava, ki so jo opravili Finci sami, je sicer pokazala precej nižji delež, vendar 

gre to pripisati uporabi ožje definicije dela na daljavo. Kljub temu je zgovoren podatek, 

da se je število delavcev, ki na Finskem delajo na daljavo, v zadnjem desetletju povečalo 

za petkrat.

Delo na daljavo se na Finskem največ uporablja v storitvenem sektorju, tako v javnih kot 

tudi zasebnih organizacijah. Zanimanje za vpeljavo takega načina dela je veliko. Ocenjeno 

je, da bi se lahko preko dela na daljavo opravilo med 20 in 40 % dela v različnih panogah 

(spletna stran SAK).

Kot razloge za počasno vključevanje dela na daljavo, kljub dokazanim prednostim, je 

projekt SUSTEL razkril naslednje:

nepoznavanje prednosti in stroškov dela na daljavo s strani mnogih delodajalcev,• 

negotovost, kako vključiti in voditi delo na daljavo (varnost, usklajenost z dogovorjenimi • 

delovnimi sporazumi, davčni vidik, dejanska izvedba),

kulturni vidik, ki težko sprejema novosti na področju organizacije dela,• 

davčne in druge vladne ovire, ki otežujejo ali celo onemogočajo vpeljavo ali razvoj take • 

oblike dela v državah članicah,

problemi, povezani z dostopnostjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v • 

posameznih regijah ali med posameznimi skupinami prebivalstva,

problematika varnosti in varovanja podatkov,• 

negativna konotacija dela na daljavo, ki je v mnogih družbah še vedno sinonim za • 

opcijo, ki omogoča materam, da delajo doma celoten ali del svojega delovnega časa.

Dejavniki, ki bi lahko doprinesli k pogostejšemu odločanju za delo na daljavo, pa so:

široka dostopnost do nizkocenovnih in zanesljivih telekomunikacij,• 

okrepitev varnosti in zasebnosti interneta,• 

ukrepi za odvračanje od uporabe avtomobilov (cestnine...),• 

spodbujanje delodajalcev, da se pozitivno odzovejo na predloge delavcev po večji • 

fleksibilnosti dela,

širjenje poznavanja dela na daljavo (njegove pozitivne in negativne plati, možnosti za • 

implementacijo...) (SUSTEL, 2004).
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Septembra 2006 je Odbor za socialni dialog (Social dialogue committe) sprejel poročilo 

evropskih socialnih partnerjev o implementaciji Evropskega okvirnega sporazuma o 

delu na daljavo, ki je bil podpisan julija 2002 (k sprejemu so bile povabljene tudi nove 

članice ter Romunija in Bolgarija). Sporazum določa, da uživajo delavci, ki delajo na 

daljavo, enake pravice kot “običajni” delavci in predstavlja okvir uporabe dela na daljavo, 

ki zadovoljuje tako stran delavcev, kot tudi delodajalcev. V sporazumu so izpostavljene 

ključne točke, ki glede na značilnost dela zahtevajo posebne prilagoditve (npr.: zaščita 

podatkov, zasebnost, varnost in zdravje, organizacija dela, itd.). Na nacionalnem nivoju so 

se države članice strinjale, da med letoma 2002 in 2006 ta sporazum predstavijo delavcem 

in delodajalcem v svojih državah.

V sporazumu je delo na daljavo definirano kot:

...”posebna oblika organiziranja in izvajanja dela, pri kateri se uporablja informacijska 

tehnologija. Pri tem se delo, ki bi se sicer lahko izvajalo v prostorih delodajalca, redno 

izvaja izven teh prostorov. Sporazum pa se nanaša le na delavce na daljavo, ki delajo 

preko pogodbe o zaposlitvi in ne vključuje samozaposlenih”.

Tudi ta definicija je bila v nekaterih državah sprejeta v celoti, v drugih le deloma (npr. 

Madžarska: “Delavec na daljavo je oseba, ki rezultate dela posreduje preko elektronskih 

naprav”.

Do junija 2006 je bil okvirni sporazum implementiran v večini držav članic EU in EEA.7 

V nekaterih državah pa postopek še ni končan, npr. v Avstriji, na Češkem in v Sloveniji. 

Poročilo navaja, da v Sloveniji razgovori med socialnimi partnerji še niso končani in da še 

ni prišlo do odločitve, ali bo sporazum v nacionalno zakonodajo vključen z amandmaji 

k ustreznemu zakonu ali preko panožnih kolektivnih pogodb. Države, ki so sporazum 

že implementirale, so to storile na različne načine. Španija, na primer, je sporazum preko 

nacionalnih sporazumov za kolektivna pogajanja vključila v španski sistem delavskega 

soupravljanja. Ti sporazumi tvorijo smernice za pogajalce pri sprejemanju kolektivnih 

pogodb. Tudi Finska je storila podobno prek partnerskega sporazuma in pripadajočih 

smernic pogajalcem na lokalni ravni, kjer je naveden predlog, da se ključne principe 

evropskega sporazuma vključi v kolektivna pogajanja. Latvija je določbe vključila 

v sporazum socialnih partnerjev. Nizozemska je sporazum implementirala skozi 

priporočila delavske fundacije (Labour Fundation). Nekatere države pa so se odločile 

sporazum vključiti v področne zakone (npr. Portugalska) (Report by The European 

Social Partners, 2006). 

 

7 EEA - skupni evropski gospodarski prostor.
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3. 1  Delo na daljavo v povezavi z Lizbonsko strategijo

Svet EU je marca 2000 v Lizboni sprejel desetletno strategijo, z realizacijo katere bi evropsko 

gospodarstvo postalo najbolj dinamično in konkurenčno okolje. Poročilo iz leta 2004 je 

ta cilj obnovilo ter hkrati izpostavilo dva osnovna cilja pri doseganju zastavljenega:

povečanje konkurenčnosti in trajnostni razvoj gospodarstva,• 

spodbujanje aktivnega staranja.• 

Poleg tega pa je poročilo izpostavilo več problemov, ki zavirajo implementacijo 

strategije:

nezadostna rast delovne učinkovitosti (ki naj bi bila deloma povezana z nizko izrabo • 

potenciala informacijskih in komunikacijskih tehnologij),

nizki zaposlitveni deleži starejših delavcev,• 

povečana poraba energije in s tem večje emisije CO2 (ogroženo doseganje Kjotskega • 

protokola).

Iz tega je sledilo nekaj predlogov: 

povečati socialno kohezijo in socialno vključenost,• 

povečati energetsko učinkovitost,• 

pretrgati povezavo med rastjo transporta in rastjo BDP,• 

odpraviti davčne neenakosti med državami članicam (SUSTEL, 2004).• 

Avtorji projekta SUSTEL menijo, da dobro organizirano in vodeno delo na daljavo 

lahko igra pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev. Konkurenčnost evropskega 

gospodarstva je mogoče povečati z večjo produktivnostjo in učinkovitostjo. Delo na 

daljavo lahko doprinese k večji delovni učinkovitosti, zmanjšanju potreb po prostoru, 

zmanjšanju prenatrpanosti na cestah in v mestih, k manjšanju stroškov zaradi odsotnosti 

in zaposlovanja. Delo na daljavo lahko tudi poveča delež zaposlenih med starejšimi 

osebami (SUSTEL, 2004). 

3. 2  Delo na daljavo v povezavi z Evropsko strategijo o zaposlovanju

Prva Evropska strategija o zaposlovanju je bila sprejeta leta 1997 z namenom manjšanja 

brezposelnosti. Kasneje se je po poročilih leta 2000 in 2002 strategija nekoliko preoblikovala 

in bolj prilagodila lizbonskim ciljem. Nova Evropska strategija za zaposlovanje8 ima zdaj 

tri komplementarne in vzajemne cilje:

8 “A strategy for full employment and better jobs for all”, z dne 14.1.2003.
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polno zaposlenost,• 

kvaliteta in produktivnost dela,• 

socialna kohezija in vključenost (SUSTEL, 2004).• 

Poročilo projekta SUSTEL podaja vzporednice tudi s to strategijo. Delo na daljavo 

zahteva zakonodajo, ki omogoča fleksibilno izrabo delovnega časa. Večja svoboda pri 

razpolaganju z delovnim časom dokazano rezultira v večji produktivnosti in večjem 

zadovoljstvu delavcev.  Poleg tega delo na daljavo omogoča zaposlovanje oseb, ki bi v 

običajnih okoliščinah ostali brez dela, ali ga sploh ne bi dobili. Pri tem je pomembno 

izpostaviti problematiko aktivnega staranja in zaposlovanja starejših ter oseb z 

invalidnostmi. Zmanjšuje se tudi predsodek družbe, da je delo na daljavo opcija, ki je 

namenjena ženskam z majhnimi otroci, saj po takem načinu dela vedno bolj posegajo 

tudi moški.9 

3. 3  Delo na daljavo in nacionalne zakonodaje 

V tradicionalni evropski ekonomiji so se predpisi na ravni države ali posameznega 

podjetja nanašali na vse subjekte. Ustaljena pravila so omogočala le malo fleksibilnosti, 

hkrati pa so omogočala pregleden sistem pravičnosti, na katerega so imeli sindikati 

občuten vpliv.

V zadnjem času pa je v nekaterih državah članicah EU že zaznati trend oddaljevanja od 

standardnih, kolektivno sprejetih sistemov pravil. Pojavlja se vedno več individualnih 

pogodb, ki so plod pogajanj neposredno med delodajalcem in posameznim delavcem. 

Te pogodbe so lahko orodje večje fleksibilnosti, hkrati pa tudi skrite diskriminacije (Euro-

Telework, 2000). 

Pri oblikovanju zakonodaje je treba posebno pozornost nameniti pravemu razmerju 

med fleksibilnostjo in varnostjo. Pomembno je, da ta ni postavljena pretogo in s svojimi 

regulativami ne onemogoča izkoriščanja prednosti, ki jih prinaša delo na daljavo. 

Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu. Odgovornost delodajalca 

za zdravje in varnost pri delu se širi preko mej tradicionalnih delovnih mest.10

V poročilu organizacije Euro-Telework, imenovanem Regulacija dela na daljavo in 

9 Na Finskem je povprečen delavec na daljavo moški na vodstvenem ali raziskovalno usmerjenem delovnem mestu 
(spletna stran SAK).

10 Sodišče v Združenem kraljestvu je na primer presodilo, da je za poškodbo, ki je nastala ob padcu prenosnega 
računalnika na nogo enega od sopotnikov delavca, ki se je vozil z javnim prevoznim sredstvom, odgovoren 
delodajalec (EURO-Telework, 2000).
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socialni dialog (Telework Regulation and Social Dialogue), je podana analiza zakonskih 

okvirov in kolektivnih sporazumov, ki regulirajo delo na daljavo v 16 evropskih državah. 

Sam koncept dela na daljavo je le redko kje vključen v zakonodajo. Kot smo že ugotovili, 

ne obstaja niti enotna mednarodna definicija te oblike dela. Če je delo na daljavo že 

regulirano, potem je to urejeno na zelo različnih nivojih (med socialnimi partnerji, 

v sporazumih med sindikatom in delodajalcem, v sporazumih med delodajalci in 

izvoljenimi predstavniki delavcev ali individualno med delodajalcem in delavcem).11 

V Združenem kraljestvu so mehanizmi kolektivnih pogajanj precej oslabeli, tako 

da na področju dela na daljavo igrajo le manjšo vlogo (z izjemo nekaterih področij v 

sektorju finančnih storitev). Tu prevladujejo individualne pogodbe, vendar ima tudi to 

svoje prednosti (npr. zelo natančno določeni pogoji glede delovnega časa, povrnitve 

stroškov...). Tudi na Nizozemskem so tendence k temu, da bi bilo delo na daljavo bolj 

individualizirano. Podobno je tudi v Belgiji (in-house confidential agreements). 

Na drugi strani pa najdemo relativno nove oblike kolektivnega pogajanja v Španiji, na 

Portugalskem in v Grčiji, ki so povezane s tendencami k deregulaciji trga dela, kar tudi 

zadeva delo na daljavo (Španija), ali pa delo na daljavo sploh še ni pomemben predmet 

pogajanj. Ponekod  (npr. tudi na Irskem) je intenziven socialni dialog povezan s socialno 

sprejemljivo implementacijo informacijske družbe.

V skandinavskih državah najdemo stare sisteme kolektivnih pogajanj, ki pa dobivajo novo 

vsebino pod vplivom sindikalno organiziranih “belih ovratnikov”. Delo na daljavo je tako 

v sindikatih zastopano preko skupin z precejšno močjo. Finska poskuša delo na daljavo 

urediti na bolj indvidualizirani način, v okviru obstoječe tradicionalne zakonodaje, ki 

obravnava delo na domu. Tudi Danska predstavlja poseben primer. Sindikati trgovine in 

storitev so uspeli v okvirnih sporazumih med javnimi in zasebnimi delodajalci oblikovati 

prioriteto kolektivnih sporazumov nad individualnimi pogodbami o zaposlitvi. 

Francija in Italija sta državi, v katerih zakonodaja igra pomembno vlogo pri implementaciji 

dela na daljavo. Za zgled poskušajo postaviti izvajanje dela na daljavo v javni upravi (Euro-

Telework, 2000).  

IV. DELO NA DALJAVO IN JAVNA UPRAVA

Raziskave projekta SUSTEL so pokazale, da ima lahko pravilno organizirano delo na 

daljavo pozitivno vlogo tudi pri povečevanju učinkovitosti državne in javne uprave. Delo 

na daljavo je pravzaprav eno od orodij modernizacije uprave. Če se poleg Lizbonske 

strategije ozremo še na cilje akcijskega načrta e-Europe 2005, lahko javna uprava deluje 

11 V Nemčiji so na primer zabeležili več kot 1000 kolektivnih sporazumov, ki so vpeljevali fleksibilen delovni čas, a 

le okrog 70 je bilo takih, ki so omenjali tudi delo na daljavo (Euro-Telework, 2000).  

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   314 12/10/07   7:44:54 PM



315

kot zgled pri implementaciji in prezentaciji pozitivnih učinkov, ki jih s seboj prinaša delo 

na daljavo. 

Avtorji poročila o projektu SUSTEL predlagajo uporabo več predstavitvenih projektov in 

drugih iniciativ, ki bi predstavili in podprli uporabo dela na daljavo. Poleg tega predlagajo 

tudi oblikovanje posebnih smernic o učinkoviti uporabi elektronskih komunikacij. 

Omenjeni projekt je tudi pokazal, da v evropskem gospodarstvu in administraciji obstaja 

še mnogo področij, ki bi lahko izkoristili potencial dela na daljavo, pa temu zaenkrat še 

ni tako. Izpostavili so predvsem:

pomembne storitvene sektorje v vzhodni in južni Evropi ter• 

javni sektor v večini držav članic.• 

Direktorata za zaposlovanje in informacijsko družbo (DG EMPL in DG INFSO) pri 

Komisiji EU od sredine leta 1998 izvajata pilotni projekt dela na daljavo (Telework Pilot) 

(temu zgledu sledijo tudi nekatere države članice v svojih javnih upravah, npr. sosednja 

Italija). Za okoli 120 zaposlenih je bilo delo na daljavo uvedeno kot fleksibilna možnost. 

Do 20 % svojega dela opravijo doma, v drugih prostorih komisije ali na službenih poteh. 

Za evalvacijo projekta so bili leta 2000 izbrani zunanji strokovnjaki, ki so hkrati imeli 

nalogo, da oblikujejo priporočila za uvajanje dela na daljavo v komisiji v širšem obsegu. 

Rezultati projekta (povečana učinkovitost skozi boljšo izrabo časa in sposobnosti 

zaposlenih, izboljšanje počutja zaposlenih preko lažjega usklajevanja družinskih in 

službenih obveznosti, zmanjšanje obsega potovanj in stresa) so bili tako pozitivni, da so 

strokovnjaki svetovali, da se brez obotavljanja delo na daljavo kot možna oblika zaposlitve 

uporabi pri čim večjem številu zaposlenih. Tudi večina delavcev na daljavo in managerjev, 

ki so sodelovali pri projektu, se je strinjala, da je delo na daljavo pomenilo pomembno 

povečanje kvalitete in kvantitete opravljenega dela (EU, Telework Pilot Project, 2000).

V. DELO NA DALJAVO (TELEDELO) V SLOVENIJI

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (ne na daljavo) je v slovenskem Zakonu 

o delovnih razmerjih opredeljena v 67. členu. Pogodba med delodajalcem in delavcem 

ureja pravice, obveznosti in pogoje, ki so odvisni od narave dela. Izhaja pa iz predpostavke, 

da so ti enaki, kot jih imajo delavci, ki opravljajo delo v prostorih delodajalca, razen pravic, 

ki se nanašajo na lokacijo dela. Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na 

svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. 

Torej se pod pojmom delo na domu skriva tudi delo na daljavo. S pogodbo o zaposlitvi 

se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki 

sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. 
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Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela, 

obvestiti inšpekcijo za delo. 

Inšpektor za delo lahko delodajalcu prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, 

če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za 

delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja.

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je obvezno za vse zaposlene v Republiki 

Sloveniji - torej tudi za delavce, ki delajo na daljavo. Enako velja tudi za zdravstveno varstvo 

in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in za pravice iz Zakona 

o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ker pri delu na daljavo ne gre za posebno 

obliko delovnega razmerja, pač pa le za dislokacijo tipične oblike delovnega razmerja, 

sta obseg pravic in način uveljavljanja iz naslovov omenjenih zavarovanj enaka kot pri 

“standardni” obliki zaposlitve.

Tabela 2: Število delavcev na daljavo (teledelavcev12) in njihov delež med 
delovno aktivnim prebivalstvom po spolu, Slovenija, 200213

SKUPAJ

TELEDELAVCI v 1000 %

Redno teledelo*
Dopolnilno 

teledelo
Delovno aktivno 

prebivalstvo
Delež 

teledelavcev

Moški 19 11 8 494 3,8

Ženske 17 10 7 415 4,1

SKUPAJ 36 21 15 910 4,0

Vir: Statistični urad RS, spletna stran.

Tabela 3: Število delavcev na daljavo (teledelavcev) in njihov delež med 

delovno aktivnim prebivalstvom po spolu, Slovenija, 2003

SKUPAJ

TELEDELAVCI v 1000 %

Redno teledelo
Dopolnilno 

teledelo
Delovno aktivno 

prebivalstvo
Delež 

teledelavcev

Moški 23 13 11 490 4,8

Ženske 25 14 11 407 6,1

SKUPAJ 48 27 22 897 5,4

Vir: Statistični urad RS, spletna stran.

12 “Teledelavci so osebe, ki običajno ali včasih svojo osnovno dejavnost opravljajo doma, v stanovanju, pri 
čemer uporabljajo osebni računalnik in mobilni telefon, fiksni telefon ali telefaks” (Statistični urad RS: Statistične 
informacije, spletna stran).

13 Vsi v tabelah navedeni podatki izhajajo iz Anket o delovni sili - podatki o številu teledelavcev se zbirajo od leta 2002.

* “Teledelo je delo, ki ga delavec (teledelavec) opravlja doZAZAma, v stanovanju. Če to delo opravlja vsaj osem ur 
tedensko, gre za redno teledelo. Če pa to delo opravlja do sedem ur tedensko, gre za dopolnilno teledelo” (Statistični 
urad RS: Statistične informacije, spletna stran).
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Tabela 4: Število delavcev na daljavo (teledelavcev) in njihov delež med 

delovno aktivnim prebivalstvom po spolu, Slovenija, 2004

SKUPAJ

TELEDELAVCI v 1000 %

Redno teledelo
Dopolnilno 

teledelo
Delovno aktivno 

prebivalstvo
Delež 

teledelavcev

Moški 11 6 6 513 2,2

Ženske 13 8 5 430 3,1

SKUPAJ 25 14 11 943 2,6

Vir Statistični urad RS, spletna stran.

 

Tabela 5: Število delavcev na daljavo (teledelavcev) in njihov delež med 

delovno aktivnim prebivalstvom po spolu, Slovenija, 2005

SKUPAJ

TELEDELAVCI v 1000 %

Redno teledelo
Dopolnilno 

teledelo
Delovno aktivno 

prebivalstvo
Delež 

teledelavcev

Moški 8 (4) 4 516 1,6

Ženske 13 9 (3) 434 2,9

SKUPAJ 21 13 8 949 2,2

Vir Statistični urad RS, spletna stran.

Legenda: 

( ) manj natančna ocena

Vidimo lahko, da Statistični urad RS - SURS pri zbiranju podatkov o številu teledelavcev 

uporablja definicijo, ki je bolj usmerjena v enotno dojemanje dimenzije delovnega mesta 

- k delu na domu. Iz tega vidika so podatki težko primerljivi med državami (kot smo 

že omenili, je delo na daljavo lahko tudi mobilno delo oziroma delo, ki se odvija izven 

prostorov delodajalca (in ne nujno na delavčevem domu) z uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije), vidimo pa lahko, da se delež teledelavcev (po definiciji) 

SURS-a v Sloveniji od leta 2002 pravzaprav zmanjšuje. 

Mlinar ugotavlja, da v Sloveniji prevladujejo neformalne in dopolnilne oblike teledela, 

glede intenzivnejših in bolj formaliziranih oblik (z vednostjo ali v soorganizaciji z 

delodajalcem), pa Slovenija zaostaja za podatki EU 15 (Mlinar, 2003).

VI. ZAKLJUČEK

Ko smo zbirali gradivo za pričujočo nalogo, smo ugotovili, da za pojem, ki smo ga želeli 

obravnavati - delo na daljavo - posamezni avtorji uporabljajo različne definicije, ki se 

po vsebini med seboj bolj ali manj prepletajo. Tako smo se srečali s pojmi, kot so: delo 
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na domu, fleksidelo (flexiplace), oddaljeno delo (remote work), mobilno delo (mobile 

work), domače podjetje/dejavnost (home-based business). Vendar se na tem mestu 

nismo spuščali v oblikovanje enotne terminologije, pač pa smo se oprli predvsem na 

definicijo, ki jo podaja Evropski okvirni sporazum o delu na daljavo: 

“Delo na daljavo je posebna oblika organiziranja in izvajanja dela, pri kateri se 

uporablja informacijska tehnologija. Pri tem se delo, ki bi se sicer lahko izvajalo v 

prostorih delodajalca, redno izvaja izven teh prostorov”.

Projekt SUSTEL, na katerega smo se pretežno oprli pri oblikovanju naloge, je bil oblikovan 

z namenom, da poda celostno podobo dela na daljavo z ekonomskega, okoljskega in 

socialnega vidika. Kljub temu, da projekt razkriva potencialno negativne plati dela na 

daljavo, pa hkrati navaja možne rešitve, ki lahko te slabosti minimizirajo. Istočasno pa 

predstavi prevladujoče pozitivne učinke take zaposlitve. 

Zelo aktualna je ugotovitev, da delo na daljavo lahko doprinese k uresničevanju ciljev 

Lizbonske strategije in predstavlja podporo Evropski zaposlitveni strategiji. 

Dejstvo pa je, da potencial dela na daljavo še ni polno izkoriščen. Zaključki projekta 

so bili, da je temu tako zaradi še vedno prisotne skrbi nekaterih deležnikov (nekateri 

zaposleni, sindikati...), da tako delo s seboj prinaša negativne socialne in ekonomske 

posledice. Navedli so predvsem izolacijo, omejene karierne možnosti in slabe delovne 

razmere. Poleg tega pa so izpostavili tudi drug sklop negativnih plati dela na daljavo. To so 

predvsem potrebno prilagajanje organizacije takega dela, omejitve povezane s politiko 

podjetja ter iz tega izvirajoč zadržan odnos delodajalcev do takih zaposlitev.

Delo na daljavo je povezano tudi z večjim številom individualnih pogodb o zaposlitvi, 

ki urejajo odnos med delodajalcem in delavcem. Le-te sicer omogočajo prilagajanje 

delovnih pogojev delavcu in pomenijo večjo fleksibilnost v delovnem razmerju, kar je 

pogosto v interesu delavca. Istočasno pa se s takim urejanjem delovnih razmerij pojavi 

vprašanje vloge sindikatov, ki so na ta način izključeni, kar lahko posledično vodi tudi 

do elementov diskriminacije ali izkoriščanja posameznika. 

Opozoriti je potrebno tudi na možnost, da več dela izven delovnega mesta v podjetju 

ne pomeni nujno tudi manj dela v pisarni. Lahko se zgodi, da delo na daljavo ne pomeni 

zgolj alternative “tradicionalnemu” delu, pač pa nadgradnjo oziroma dodatek le-temu.

Kljub navedenim pomislekom pa so dosedanje raziskave in izkušnje pokazale, da ima 

delo na daljavo s svojimi pozitivnimi lastnostmi in posledicami prihodnost v ekonomiji 

EU in javni upravi. Višja delovna učinkovitost, možnost vključevanja težko zaposljivih 
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skupin prebivalstva, nižanje stroškov, manjšanje razlik med spoloma na trgu dela, lažje 

usklajevanje dela in družine, so le nekateri v nalogi omenjeni pozitivni aspekti dela na 

daljavo. 

Pričakovati je, da se bo delež dela na domu v prihodnosti povečeval. Delo se bo vračalo 

v bivalno okolje. Tu niso mišljene vse oblike dela, pač pa nove oblike, ki so povezane 

z razvojem in uporabo telekomunikacijskih tehnologij, ki omogočajo povezavo med 

delavcem in delovno organizacijo in drugimi akterji neodvisno od prostorske razdalje. 

Posameznik lahko sedaj svoje delo opravlja tudi doma, v avtomobilu, na letališču, hotelu, 

prostorih poslovnih partnerjev ipd. Dosedanje izkušnje v drugih državah kažejo na 

razširjenost predvsem dveh oblik dela na daljavo: teledelavci opravljajo svoje delo bodisi 

v domačih pisarnah in občasno morda tudi v podjetju ter v teledelovnih “satelitskih” 

pisarnah, ki so dislocirane od podjetja in približane domovom delavcev (Mlinar, 2003).  

Avtorji projekta SUSTEL so delo na daljavo označili za delo 21. stoletja. 
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JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO1

I. UVOD

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte 

in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu (povzeto iz 

Predloga zakona o javno-zasebnem partnerstvu).

Tako pri javno-zasebnem partnerstvu ne gre za kakršnokoli obliko sodelovanja javnega 

in zasebnega sektorja ali za vsakršno javno lastnino v pravni osebi zasebnega prava 

(npr. v banki ali zavarovalnici), pač pa le za tisto, ki je v javnem interesu. Javno-zasebno 

partnerstvo nujno vključuje izvajanje storitev, ki predstavljajo javno službo ali se sicer 

izvajajo v javnem interesu, izgradnjo objektov in naprav, ki so potrebni za opravljanje 

takih storitev (javna infrastruktura), ali oboje, torej izgradnjo javne infrastrukture in 

izvajanje storitev javne službe (Pirnat, 2005: 325).

 

Pri javno-zasebnem partnerstvu se srečujeta pravo EU in slovenska zakonodaja. Zaradi 

tega je naloga namenjena prikazu nekaterih vprašanj v zvezi s tem razmerjem, posebej 

na področju negospodarskih dejavnosti. Izpostavili smo razlikovanje v pojmovanju 

gospodarskih in negospodarskih javnih služb ter vprašanje javnih razpisov v postopkih 

dodeljevanja koncesij. Na kratko pa smo predstavili sedanjo ureditev in predlog prihodnje 

ureditve javno-zasebnega partnerstva z vidika javnih zavodov. 

Na koncu smo predstavili sistem izvajanja zdravstvenih storitev in sistem povezovanja 

javnega in zasebnega sektorja v segmentu javnih negospodarskih služb na primeru 

druge države članice EU), in sicer v Združenem kraljestvu.

II.  OBLIKE PARTNERSTVA MED JAVNIM IN ZASEBNIM SEKTORJEM 

Javno-zasebno partnerstvo obsega zelo različna razmerja med javnopravnimi in 

zasebnopravnimi subjekti. 

Kot je prikazano v tabeli 1, so na eni strani tiste oblike partnerstva, v katerem javni sektor, 

to pomeni bodisi država bodisi lokalna skupnost, zadrži ne le lastništvo nad sredstvi, 

temveč ostane neposredno odgovoren tudi za investicije in vsa poslovna tveganja.  

Na drugi strani pa so tiste oblike partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem, kjer 

1 Mag. Andrej Eror, mag. Romana Novak, pripravljeno: 7.11.2006, objavljeno: 7.11.2006. 
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so vsa ali vsaj velika večina tveganj in odgovornosti prenesena na zasebni sektor. Tudi 

pri oblikah, v katerih zasebni sektor prevzame celotno odgovornost za upravljanje in 

financiranje, kot je to primer pri koncesijah, je aranžma dosežen v okviru, ki ga je določil 

javni sektor. Najbolj pomemben del okvira, ki ga določi država, je pravni okvir, s pomočjo 

katerega država želi:

zaščititi potrošnika pred monopolnimi cenami;• 

zagotoviti spoštovanje različnih standardov in • 

zagotoviti dostop do storitev za vse segmente prebivalstva (Mrak, Gazivoda in Mrak • 

2005).     

Tabela 1: Delitev ključnih odgovornosti pri posameznih oblikah partnerstva 

med javnim in zasebnim sektorjem

OBLIKA 

PARTNERSTVA

LASTNIŠKO 

PREMOŽENJE

UPRAVLJANJE IN 

VZDRŽEVANJE

KAPITALSKE 

INVESTICIJE

KOMERCIALNO 

TVEGANJE

TRAJANJE 

POGODBE

Pogodba o 
opravljanju storitev

Javni Javni / zasebni Javni Javni 1 - 2 leti

Pogodba o 
upravljanju

Javni Zasebni Javni Javni 3 - 5 let

Lizing pogodba Javni Zasebni Javni Javni / zasebni 8 - 15 let

Koncesijska 
pogodba

Javni Zasebni Zasebni Zasebni 25 - 30 let

BOT2 oblika 
projektnega 
financiranja

Javni / zasebni Zasebni Zasebni Zasebni 20 - 30 let

Vir: Brook Cowen, Penelope (1999:23) v Mrak, Gazivoda in Mrak,  2005.

III. VELJAVNE PRAVNE PODLAGE ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNER-
STVO NA PODROČJU NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

 Veljavne pravne podlage za javno-zasebno partnerstvo na področju negospodarskih 

javnih služb/dejavnostih v Sloveniji so v:

Zakonu o javnih financah;• 

Zakonu o zavodih in spremembe - podeljevanje koncesij urejajo predvsem členi 23 - 28;• 

Zakonu o zdravstveni dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo - podeljevanje koncesij • 

urejajo predvsem členi 41 - 43;

Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno • 

besedilo - podeljevanje koncesij urejajo predvsem členi 73 - 77;

Zakonu o visokem šolstvu - uradno prečiščeno besedilo - podeljevanje koncesij je • 

urejeno predvsem v členu 47;

2 BOT - (Build-Operate-Transfer) Pogodba o izgradnji, obratovanju in financiranju.
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Zakonu o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo - podeljevanje koncesij • 

urejajo predvsem členi 44 - 48.

V naštetih zakonih je predvideno dodeljevanje koncesij, javni razpis pa v postopku 

dodeljevanja koncesij večinoma ni izrecno predpisan. Izjeme so Zakon o visokem šolstvu, 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o socialnem varstvu.

Zakon o visokem šolstvu v 47. členu določa: 

“Koncesija za opravljanje javne službe v visokem šolstvu se dodeli z odločbo Vlade 

Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa.

V javnem razpisu se navedejo zlasti: predmet koncesije, pogoji za opravljanje javne 

službe, čas, za katerega se dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave, 

ter rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izbiri. Razmerja med koncedentom in 

koncesionarjem se uredijo s pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki.

S pogodbo se uredijo zlasti:

obseg izvajanja javne službe,• 

začetek izvajanja javne službe,• 

rok za odpoved koncesije, ki ne sme biti krajši od roka, potrebnega za dokončanje • 

študija, podaljšanega za dve leti,

sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent,• 

upravljanje in razpolaganje s premoženjem, pridobljenim iz javnih sredstev.” • 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 74. členu določa: 

“Koncesija se dodeli z odločbo na podlagi javnega razpisa.

Koncesijo dodeli minister, razen za predšolsko vzgojo, ki jo dodeli lokalna skupnost.  

Minister je dolžan razpisati koncesijo, če ni mogoče zagotoviti osnovnošolskega 

izobraževanja v javnih osnovnih šolah v skladu z normativi in standardi.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V javnem razpisu se navedejo: 

dejavnost, ki bo predmet koncesije, pogoji za opravljanje dejavnosti, šolski okoliš, čas, za 

katerega se dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo prijave, kriteriji za izbiro, 

rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri, in drugi potrebni podatki.” 

Zakon o socialnem varstvu s spremembami iz leta 2004 najpodrobneje ureja problematiko 

dodeljevanja koncesij. V 44. členu določa: “... Koncesija se podeli na javnem razpisu.”. 

Zakon tudi ureja pristojnosti za podelitev, objavo javnega razpisa, vsebino koncesijskega 

akta, postopek pregleda, ocenjevanje, izdajo odločbe o izbiri koncesionarja, vsebino 

koncesijske pogodbe, odvzem koncesije, nadzor itd. (Tičar, 2006). 
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V Sloveniji je v povezavi s problematiko javno-zasebnega partnerstva aktualno predvsem 

vprašanje podeljevanja koncesij na področju zdravstvenih storitev, torej izvajanja javnih 

zdravstvenih storitev izven institucij, ki so v lasti države (javnih zdravstvenih zavodov). 

Vprašanje o veljavnosti postopkov podeljevanja in veljavnosti že podeljenih koncesij 

za izvajanje zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji3 se je namreč pojavilo v zvezi s 

trenutno odprtima postopkoma pred Sodiščem Evropskih skupnosti (pri katerih gre za 

tožbo Evropske komisije proti Republiki Irski glede podeljevanja koncesij za izvajanje 

poštnih in zdravstvenih storitev).4

Zdravnik v Republiki Sloveniji lahko izvaja zasebno dejavnost. Zasebni zdravniki delujejo 

kot:

zasebniki s koncesijo;• 

zasebniki brez koncesije.• 

Koncesija pomeni dovoljenje za delo na določenem strokovnem področju in na 

določenem območju. Partnerja v koncesijskem razmerju sta koncedent (občina za 

primarni nivo in ministrstvo za sekundarni nivo) in koncesionar (zasebni zdravnik, 

izvajalec). Koncesija je tudi osnova za doseganje programov v pogodbi z Zavodom za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. Običajno koncedent v odločbi o koncesiji navede, za 

koliko programov je podelil koncesijo (spletna stran Zdravniške zbornice Slovenije). 

IV. RAZUMEVANJE NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V PRAVU EU

4.1 Zelena knjiga o storitvah v javnem interesu

Med gospodarskimi javnimi službami in negospodarskimi javnimi službami po pravu 

EU ni takšnega formalnega razlikovanja, kot ga poznamo v slovenski zakonodaji (Tičar, 

2006).  Tudi po Pirnatu (2006) se pojem gospodarske javne službe v pravu EU5 ne ujema 

povsem s pojmom gospodarske javne službe v slovenski zakonodaji.   

Treba pa je povedati, da Evropska komisija v Zeleni knjigi o storitvah v javnem interesu 

(Green Paper on Services of General Interest) razlikuje gospodarske in negospodarske 

službe, ker se določbe EU o svobodi opravljanja storitev, pravici do ustanavljanja, 

3 Commission v. Ireland, pending (oddaja koncesije poštnih storitev iz plačila socialnih pomoči: C-507/03) in 
Commission v. Ireland, pending (oddaja koncesije urgentnih prevozov:  C-532/03).

4 Prim. objave v medijih: npr. “Podeljevanje koncesij v zdravstvu brez javnega razpisa: O morebitni tožbi bo odločila 
komisija” (Delo, 6. 10. 2006); “Zasebno opravljanje javne zdravstvene službe: Pospešeno podeljevanje koncesij v 
zdravstvu” (Delo, 5. 10. 2006).

5 Pirnat (2005) v svojem prispevku uporablja sintagmo “pravo Evropske skupnosti” oziroma “pravo ES”, ter poudarja, 
da pravila konkurence nedvomno spadajo v okvir prvega stebra, za katerega Amsterdamska pogodba uporablja 
izraz  Skupnost (the Community).
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konkurenci in državni pomoči nanašajo samo na gospodarske službe. Glede opredelitve 

gospodarskih in negospodarskih služb pa je v Zeleni knjigi navedeno, da je vsako 

ponujanje dobrin in storitev na trgu gospodarska dejavnost6 (Zelena knjiga o storitvah 

v javnem interesu).  

„Gospodarska javna služba je torej tista, za katere dobrine oziroma storitve obstaja trg. 

Ta trg je lahko tudi trg storitev javne oblasti“ (Pirnat, 2006: 9). 

Po Pirnatu (2006) je težava s to opredelitvijo v tem, da se obstoj trga lahko spreminja in da 

se v okviru iste dejavnosti lahko skupaj zagotavljajo tržne in ne-tržne storitve. Evropska 

komisija v Zeleni knjigi o storitvah v javnem interesu navaja kot primer negospodarskih 

javnih služb tiste, ki so notranje povezane s delovanjem države, kot so nacionalno 

izobraževanje, obvezno socialno varstvo in druge pretežno socialne funkcije, ki se izvajajo 

neprofitno. To podpira tudi praksa Evropskega sodišča, ki ugotavlja, da organizacije, ki 

so utemeljene na načelu solidarnosti, delujejo neprofitno in izvajajo izključno socialno 

funkcijo, ne izvajajo gospodarske dejavnosti in niso podjetja v smislu prava ES (Pirnat, 

2006 in  Tičar, 2006).   

Evropski parlament in Svet EU sta v direktivi 2004/18/ES o uskladitvi postopkov oddaje 

javnih naročil gradenj, blaga in storitev (O.J. 2004, L 134) navedla praktično vse storitve t.i. 

negospodarskih javnih služb z izjemo raziskovalnih storitev, na katera se pod določenimi 

pogoji direktiva nanaša (Tičar, 2006).  

Poleg tega je potrebno poudariti, da Zelena knjiga o storitvah v javnem interesu izrecno 

navaja, da naj države članice zagotovijo ustrezen postopek izbire ponudnika, v katerem 

bodo spoštovana načela enakosti in nediskriminacije, preglednosti, sorazmernosti, 

vzajemnega priznavanja in zaščite pravic posameznikov. To velja tudi v primeru, ko 

za zagotavljanje storitev, ki so v javnem interesu prebivalcev in nimajo ekonomskega 

značaja, pooblastijo zunanjega izvajalca: 

“Če se državna uprava države članice odloči poveriti zagotavljanje storitve v javnem 

interesu tretji stranki, mora za postopke izbire izvajalca spoštovati določena pravila in 

načela z namenom zagotovitve možnosti kandidiranja vsem ponudnikom, javnim ali 

zasebnim, ki so potencialno sposobni zagotavljati to storitev. S tem bo omogočeno, da 

bodo te storitve zagotovljene pod ekonomsko najugodnejšimi pogoji, razpoložljivimi na 

trgu. V okviru teh pravil in načel se lahko državne uprave svobodno odločijo o značilnosti 

6 Združena primera C-180-184/98 Pavel Pavlov and Others v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten [2000] 
ECR I-6451
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storitve, ki mora biti zagotovljena, vključno s kakršnimikoli pogoji glede kvalitete storitve, 

z namenom doseganja svojih ciljev javne politike.” (Zelena knjiga o storitvah v javnem 

interesu, 2003: 24).

Poleg tega Zelena knjiga izrecno poudarja, da naj bo kandidiranje na razpisih za izvedbo 

takšnih storitev v duhu spoštovanja štirih svoboščin skupnega trga (predvsem zagotavljanja 

prostega pretoka storitev), omogočeno tudi vsem posameznikom in podjetjem, ki niso 

državljani te države (oziroma nimajo sedeža v njej), so pa državljani EU (oziroma imajo 

sedež na njenem območju) (Zelena knjiga o storitvah v javnem interesu, 2003: 24).

4.2 Koncesija storitev

Pri problematiki javno-zasebnega partnerstva v negospodarskih dejavnostih se zastavlja 

vprašanje razlikovanja javnih naročil od koncesij, posebej ko gre za koncesije storitev. 

Koncesije storitev pravo EU ne ureja podrobno, zato se zanje uporabljajo splošna načela 

enakosti in nediskriminacije, preglednosti, sorazmernosti in vzajemnega priznavanja 

(Pirnat, 2005).   

Pri uvrstitvi posamezne koncesije med koncesije gradenj oziroma koncesije storitev 

(ki jih Direktiva 2004/18/EC sicer opredeljuje, vendar z namenom, da pravila, ki sicer 

veljajo za koncesije gradenj, zanje izrecno ne veljajo) je potrebno ugotoviti ali predstavlja 

gradnja strukture bistvo predmeta pogodbe ali pa je gradnja samo postranskega značaja v 

razmerju do predmeta pogodbe. Če je bistvo v izgradnji objekta, gre za koncesijo gradenj, 

če pa se dejavnost opravlja na obstoječem objektu, gre za koncesijo storitev. Koncesijsko 

razmerje gre v dvomu presojati kot koncesijo gradenj. Pri koncesijah storitev ne gre kot 

pri koncesijah gradenj za izgradnjo, temveč za izvajanje (koriščenje) storitev (povzeto iz 

Predloga zakona o javno-zasebnem partnerstvu). 

Predlog Direktive o koordinaciji postopkov za izbor izvajalcev javnih storitev (92/50/

EEC) je vseboval definicijo koncesij storitev, ki je bila smiselno enaka ureditvi koncesij 

gradenj. Vendar pa Svet EU tega predloga ni sprejel zaradi prevelikih razlik med državami, 

predvsem v načinu upravljanja javnih storitev in v metodah podelitev upravljanja (Mužina, 

2004: 98-99)7.

7 Pirnat (2006) poudarja, da gre za koncesijo storitev (service concession) po pravu EU takrat, ko je predmet 
pogodbenega razmerja opravljanje storitev, ki se plačajo z uporabo storitev (npr. zdravstvene storitve). Pri tem se 
sklicuje na Direktivo 2004/18/ES, ki uporablja izraz “exploit of services”.
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Bistveno za ločitev javnih naročil od koncesije je tveganje. Če večino tveganja v zvezi s 

povračilom investicije nosi izvajalec del, gre za koncesijo, če pa tveganje pretežno nosi 

naročnik (država ali lokalna skupnost), pa gre za javno naročilo. Ta kriterij je uporaben 

tudi za slovensko pravo. Če torej nek posel, ki ga sklene država ali lokalna skupnost kot 

koncesijo tudi sama neposredno financira ali prevzame večino gospodarskega tveganja 

iz takega posla (npr. z zagotavljanjem prihodkov ali pokrivanjem izgube), potem gre 

za oddajo javnega naročila pod videzom koncesije in je potrebno za tak posel v celoti 

uporabljati pravilo o postopku oddaje javnih naročil. In nasprotno, za koncesijo gre, 

če koncesionar nosi večino gospodarskega rizika izvajanja koncesije, ne glede na 

poimenovanje v pravu države članice (Pirnat, 2006)

V. PREDLOG ZAKONA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU Z 
VIDIKA JAVNIH ZAVODOV

Predlog zakona o javno-zasebnem partnerstvu ureja: 

zasebna vlaganja v javne projekte in/ali • 

javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.• 

Predlog zakona o javno-zasebnem partnerstvu v 2. členu jasno pove, ob definiciji javnega 

partnerstva, da so vključene poleg gospodarskih javnih služb tudi druge javne službe 

oziroma druge dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje 

zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v 

celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu.  

Po mnenju Tičarja (2006) bo zakon nedvomno veljal tudi za javne zavode oziroma za 

javno-zasebna partnerstva, ki bodo nastala na področju negospodarskih javnih služb.

Posebnosti ureditve javno-zasebnega partnerstva za zavode so:

pogodbeno koncesijsko javno-zasebno partnerstvo se presoja s smiselno uporabo • 

Zakona o gospodarskih javnih službah. Tudi, če gre za negospodarsko javno službo;8

pogodbeno javno-naročniško javno-zasebno partnerstvo se presoja s smiselno • 

uporabo Zakona o javnih naročilih;

8 Oblike javno-zasebnega partnerstva po predlogu zakona so: 
- pogodbeno javno-zasebno partnerstvo, ki je lahko koncesijsko (tržni riziko je na zasebniku) ali javno-naročniško 
(tržni riziko je na državi) in 
- statusno javno-zasebno partnerstvo z ustanovitvijo pravne osebe, s prodajo deleža, z nakupom deleža, s prenosom 
izvajanja pravic in obveznosti itd. 

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   328 12/10/07   7:44:59 PM



329

statusno javno-zasebno partnerstvo pa je po predlogu zakona omejeno na tri kapitalske • 

oblike: družbo z omejeno odgovornostjo, delniško družbo ali evropsko delniško 

družbo;

s posebnim zakonom se lahko določi tudi druga pravnoorganizacijska oblika statusnega • 

javno-zasebnega partnerstva (npr. zavod)  (Tičar, 2006).

Najpomembnejša novost za javne zavode pa je določilo 153. člena, s katerim se razveljavi 

80.j člen Zakona o javnih financah, ki določa, da ustanoviteljskih pravic države oziroma 

občine v javnih zavodih ni mogoče prenesti na drugo osebo oziroma ni dovoljena 

vključitev novega soustanovitelja v javnem zavodu, ki je oseba zasebnega prava (razen če 

posebni zakon, ki ureja izvajanje javne službe, to dovoljuje). Z razveljavitvijo omenjenega 

člena je dana sistemska podlaga za preoblikovanje oziroma prodajo javnih zavodov 

(Tičar, 2006).  

VI. ORGANIZIRANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE V 
ZDRUŽENEM  KRALJESTVU

Združeno kraljestvo (Anglije, Škotske, Walesa in Severne Irske) ima sistem financiranja 

javnega zdravstva iz javnih sredstev (publicly-funded health care systems), ki temelji 

pretežno na davkih državljanov (tax-based financing), na socialnih prispevkih in drugih 

virih pa le v manjši meri. Tako je v davčnem obdobju 1996/19979 93,7 odstotkov sredstev 

Nacionalne zdravstvene službe (National Health Service, v nadaljevanju: NHS) bilo 

financirano iz javnih sredstev, in sicer 81,5 iz davkov in 12,2 odstotkov iz prispevkov 

zdravstvenega zavarovanja; drugi viri so predstavljali le 6,3 odstotke sredstev, in sicer  

večinoma kot doplačila za lekarniške in zobozdravstvene storitve (Health Care Systems 

in Transition, 1999: 33-34). 

NHS koordinira javno zdravstveno varstvo in deluje v okviru Ministrstva za zdravje 

(Department of Health). Ustanovljena je bila leta 1948 z namenom nudenja zdravstvenega 

varstva vsem prebivalcem, ne glede na njihovo sposobnost plačila zdravstvenih storitev. 

Sistem javnega zdravstva v Združenem kraljestvu je bil že večkrat spremenjen, najnovejša 

reforma, ki jo je laburistična vlada pričela izvajati leta 1997, pa še ni v celoti izpeljana (končno 

obliko naj bi dobila do konca oktobra 2006) (spletna stran Department of Health). 

9 V Združenem kraljestvu je kot letno obdobje za obračun davka na dohodek upoštevano obdobje od aprila do 
aprila naslednjega leta (spletna stran DirectGov).
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NHS zdravstveno organiziranost regulira preko organizacij primarne zdravstvene 

dejavnosti10 (Primary Care Trusts, v nadaljevanju: PCT). Število le-teh se je z reformami 

zmanjševalo,11 pridobile pa so (od leta 2002 dalje) večja pooblastila, saj je v njihovi 

popolni pristojnosti med drugim tudi sklepanje pogodb12 z izvajalci zdravstvenih storitev, 

ki bodo delali po NSH shemi, torej opravljali storitve zdravstva kot javne službe in za 

to prejemali plačilo iz javnih sredstev. PCT prejmejo kar 80 odstotkov vsega denarja, 

namenjenega za delovanje NHS. PCT, ki delujejo na posameznem območju države, imajo 

podatke o zdravstvenem stanju prebivalstva na tem območju in vedo, kakšne so potrebe 

po določeni obliki zdravstvene pomoči na območju. V skladu z ugotovljenimi potrebami 

tako organizirajo razpis, na katero se zainteresirani izvajalci zdravstvenih storitev lahko 

prijavijo (spletna stran Department of Health; Langerholc, 2005: 17; Health Care Systems 

in Transition, 1999: 33-34). 

Ureditev javnih zdravstvenih storitev lahko PCT organizirajo na štiri načine:

PCT sama neposredno organizira izvajanje javne zdravstvene službe, in sicer tako, da ob • 

upoštevanju vse veljavne zakonodaje,13 za poln ali krajši delovni čas zaposli osebje, ki 

zagotavlja vse potrebne zdravstvene storitve. Takšna oblika organiziranja zdravstvene 

službe se imenuje PCTMS (Primary Care Trust Medical Services - PCTMS). 

PCT lahko pogodbo za splošne zdravstvene storitve (• General Medical Services Contract 

- GMS) podpiše z zdravnikom - individualnim izvajalcem zdravstvenih storitev (general 

practitioner), ali s partnerskim podjetjem, v katerem ima vsaj en zaposleni zdravniško 

licenco (členi 28Q - 28W Zakona o nacionalni zdravstveni službi iz leta 1997). Besedilo 

GMS pogodbe je oblikovano na nacionalnem nivoju. Na podlagi veljavne zakonodaje 

namreč NHS in združenje britanskih zdravstvenih delavcev (British Medical Association, 

v nadaljevanju: BMA) oblikujeta standardno besedilo vsakoletne pogodbe, ki jo 

zdravniki in PCT ob sklenitvi pogodbenega razmerja podpišejo. 

10 Prevod je uporabljen v: Langerholc (2005: 17).

11 Na območju celotne države naj bi do konca oktobra 2006 delovalo 152 PCT. Pred reformo jih je bilo 303 (spletna 
stran Department of Health).

12 Pred reformo leta so to opravljali medicinski odbori (angl.: medical practice committees) ki pa so bili razpuščeni, 
pristojnosti ugotavljanja potreb po novih zaposlitvah in sklepanja pogodb pa prenesene na PCT. Naloga medicinskih 
odborov je po veljavni zakonodaji omejena na obravnavo pritožb ponudnikov zdravnikov, ki so se prijavili na razpis 
za izvajanje storitve javne zdravstvene službe in niso bili izbrani (Zakon o zdravstvenem in socialnem varstvu iz leta 
2003 - omenjen v nadaljevanju besedila naloge).

13 Zakonsko je zaposlovanje medicinskega osebja urejeno predvsem z naslednjimi predpisi: 
- Zakon o nacionalni zdravstveni službi iz leta 1997 (National Health Service (Primary Care) Act 1997), 
- Zakon o zdravstvenem in socialnem varstvu iz leta 2003 (Health and Social Care (Community Health and 
Standards) Act 2003) in 
- Pravila o izvajanju nacionalne zdravstvene službe iz leta 2004 - sklepanje pogodb za splošne medicinske storitve 
(National Health Service (General Medical Services Contracts) Regulations 2004 - SI 2004/291).
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PCT lahko sklene tudi individualno pogodbo s posameznim zdravnikom. Gre za • 

individualno pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev (Personal Medical Services 

Agreement - PMS) (člen 28D Zakona o nacionalni zdravstveni službi iz leta 1977).

Zadnjo možnost pa predstavlja sklenitev pogodbe s tako imenovanim alternativnim • 

izvajalcem zdravstvenih storitev. Gre za sklenitev APMS pogodbe (Alternative Provider 

Medical Services, v nadaljevanju: APMS) med PCT in gospodarsko družbo ali neprofitno 

organizacijo, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Takšna oblika organizacije javnega 

zdravstva je predvidena v 16CC(2)(b) členu Zakona o nacionalni zdravstveni službi 

iz leta 1997 in določa, da lahko PCT „sprejmejo takšne ukrepe [za zagotavljanje javnih 

zdravstvenih storitev]... kot se jim zdi primerno in lahko v takšnem primeru sklenejo 

pogodbo s katerokoli osebo“. Seveda morajo PCT tudi v tem primeru ravnati v skladu z 

zakonodajo.14 Takšna oblika organiziranja izvajanja javne zdravstvene službe oziroma 

izbire njenega izvajalca je v Združenem kraljestvu, ki ima zelo močno organizirano 

nasprotovanje privatizaciji javnega zdravstva,15 naletela na številne negativne odzive.16 

(povzeto po Zakonu o nacionalni zdravstveni službi iz leta 1997 in dopolnitvah zakona 

v letih 2000-2006; gradivu Delivering Investment in Practice, 2003: 19; spletni strani 

Department of Health)

V vsakem primeru PCT organizira javni razpis, v katerem glede na postavljena merila 

(npr. časovno obdobje izvajanja storitve, obseg storitev, urnik izvajanja storitev, itd.) 

izbere najugodnejšega ponudnika. Omeniti pa je treba, da mora PCT pri izbiri obvezno 

upoštevati mnenje prebivalcev - končnih uporabnikov storitev, ki so predmet razpisa.17 

V 11. poglavju (section) Zakona o zdravstvenem in socialnem varstvu iz leta 2001 (Health 

and Social Care Act 2001) je namreč določeno: 

14 Pravila o izvajanju nacionalne zdravstvene službe iz leta 2004 v 5(2). členu določajo okoliščine, v katerih z 
zdravnikom ne sme biti sklenjena pogodba, in sicer: 
- če mu je bila odvzeta zdravniška licenca, 
- če je v obdobju petih let pred podpisom pogodbe bil odpuščen (razen če je razlog za odpust bila odvečna delovna sila), 
- če je bil obsojen za kaznivo dejanje, za katero je predvidena zaporna kazen 6 mesecev ali več, 
- če je bil obsojen za kaznivo dejanja zlorabe otroka ali mladostnika, ali  
- če je bankrotiral oz. če je bil upravitelj dobrodelne organizacije in je bil s tega mesta odpuščen zaradi slabega 
gospodarjenja in slabega vodenja organizacije (povzeto po 5. členu omenjenega predpisa).

15 Npr. organizacija Ohranimo NHS javno (Keep NHS Public) (spletna stran Keep NHS Public).

16 Več o tem v nadaljevanju.

17 Prav neupoštevanje mnenja lokalnega prebivalstva je bil glavni argument tožnice Pam Smith v tožbi proti PCT 
in ministrici za zdravje (Pam Smith v. North Eastern Derbyshire Primary Care Trust and The Secretary of State for 
Health), ki se je z razsodbo v prid tožnice končala junija 2006. Lokalna PCT je na razpisu za izvajanje javne zdravstvene 
službe za območje vasi Creswell in Langwith v Derbyshiru (grofija na severu Anglije) izbrala United Health Europe 
Limited (UHE), britansko hčerinsko podjetje največje ameriške zdravstvene korporacije. Mnenje tožnice je bilo, da je 
izbira izvajalca - mednarodne korporacije - za podeželsko okolje neprimerna in da do nje ne bi prišlo, če bi PCT pri 
tem upoštevala mnenje prebivalstva. Sodišče je razpis razveljavilo in PCT odredilo ponovno izvedbo razpisa (spletna 
stran Sodišča England and Wales High Court).
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“(1) Dolžnost vsakega organa, na katerega se to poglavje nanaša, je, da sprejme ukrepe 

za zagotovitev zdravstvenih storitev, za katere je pristojno, in sicer tako, da se osebam, 

katerim so te storitve namenjene ali bi lahko bile namenjene, zagotovi neposredno ali 

preko posrednikov, sodelovanje in posvetovanje pri:

(a) načrtovanju zagotavljanja teh storitev,

(b) razvijanju in obravnavanju predlogov za spremembe v postopkih, ki se nanašajo 

na te storitve, in 

(c) sprejemanju odločitev glede izvajalca teh storitev.

 (2) To poglavje se nanaša na

…(b) Organizacije primarne zdravstvene dejavnosti (Primary Care Trusts) …” (povzeto 

po 11. poglavju omenjenega predpisa).

VII. ZAKLJUČEK

Iz pregleda je razvidno, da obstajajo številne oblike partnerstva med javnim in zasebnim 

sektorjem. O javno-zasebnem partnerstvu lahko govorimo tedaj, ko obstaja javni interes.

Na področju javno-zasebnega partnerstva se srečujeta pravo EU in nacionalno pravo. 

Po Tičarju (2006) v pravu EU ni formalnega razlikovanja med gospodarskimi javnimi 

službami in negospodarskimi javnimi službami oziroma Pirnat (2006) navaja, da se pojem 

gospodarske javne službe v pravu EU ne ujema s pojmom gospodarske javne službe v 

slovenski zakonodaji. Evropska komisija je v Zeleni knjigi o storitvah v javnem interesu 

navedla kot primer negospodarskih javnih služb nacionalno izobraževanje in obvezno 

socialno varstvo, vendar je poudarila, da ni mogoče izdelati končne liste negospodarskih 

javnih služb. Evropska komisija se zaveda, da tako stanje vzbuja skrbi predvsem med 

izvajalci negospodarskih dejavnosti, ki zahtevajo večjo pravno sigurnost.   

 Tudi pri določanju koncesij storitev so težave. Pri razlikovanju javnih naročil od koncesij 

je temeljni kriterij razporeditev tveganj ne glede na to, kdo storitev plača (uporabniki 

ali država) in na kakšen način se izplačilo izvede, bistvena je razporeditev tveganj. Če 

izvajalec storitev nosi vsa ali večino ekonomskih tveganj posla, gre za koncesijo, sicer pa 

gre za oddajo storitev z javnim naročilom. Vendar koncesije storitev pravo EU ne ureja 

podrobno. 

Po mnenju Tičarja (2006) bo Predlog zakona o javno-zasebnem partnerstvu veljal tudi 

za javne zavode oziroma za javno-zasebna partnerstva, ki bodo nastala na področju 

negospodarskih javnih služb. Posebnost predlagane ureditve je, da se pogodbeno 

koncesijsko javno-zasebno partnerstvo presoja s smiselno uporabo Zakona o 
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gospodarskih javnih službah tudi, če gre za negospodarsko javno službo.  

Vendar Pirnat (2005) poudarja, da je pri vprašanju podelitve koncesij treba uporabiti 

splošna načela iz prava EU, kar pomeni, da ni mogoče uporabiti pravil Zakona o 

gospodarskih javnih službah o podelitvi koncesije brez javnega razpisa. Zelena 

knjiga o storitvah v javnem interesu izrecno navaja, da naj države članice zagotovijo 

ustrezen postopek izbire ponudnika, v katerem bodo spoštovana načela enakosti in 

nediskriminacije, preglednosti, sorazmernosti, vzajemnega priznavanja in zaščite pravic 

posameznikov. To velja tudi v primeru, ko za zagotavljanje storitev, ki so v javnem interesu 

prebivalcev in nimajo ekonomskega značaja, pooblastijo zunanjega izvajalca.

V skladu s takšno ureditvijo je tudi predstavljeni primer organiziranja javne zdravstvene 

službe v Združenem kraljestvu: organizacijo zdravstvene službe v okviru PCT lahko 

primerjamo z ureditvijo javne zdravstvene službe v okviru javnega zavoda, medtem ko 

preostale tri oblike izvajanja zdravstvenih storitev predstavljajo pogodbe z zunanjimi 

izvajalci, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa. Kot zanimivost lahko omenimo, da 

je pri postopku izbire izvajalca zelo pomembno oziroma celo zakonsko obvezno tudi 

sodelovanje in mnenje končnih uporabnikov zdravstvenih storitev.
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FINANCIRANJE VRTCEV V DRŽAVAH EU1

I. UVOD

V primerjalnem pregledu prikazujemo financiranje predšolske vzgoje v državah EU in 

na Norveškem. Podrobneje smo opisali stanje v Avstriji, Italiji, Španiji ter na Norveškem, 

Danskem, Švedskem in Finskem. Še posebej nas je zanimal delež stroškov, ki ga krijejo 

starši. Na kratko smo se ustavili tudi pri ureditvi tega področja v Sloveniji, v zaključku 

pa smo v tabelarni obliki predstavili izsledke raziskave Organizacije za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj  (v nadaljevanju OECD) o različnih mehanizmih financiranja 

predšolske vzgoje v nekaterih državah članicah.

Pri svojem delu smo se oprli na podatke s svetovnega spleta, proučili smo razpoložljivo 

strokovno literaturo ter za podatke zaprosili Eurydice Slovenija, nekatera ministrstva za 

šolstvo ter Slovensko šolsko društvo, ki vodi in upravlja tri privatne dvojezične vrtce na 

avstrijskem Koroškem. Več podatkov glede financiranja predšolskega varstva in vzgoje v 

OECD državah je mogoče najti v publikaciji “Can parents afford to work? Childcare costs, 

tax-benefit policies and work incentives” iz leta 2005, ki pri analizi vpliva stroškov predšolske 

vzgoje na družinski proračun upošteva različne oblike državne pomoči, zaposlenost staršev, 

enostarševske družine, tip organiziranega varstva in vzgoje, davčno politiko itd.

V različnih državah poznajo različne oblike predšolske vzgoje/varstva/nege/izobraževanja 

za posamezna otrokova obdobja. Vsaka oblika s seboj nosi drugačno vsebino oziroma 

obliko izvedbe. Zaradi lažjega razumevanja bomo v nalogi uporabljali termin “predšolska 

vzgoja” kot pojem, ki vključuje obdobje do vstopa otroka v šolo, razen v primerih, ko 

bomo posebej obravnavali posamezno obliko predšolske vzgoje.

II. FINANCIRANJE VRTCEV V SLOVENIJI

Ceno programov predšolske vzgoje v Sloveniji krijejo starši in občina.  Kot elementi za 

oblikovanje cen programov v vrtcih se upoštevajo:

stroški dela, • 

stroški materiala in storitev in • 

stroški živil za otroke. • 

1 Mag. Mojca Pristavec-Đogić, mag. Andrej Eror, pripravljeno: 5.1.2007; objavljeno: 20.1.2006.
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Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih 

vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso 

neposredno  povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (povzeto iz Pravilnika 

o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo).  

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih ureja postopek za uveljavljanje znižanega 

plačila staršev za programe predšolske vzgoje, lestvico plačilnih razredov in določa 

dohodke in premoženje, ki se upoštevajo za določitev plačila. 

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice plačilnih razredov.2 V posameznem 

plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa. Starši plačujejo največ 

80 % cene programa, v katerega je vključen otrok.  

III. FINANCIRANJE VRTCEV V IZBRANIH DRŽAVAH EU IN NA 
NORVEŠKEM

3.1 Avstrija

Predšolska vzgoja otrok v Avstriji poteka na različnih nivojih in je po ocenah OECD zelo 

dobra. 

Jasli (Crèches, Krippen) obiskujejo otroci stari do 3 let. Ker so namenjeni predvsem 

otrokom zaposlenih staršev, delujejo po cel delovni dan in tekom celega leta. Največ 

jih je v mestih (2/3 na Dunaju). V povprečju je v skupini 12 otrok oziroma 8-9 otrok na 

vzgojitelja. V ruralnih področjih pa so bolj razvite druge oblike varstva najmlajših, kot je 

na primer družinsko dnevno varstvo (family day care, child-minders).  

Vrtci (nursery schools, Kindergartens) so osnovni tip predšolske vzgoje otrok v Avstriji. 

Skrbijo za otroke od 3 leta starosti pa do vstopa v šolo. Vrtci so dobra predpriprava 

za šolo in s svojimi izobraževalnimi programi vabijo tudi tiste otroke, ki bi bili lahko v 

družinskem varstvu enega ali obeh staršev. Več kot polovica vrtcev svoje storitve ponuja 

8 do 10 ur dnevno. Odmor okrog poldneva ima 18,9 % vrtcev, 22,2 % jih je odprtih samo 

pol dneva.

V povprečju je 20 otrok v skupini oziroma 16 otrok na vzgojitelja.

Okrog 70 % vrtcev in jasli je javnih - pod upravo dežel. Na nacionalni ravni obstajajo 

kakovostni standardi za šolanje kadrov, dežele pa predpišejo pogoje za pridobitev licenc, 

velikost in opremo sob, velikost skupin in kvalifikacijo zaposlenih.

2 Glede na dohodek in premoženje so starši razporejeni v osem plačilnih razredov in plačujejo za vrtec od 10 do 80 
odstotkov cene programa. Povprečna cena v juniju 2006 je znašala 490 eur za jasli in okrog 296 eur za vrtce (Večer, 
Milakovič, 2006).  
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Z drugimi predšolskimi ustanovami pa upravljajo verske skupnosti (župnije), neprofitna 

društva, podjetja in zasebniki. Prisotne so tudi take oblike nege in vzgoje predšolskih 

otrok, pri katerih starši prevzamejo organizacijsko in pedagoško odgovornost (na primer 

parent-toddler in play groups)  (povzeto po spletnih straneh BMSG in OECD).  

Občine v Avstriji od leta 1970 financirajo večji del predšolske vzgoje otrok. Iz občinskih 

proračunov se  krije 60-70 % stroškov, 15-25 % stroškov krijejo deželne vlade (Bundesländer) 

ter približno 15 %3 stroškov krijejo starši. Delež staršev pri pokrivanju stroškov precej 

variira v različnih deželah Avstrije. Na primer za vrtce v Spodnji Avstriji starši ne plačujejo 

za dopoldanske ure, prispevajo pa pri kosilu in v popoldanskih urah. V Zgornji Avstriji ter 

na Tirolskem itd. pa je plačilo staršev za vrtce vpeto v splošen sistem socialnega varstva.

Glede na prihodek so starši tudi razporejeni v plačilne razrede. Za mesto v jaslih starši 

plačujejo povprečno 145 eur za otroka, za mesto v vrtcu pa plačujejo povprečno 60 eur.  

Na nivoju vrtcev predstavlja delež, ki ga plačajo starši, okrog 9 % vseh stroškov.  

Pri plačilu za vrtec pa je lahko družinam z nizkimi prihodki (means-tested families) dodeljena 

dodatna finančna pomoč. Določen delež take pomoči družinam lahko krije občina tudi 

prek subvencij, ki jih izplačuje direktno vrtcem (vendar ne za prehrano). Običajno je 

financiranje vrtcev zasnovano tako, da krijejo občine plače kvalificiranih vzgojiteljev.

Druge oblike skupnega varstva otrok so precej dražje, ker jim ne pripadajo enake možnosti 

subvencij kot vrtcem. Na primer, za mesto v t.i. skupini parent-toddlers, starši plačujejo 

224 eur za celodnevno storitev (128 eur za poldnevno) (spletna stran OECD).

Javna poraba sredstev za predšolske ustanove znaša do 0,43 % bruto domačega proizvoda  

(BDP) oziroma približno 4.500 eur na otroka v eni od ustanov, kar je manj od porabe za 

šoloobvezne otroke. Pri tem pa številne predšolske storitve potekajo po cel dan. 

Tabela 1: Distribucija virov sredstev za vrtce v Avstriji

JAVNA PORABA PRIVATNA SREDSTVA

Delež v skupni porabi = 80,1 % Delež v skupni porabi = 19,9 %

Javna poraba: 921,1 mil. eur,

poraba na otroka = 4,510 eur
Privatna sredstva: 237,3 mil. eur

DUNAJ DEŽELE  
(BREZ DUNAJA)

OBČINE (BREZ 
DUNAJA)

STARŠI ZASEBNI VLAGATELJI

221 mil. eur =

24 % javne porabe

148,2 mil. eur =

16 % javne porabe

552,8 mil. eur =

60 % javne porabe

112,4 mil. eur = 9,4 %  

skupne porabe

124,9 mil. eur = 10,5 %  

skupne porabe

Vir: Austrian Background Report, 2004 (v OECD, 2006).

Starši dobivajo družinski dodatek (Familienbeihilfe) za otroke v njihovem varstvu. Ta 

dodatek ni odvisen od prihodkov staršev. Starši prejemajo tudi dodatek za nego otroka, 

3 Starši plačujejo ne več kot 30 % stroškov za nego otrok (jasli) in ne več kot 10 % stroškov za vrtce. 
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t.i. Kinderbetreuungsgeld za otroke mlajše od 3 let. Staršem prav tako pripadajo različne 

davčne olajšave, ki so odvisne od njihovih prihodkov (npr. Alleinverdienerabsetzbetrag), 

kot tudi dodatek k plači za otroka, ki jim ga zagotovijo delodajalci (Kinderzulage) (spletna 

stran Eurydice). 

Financiranje dvojezičnih privatnih vrtcev na avstrijskem Koroškem 

Iz Slovenskega šolskega društva, ki vodi in upravlja tri privatne dvojezične vrtce, in 

sicer vrtec Sonce v Celovcu, vrtec Minka v Škofičah  in vrtec Pika v Šentprimožu, so 

nam posredovali nekaj informacij glede financiranja njihovih vrtcev. Vrtci stojijo v 

treh  različnih občinah, ki ima vsaka svojo specifiko in so mesečni prispevki nekoliko 

prilagojeni prispevkom, ki jih plačujejo starši v bližnji okolici.

Tabela 2: Prispevki staršev v posameznih vrtcih 

VRTEC “SONCE” - CELOVEC VRTEC “MINKA” - ŠKOFIČE
VRTEC “PIKA - 
ŠENTPRIMOŽ

Celodnevna oskrba s 

kosilom
150 eur 138 eur 121 eur

Poldnevna oskrba s 

kosilom
124 eur 124 eur 106 eur

Poldnevna oskrba brez 

kosila
109 eur 109 eur 93 eur

Vir: Informacija Slovenskega šolskega društva.

Tabela 3: Delež prispevka staršev in delež podpor ter zakonsko določenih 

prispevkov pri kritju obratnih in sprotnih investicijskih stroškov

OBRAČUNSKO LETO 2005 VRTEC “SONCE” - CELOVEC VRTEC “MINKA” - ŠKOFIČE VRTEC “PIKA - ŠENTPRIMOŽ

Delež staršev* 30,31 % 24,25 % 18,81 %

Dežela Koroška  

(redni prispevek)
25,59 % 21,31 % 21,38 %

Fond za podporo privatnim 

dvojezičnim vrtcem  

(dežela in zveza)

28,86 % 48,47 % 49,08 %

Občina 13,00 % 0,00 % 9,05 %

Drugi dohodki in privatne 

podpore
2,24 % 5,97 % 1,69 %

Vir: Informacija Slovenskega šolskega društva.

* Delež staršev ne pokriva posebnih programskih delov, ampak je le del dohodkov, ki morajo pokriti celotno 
obratovanje in obnavljanje. 
Pri izdatkih so zdaleč najvišja postavka stroški za osebje, ki znašajo v vseh treh vrtcih okoli 82 % vseh stroškov. 
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Slovensko šolsko društvo daje v izrednih primerih staršem poseben popust, za katerega 

pa morajo posebej zaprositi in prošnji priložiti vse podlage o družinski dohodnini. Na 

podlagi le-teh lahko odbor sklene posebno znižanje mesečne vzdrževalnine, ki pa znaša 

od 5 % do maksimalno 25 %.  Avtomatičen popust imajo družine, ki imajo v vrtcu dva 

otroka ali več otrok. Za drugega otroka znaša popust 10 eur na mesec, za tretjega pa 20 

eur na mesec.

V šolskem letu 2006/2007 je dežela Koroška vpeljala posebno podporo za otroke, ki 

zadnje leto pred vstopom v šolo obiskujejo vrtec. Ta podpora znaša 75 eur na mesec in 

se obračuna direktno z izvajalcem z namenom, da ti otroci res obiskujejo vrtec.

V najhujših socialnih primerih ima dežela oziroma občina še mehanizme in inštitucije 

(mladinski urad, ipd.), ki prevzamejo financiranje dela ali pa celotnih stroškov za vrtce 

(glej odgovor Slovenskega šolskega društva). 

3.2 Danska

Jasli, vrtci, predšolsko izobraževanje in druge oblike dnevnega varstva4 so na Danskem 

(so)financirane s strani lokalnih oblasti, ki dobivajo državna sredstva.5 Od lokalnih oblasti 

je odvisno, kakšno obliko predšolske vzgoje bodo ponudile staršem za otroke stare od 0-6 

let. Dve tretjini institucij, ki ponujajo tovrstno storitev, je v občinski lasti, druge so zasebne 

oziroma neodvisne, vendar po organiziranosti in financiranju sledijo enakim načelom 

kot občinske. Le manjši obseg zasebnih institucij je takih, ki niso subvencionirane s strani 

občinskih oblasti. 

Jasli so oblika predšolskega varstva, ki vključuje otroke stare od pol leta do 2 oziroma 3 
let. Število otrok v skupini je različno, v povprečju pa pridejo trije otroci na eno varuško 
(childcare employee). Večino jasli nudi otrokom obroke in plenice. V nekaterih jaslih je 
to vključeno v ceno.

Vrtci so običajna oblika varstva za otroke od 3. do 6. leta starosti. V povprečju je v skupini 

na šest otrok en vzgojitelj (kindergarten teacher). Obrokov hrane vrtec običajno ne 

ponuja, zato morajo otroci hrano prinesti s sabo (lunchbox). Nekateri vrtci ponujajo 

popoldansko malico, običajno sadje. Z julijem 2003 je dana možnost, da vrtci organizirajo 

4 Npr. vzgojitelj, ki skrbi za otroke na svojem domu (Childminder). Število otrok ne sme presegati štiri, razen 
v primerih, da se združita dve vzgojiteljici - v tem primeru je najvišje dovoljeno število otrok deset (običajno v 
starostnem obdobju od 6 mesecev do 3 let). Vzgojitelje najame in plačuje občinska oblast.

5 Financiranje predšolskega varstva/vzgoje predstavlja 2,1 % BDP.
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skupne obroke. V tem primeru starši poleg običajnih zneskov za plačilo vrtca v celoti 

krijejo tudi stroške prehrane. Za to možnost se odloči vsak svet staršev posebej. 

Tudi glede subvencioniranja zasebnih institucij je situacija od občine do občine različna. 

Ponekod lokalne oblasti v času, ko je otrok na čakalni listi za vključitev v javni vrtec, 

subvencionirajo plačilo stroškov zasebne ustanove. Ali pa občina subvencionira le 

stroške za določeno starostno skupino ipd. Možno je zaprositi za občinska sredstva, 

ki pa ne morejo preseči 70 % na stroškov otroka (parents’ childcare  expenses) in 85 % 

najcenejše neto cene mesta v javni instituciji. 

Lokalne oblasti imajo pravilo, da upoštevajo večje število otrok iz iste družine in 

uveljavljajo popuste. Tako za enega otroka starši plačajo 100 % najdražjega mesta in 50 

% za vsakega naslednjega otroka. Družine z nizkimi dohodki plačajo manj ali so plačila 

oproščene. Pri dohodkih družine se ne upoštevajo prihodki otroka.

Na Danskem se višina plačil za varstvo med občinami tako precej razlikuje. Cena je 

odvisna tudi od starosti otroka, vrste varstva in občine, v kateri otrok obiskuje oziroma 

izkorišča vzgojno-varstvene storitve. Cena, ki jo plačajo starši, se običajno giblje od 

1.300-3.000  DKK6 mesečno. Cena lahko dosega maksimalno 33 % dejanskih stroškov. 

Jasli in vzgojitelji na domu so skoraj v vseh primerih dražji od vrtcev. V nekaterih vrtcih 

so mogoče “part-time” oblike varstva za zmanjšano plačilo. Institucije, ki ponujajo daljši 

obratovalni čas, so običajno nekoliko dražje.  Bruto zneski so se npr. v letu 2001 gibali 

od 10.791 DKK do 20.207 DKK na leto. V 35 občinah so zneski plačila vrtcev višji od 

18.000 DKK, 45 občin pa oblikuje višino plačil, ki na letni ravni ne presegajo 15.000 

DKK. Preostalih 185 občin pa z višino plačila stroškov vrtcev spada v razpon med 15.000 

in 18.000 DKK letno. Povprečno letno plačilo za otroka starega od 3 do 5 let je 16.367 

DKK. Za otroke v starostnem obdobju od 0 do 2 let je letni znesek plačil 29.091 DKK. Za 

šoloobvezne otroke (6-9 let) pa je povprečen znesek stroškov varstva 12.192 DKK. Od 

leta 2000 dalje je cena za celodnevno varstvo vezana na 32 ur tedensko ali več (Ministry 

of Science, spletna stran). 

6 1 DKK = cca 0,13 eur.
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Tabela 4: Delež od cene, ki ga plačajo starši, glede na dohodek družine 

DOHODEK PLAČILO OD POLNE CENE

Do 109.700 DKK 0 %

Od 109.701 DKK do 112.126 DKK 5 %

Od 112.127 DKK do 340.200 DKK Cena se poveča za 1 % za vsakih dodatnih 2.426 DKK

Nad 340.200 DKK 100 %

Vir: Legislation on payment, spletna stran.

Dohodkovni limit se za vsakega otroka pod 18 leti starosti poveča za 7.000 DKK.

3.3 Finska

Na Finskem poznajo več oblik predšolskega vzgoje, ki jo izvajajo institucije v javni in 

zasebni lasti. 

Prispevek, ki ga starši plačajo za otroka, je izračunan kot odstotek prihodka staršev 

pred obdavčitvijo. Najnižji mesečni znesek je 0 eur,7 najvišji pa 200 eur. Pri oblikovanju 

višine plačila se upošteva vse obdavčljive prihodke od dohodkov in premoženja ter 

vse neobdavčene prihodke otroka in staršev. V prihodke je torej vključeno vse razen: 

družinska pomoč (family allowance), pomoč za nego otroka, podpora za nego starejših 

(pensioners’ care allowance), otroški prejemek po zakonu o pokojninah, pomoč za 

invalidnost, nadomestila za zdravstveno oskrbo in preiskave, izplačana na podlagi 

nezgodnega zavarovanja, vojaška žepnina, veteranske pokojnine, štipendije, nekatere 

denarne pomoči ipd. Poleg tega pa na višino plačila vpliva tudi velikost družine.

Vrtec je za otroke, ki so bili najkasneje septembra vpisani v zavod, v juliju brezplačen. 

Če ima družina več mladoletnih otrok, se osnova za obračun cene zmanjša za 89 eur na 

otroka. 

Tabela 5: Odstotek cene, ki jo krijejo starši glede na velikost družine in višino 

dohodkov

VELIKOST DRUŽINE*

ZGORNJA MEJA MINIMALNIH 

PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO 

NA MESEC (V eur)

PLAČLJIV DELEŽ

1-2 člana 918 11,5 %

3 člani 1.132 9,4 %

4 člani 1.344 7,9 %

Vir: Ministry of Social Affairs and Health Finland, spletna stran.
* Po Zakonu o predšolskem varstvu se pri določanju velikosti družine upošteva število staršev ali skrbnikov ter 
število in starost otrok. Npr.: velikost družine 4: mati, oče, otroka stara 2 in 6 let; velikost družine 1: mati, šoloobvezen 
otrok star 7 let. 

7 Zneski nižji od 18 eur se ne pobirajo.
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Primer izračuna cene: velikost družine 4: prihodki pred obdavčitvijo 2.500 eur; od tega se 

odšteje 1.344 eur; ostane 1.156 eur; 7.9 % tega je 91,32 eur, kar pomeni znesek, ki ga starša 

mesečno plačujeta za vsakega otroka. Družine, ki plačuje najvišjo ceno (200 eur) za enega 

otroka, za drugega otroka plačajo 180 eur. Za vsakega naslednjega otroka so starši dolžni 

plačati 20 % cene, ki jo plačujejo za prvega otroka (v višini celodnevnega varstva).

Če je otrok dnevno v varstvu od 5 do 7 ur, plačilo znaša 80 % te cene. V primeru varstva, 

ki ne traja več kot 5 ur dnevno, je znesek plačila 60 % osnovne cene. Part-time varstvo 

oziroma varstvo do 3 ur pa pomeni 35 % plačila za celodnevno varstvo.

Od avgusta 1997 je družinam omogočeno, da dobijo subvencijo tudi za varstvo otroka 

v zasebni sferi. Vendar je več kot 90 % vzgojno-varstvenih storitev za predšolske otroke 

organizirano s strani lokalnih oblasti. Starši lahko od leta 1985 prejemajo tudi nadomestilo 

za varstvo otroka na domu (child home care allowance), do katerega so upravičeni takoj, 

ko se izteče obdobje starševskega dopusta, pa dokler najmlajši otrok v družini ne doseže 

tretjega leta starosti oziroma je vključen v organizirano varstvo. Zakon ob tem zagotavlja 

varnost zaposlitve za ves čas odsotnosti. Torej so staršem po starševskem dopustu dane 

tri možnosti:

skrb za otroka doma (• child home care allowance),

otroka dati v varstvo v zasebni instituciji (• private child care allowance),

otroka dati v varstvo v vzgojno-varstveno institucije pod okriljem lokalnih oblasti.• 

Vse opcije na nacionalni ravni so regulirane s strani Ministrstva za socialne zadeve in 

zdravje.8 Organiziranje predšolskega izobraževanja je postalo obvezno leta 2001 (leto 

dni po sprejetih predšolskih reformah). Predšolsko izobraževanje je sistematično 

izobraževanje v letu pred vstopom otroka v šolsko obdobje (v sedmem letu).  Za starše 

je prostovoljno in brezplačno.

Visok nivo predšolske vzgoje na Finskem dosegajo z visoko usposobljenim kadrom. V 

vzgojno-varstvenih ustanovah morajo imeti zaposleni vsaj sekundarni nivo izobrazbe 

s področja socialnega skrbstva in zdravstvene nege. Eden izmed treh mora imeti 

univerzitetno izobrazbo (bachelor of education, master of education ali bachelor of social 

sciences). Učitelji na nivoju predšolskega izobraževanja pa morajo imeti vsi univerzitetno 

izobrazbo (bachelor ali master degree in education, social sciences z dodatnimi tečaji 

iz pedagogike). Razmerje med odraslimi in otroci je v starostnih skupinah od 3-6 let 1:7, 

v skupinah otrok, starih manj od treh let, pa 1:4 (Ministry of Social Affairs and Health, 

Finland, spletna stran). 

 8 Finska nameni za vse oblike predšolske vzgoje/varstva 1,7 % BDP.
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3.4  Italija

Za financiranje predšolskih storitev v Italiji je namenjenih 0,44 % bruto domačega 

proizvoda oziroma iz proračuna  za šolstvo gre 8,5 % za varstvo otrok starih 3-6 let. 

V Italiji poznajo tri oblike predšolske vzgoje otrok. 

Jasli (nidi d’infanzia, asili nido) so oblika predšolskega varstva za otroke od 3 mesecev 

do 3 let starosti. Glede na dohodek in premoženje družine ter regijo, v kateri delujejo 

jasli, starši krijejo največ 18 % stroškov. Zneski se gibljejo med 90 in 460 eur mesečno. Za 

jasli so odgovorne regionalne in lokalne oblasti. Otroci staršev z nizkimi prihodki ter iz 

enostarševskih družin imajo prednost pri vpisu v jasli. Jasli je premalo, vendar podatki 

kažejo na njihovo stabilno rast (+27,5 %, od 2180 na 3008 ustanov, med letoma 1992 in 

2000).

Največje število otrok v skupini je 10, v povprečju pa je sedem otrok na enega vzgojitelja 

(spletna stran OECD, Italija).   

Vrtci (scuola dell’infanzia) so bili reformirani z zakonom iz leta 2004 (Legislative Decree 

no. 59 of 10 February 2004). 

Z zakonom je določeno, da so vrtci prostovoljna oblika  izobraževanja za otroke od 3. do 

6. leta starosti, ki je pod okriljem ministrstva za šolstvo.

Za vrtce z zakonom ni predvidena šolnina.9 Starši otrok plačujejo prispevek, ki je 

namenjen za kritje stroškov prevoza, prehrane otrok in drugih dodatnih aktivnosti. 

Plačila tega prispevka so gospodinjstva z nizkimi prihodki oproščena.       

Razen državnih vrtcev (55,2 %) obstajajo tudi privatni (v glavnem cerkveni) ter regionalni 

in občinski vrtci, ki so priznani in izenačeni z državnimi. Za plače zaposlenih v občinskih 

in cerkvenih vrtcih sredstva namenja država.     

Ker obiskovanje vrtcev za otroke ni obvezno, z zakonom (Law on equality no. 62, 

10.03.2000) niso predvideni dodatni privilegiji za družine z otroki v vrtcih. Vendar 

akti lokalnih skupnosti10 predvidevajo različne oblike dodatnih ugodnosti (na primer, 

9 Law No.444 of 18 March 1968, art. 1: “Enrolment is optional, attendance is free”. 

10 V časopisu Večer je zapisano, da se tarife za jasli in vrtce lahko razlikujejo od dežele do dežele. “Prispevek za 
otroka v jaslih in vrtcih se računa tudi glede na osebne dohodke družine: najrevnejši imajo jasli in vrtec zastonj, 
revni po 20 eur mesečno, medtem ko znaša najvišja tarifa 200-400 eur mesečno, kar pa pogosto poleg hrane (malice 
in kosila) vključuje tudi prevoz s šolskim avtobusom. Da bi spodbudile rodnost, so oblasti marsikje sklenile, da 
nudijo morebitnemu drugemu otroku popust med 40 in 50 % ter pravico, da vzdrževalnino odbijejo od davčne 
osnove in tako prihranijo kakih 100 eur. Ponekod dajejo dežele staršem, ki so zaposleni in pošiljajo otroke v jasli (ali 
vrtce) poseben prispevek, ki niha med 800 in 1000 eur letno”. (Večer, Milakovič, 2006).
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različni kuponi, nakazila itd.). Največje število otrok v skupini je 25. V skupini pa sta dva 

vzgojitelja (spletne strani Eurydice in OECD, Italija).   

Enotne storitve (integrated services) združujejo otroke od 1. do 6. leta starosti ter 

kombinirajo varstvo z izobraževanjem. Vključujejo različne centre za otroke in družine, 

igralne površine za otroke od 18 do 36 mesecev, različne izobraževalne storitve za majhne 

skupine otrok mlajših od 3 let, različne storitve na domu itd.  (spletne strani OECD).  

3.5  Norveška 

Delovanje vrtcev na Norveškem je v pristojnosti lokalnih oblasti. Vse odobrene institucije, 

javne in zasebne, dobivajo državtna sredstva za kritje dela tekočih stroškov.11 Ostali stroški 

so deljeni med lokalno skupnost in starše. Stroški za prehrano so obračunani posebej.

Norveška za prihodnje leto načrtuje velike investicije v vrtce in izobraževanje. V predlogu 

proračuna za leto 2007 norveška vlada predlaga povečanje zneska namenjenega 

predšolskemu izobraževanju (kindergarten education) za približno 3,2 milijardi NOK.12 

Od tega bo 1,24 milijarde namenjeno povečanju števila mest v vrtcih (predvidoma 

15.800), poudarek pa je tudi v večjem investiranju v moderen sistem predšolske vzgoje. 

Cilj vlade je, da  bi imeli vsi otroci možnost vključitve v vrtce, ki bodo nudili visoko 

kvaliteto ob nizkih stroških.13 

Kar se tiče plačil vrtcev s strani staršev, vlada predlaga, da se višina deleža staršev pri 

pokrivanju stroškov ohrani na realno isti ravni kot v letu 2006.14 Starši torej plačujejo 

mesečne zneske za vrtec v višini, ki jo določa vlada.15 Starši, ki imajo nizke prihodke ali 

otroke s posebnimi potrebami, lahko zaprosijo za oprostitev plačila. V tem primeru stroške 

vrtca krije lokalna skupnost (spletna stran Ministry of Education and Research).   

11 Za predšolsko vzgojo je Norveška v letu 2004 namenila 1,7 % BDP (brez upoštevanja nadomestil, ki jih dobi starš, 
ki skrbi za otroka na domu). Z namenom olajšanja dostopa je parlament odobril povišanje sredstev iz 4,5 milijard 
NOK v letu 2000 na 14,8 milijard v letu 2006.

12 1 NOK = cca 0,12 eur.

13 Cilj vlade je povečati število osebja v vrtcih ob hkratnem ohranjanju nivoja strokovne/pedagoške usposobljenosti 
vodstvenih delavcev in zaposlenih v vrtcih.  

14 V jeseni 2005 je nova vlada v deklaraciji obljubila, da se bo maksimalen delež staršev pri plačevanju stroškov 
vrtcev do konca leta 2007 znižal na 1.750 NOK.

15 Od leta 2004 so javne in zasebne ustanove pri tem izenačene.
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Tabela 6: Znesek, ki ga plačajo starši za vrtec glede na dohodek v letu 2006

DOHODEK MANJ KOT
150 000 NOK

DOHODEK MED
150 001 – 250 000 NOK

DOHODEK VEČ KOT
250 001 NOK

1. otrok 750 NOK 2000 NOK 2250 NOK*

2. otrok (30 %) 750 NOK 1400 NOK 1575 NOK

3. otrok (50 %) 750 NOK 1000 NOK 1125 NOK

Vir: odgovor predstavnika Actis, Norwey.

* Cilj je maksimalno 1.800 NOK oz 231 eur.

Iz tabele 6 je razvidno, da je cena, ki jo plačujejo starši, odvisna od števila otrok in 

dohodkov staršev. 

V obdobju od avgusta 2005 do avgusta 2006 so na Norveškem zabeležili v povprečju 

15,2 % padec cen vrtcev. Padec je bil nekoliko večji v javnih kot zasebnih vrtcih (14.3 %) 

(spletna stran, Statistics Norway). 

3.6 Španija

Španija ima dolgo tradicijo javnih predšolskih ustanov (preescuelar), ki vključujejo: 

šolo za igro, jasli (guarderia), vrtce (jardín de la infancia) in šole za najmlajše (escuela 

infantil).  

Zgodnje izobraževanje (educación infantil) v Španiji poteka v dveh ciklih. V prvem so 

vključeni otroci do 3 let starosti, drugega pa obiskujejo otroci do šestega leta, ko se začne 

obvezno šolanje.

Razen javnih obstajajo tudi številne privatne jasli in vrtci, ki običajno sprejemajo otroke 

med drugim in šestim letom starosti. Nekateri od teh vrtcev so sestavni deli večjih 

osnovnih šol (spletne strani Eurydice in Easy Expat). 

Starši krijejo stroške za varstvo otrok v prvih treh letih. Družine z nizkimi prihodki lahko 

zaprosijo za pomoč iz javnih sredstev. Leta 2000 je vlada začela s plačevanjem 100 eur 

mesečno zaposlenim ženskam z otroki mlajšimi od 3 let. Namera izplačila teh sredstev 

je bila v kritju dela stroškov varstva otrok (León, 2005).       

Zgodnje izobraževanje je brezplačno za otroke stare od 3 do 6 let. To velja za javne in 

privatne ustanove16 (spletne strani Eurydice).

16 Drugi vir navaja, da starši plačujejo za otroke v privatnih vrtcih, vendar je poudarjeno, da so pristojbine nizke 
(spletne strani Easy Expat). Leta 2005 je šolsko ministrstvo (Ministerio de Educación y Ciencia) namenilo finančno 
pomoč za otroke (3-5 let) v privatnih vrtcih. Finančna pomoč je znašala največ 557 eur in je bila odvisna od družinskih 
prihodkov v letu 2004 (spletne strani Eurydice). 
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3.7 Švedska

Zgodnjemu izobraževanju otrok na Švedskem že tri desetletja posvečajo veliko pozornost 

in predstavlja enega temeljnih kamnov družinske politike. Usmeritve švedske vlade 

so: otroško varstvo visoke kvalitete, dostopno vsem otrokom, v organizaciji lokalnih 

oblasti in financirano iz javnih sredstev. Kljub višini vloženih javnih sredstev in celo 

njihovemu večanju zaradi širitve mreže predšolskih institucij, vlada ugotavlja, da se ji to 

z ekonomskega vidika splača. 

Število otrok, ki je v starosti od 1-12 let vključeno v katerokoli obliko vzgoje17 se je iz 

61.000 v letu 1970 povišalo na 730.000 v letu 1999. Na Švedskem se obvezno šolanje začne 

pri otrokovem sedmem letu starosti (vendar skoraj vsi otroci pri šestem letu obiskujejo 

predšolsko izobraževanje). To pomeni, da predšolska vzgoja vključuje otroke stare od 

1-5 let, varstvo za šoloobvezne otroke pa je organizirano v starostni skupini od 6 do 12 

let. Kakovost storitev dosegajo z visoko izobraženim osebjem s kvalitetno pedagoško 

usposobljenostjo.

Obdobje od 2001-2003 je bilo v švedskem predšolskem sistemu obdobje reform. Cilj 

le-teh je bil izboljšanje dostopnosti predšolskih storitev tudi za skupine, ki so bile doslej 

depriviligirane. Lokalnim oblastem je bilo naloženo, da omogočijo predšolsko ali 

družinsko varstvo (family daycare18) tudi za otroke brezposelnih staršev ali za starše, ki so 

na porodniškem dopustu za drugega otroka. Ti otroci so upravičeni do varstva v obsegu 

vsaj treh ur na dan. Brezplačno predšolsko varstvo (preschool care) je bilo uvedeno za vse 

otroke v starosti od 4-5 let, prav tako v obsegu vsaj treh ur dnevno. Določena je bila tudi 

zgornja meja višine plačila predšolske vzgoje (public childcare), ki so jo dolžni plačati 

straši za vrtce, družinsko varstvo ali v centrih za prosti čas. Namen reform je bil narediti  

javni sistem varstva otrok del splošnega sistema blaginje, dostopnega vsem. Osnovno 

načelo je bilo, da imajo vsi otroci dostop do varstva in da so cene tako nizke, da ni iz tega 

izključene noben otrok (Childcare in Sweden, 2004).  

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je spremenilo razmerje odgovornosti med 

državno in lokalnimi oblastmi. Vlada sedaj oblikuje splošne smernice v predšolski vzgoji, 

lokalne oblasti pa skrbijo za njihovo implementacijo. 

Lokalne oblasti dobivajo sredstva za delovanje vrtcev prek državnih subvencij, pobranih 

davkov in plačil staršev. Bruto stroški za varstvo otrok so bili v letu 2003 46.000 mio SEK,19 

17 Posamezne oblike vugoje so: Predšolsko varstvo (Pre-school care), Družinsko dnevno varstvo (Familiy daycare), Odprti 
vrtec (Open pre-school), Centri za prosti čas (Leisure-time centres), Prostočasne dejavnosti (Open leisure-time activities).  

18 Family daycare vključuje občinske vzgojitelje, ki v lastnih domovih skrbijo za otroke. Ta oblika varstva/vzgoje je 
alternativa vrtcem, predvsem v primerih, ko otroci živijo precej daleč od institucij, ki nudijo predšolsko vzgojo.

19 1 SEK = cca 0,11 eur.
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kar predstavlja skoraj 2 % BDP. Vsaka lokalna oblast se sama odloči za višino plačila, 

ki so ga dolžni plačati starši in sama oblikuje sistem plačil. V devetdesetih so ti zneski 

naraščali in bili vezani na prihodek staršev ter dolžino bivanja otroka v varstvu. To je 

predstavljalo problem v smislu demotiviranja staršev (predvsem mater) za ponovno 

vključevanje na trg dela. Zato so januarja leta 2002 uvedli že omenjeno najvišjo stopnjo 

plačila za starše:

na predšolski stopnji (• Pre-school in Family day-care unit) višina plačila ne sme presegati 

1-3 % družinskega proračuna - odvisno od števila otrok v družini. Kljub temu pa znesek 

ne sme presegati 1.260 SEK na mesec za prvega otroka, 840 SEK za drugega otroka in 

420 SEK za tretjega otroka (za nadaljnje otroke brezplačno),

na šolski stopnji stroški varstva ne smejo presegati 1-2 % družinskega proračuna, višina • 

plačila pa ne sme preseči 840 SEK na mesec za prvega otroka oziroma 420 SEK za 

drugega in tretjega otroka (za nadaljnje otroke brezplačno).

Lokalne oblasti se same odločijo, ali bodo uvedle sistem najvišjega plačila (v prvem letu 

jih je tako storilo 288 od 290 občin, do danes pa vse), razliko oziroma izgubo prihodka 

jim v tem primeru krije država (Childcare in Sweden, 2004)20.   

Za še večje izboljšanje standardov na predšolski stopnji so lokalne oblasti dobile dodatna 

sredstva za zaposlovanje večjega števila vzgojiteljev in drugega osebja. V letu 2005 je bilo 

za  to določenih 1.000 mio SEK ter še 2.000 mio SEK za leti 2006 in 2007. Ocenjeno je, 

da bo to zmanjšalo velikost skupin na povprečno 15 otrok s tremi strokovnimi delavci 

(spletna stran Government Office of Sweden). 

3.8 Kratek pregled stanja v drugih državah članicah EU

Belgija

V Belgiji so vrtci integralni del sistema izobraževanja in so lahko dostopni. Vključitev 

otroka v vrtce je prostovoljna in brezplačna za otroke od 2 let in pol do šestega leta 

starosti. Delež otrok, ki obiskujejo vrtce, je zelo visok (98 % v letu 2005/06). V izjemnih 

primerih se zaračuna le vpisnino. 

Češka

Vrtci so vključeni v sistem vzgoje in izobraževanja. Vključitev otroka v vrtec ni obvezna, 

vendar vrtce obiskuje 88 % otrok. Prevladujejo otroci stari od 3 do 6 let. V izjemnih 

primerih, ko starši nimajo druge možnosti, lahko vrtec sprejme tudi mlajše otroke. Za 

20 Financiranje predšolske vzgoje je v letu 2004 predstavljalo 1,9 % BDP.

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   348 12/10/07   7:45:05 PM



349

njih se organizira jasli. Po zakonu iz leta 1993 lahko občinske oblasti zahtevajo od staršev, 

da plačajo prispevek za neinvesticijske stroške vrtca (do 30 % stroškov na otroka) in 

prispevajo k obrokom, ki so sicer subvencionirani (največ do 50 %). Vendar pa nekatere 

občine tega ne zahtevajo. Zadnje leto pred vstopom v šolo mora biti za vse dostopno in 

brezplačno. 

Estonija

Starši lahko po lastni presoji izberejo organizacijo, kamor bodo vključili svojega otroka. 

Večina ustanov, ki skrbijo za predšolske otroke, je občinskih, nekaj je tudi zasebnih. 

Razlikujejo se tudi glede na jezik, ki se uporablja pri vzgoji (rusko, estonsko ali 

mešano). 

Zelo popularne so tako imenovane šole za dojenčke (baby schools), ki so namenjene 

otrokom med 4 in 8 mesecem starosti in njihovim staršem. Te “šole” so v celoti plačljive 

s strani staršev.

V vrtcih stroške oskrbe (catering) otroka plačujejo starši. Lokalne oblasti pomagajo 

finančno šibkejšim družinam s 50-100 % subvencioniranjem oskrbe. 

Starši lahko delno krijejo tudi stroške vodenja ustanove in stroške zaposlenih. Višino 

določi občinska oziroma mestna oblast, vendar stroški za posameznega otroka ne smejo 

presegati 20 % minimalne plače.

Francija

V Franciji obstaja dolga tradicija predšolske vzgoje. Vrtci sprejemajo vse otroke od 

drugega leta starosti. Za otroke v starostni skupini od 3 mesecev do 3 let so na voljo 

tudi jasli, katerih stroške deloma krijejo starši (glede na njihov prihodek). Vključenost 

otrok je visoka (od 34 % pri dvoletnikih do 100 % pri petletnikih). Vključitev v vrtce je 

prostovoljna, toda priporočena. Kar 85 % ustanov je državnih in obiskovanje le-teh je 

brezplačno (financira jih centralna vlada prek lokalnih skupnosti). Ostalih 15 % ustanov 

je v zasebni lasti. 

Grčija

Predšolska vzgoja traja dve leti. Otroci stari štiri leta in več so vanjo vključeni na prostovoljni 

osnovi, vendar se posamezne pokrajine vedno bolj odločajo za obvezno predšolsko 

vzgojo. Javni vrtci so brezplačni, zasebni vrtci pa so plačljivi. 

Irska

Čeprav se obvezno šolanje na Irskem začne s šestimi leti, pa je velik delež otrok starih od 

4 do 5 let vključen v “infant classes”, ki so del državnih osnovnih šol. Za mlajše otroke ne 
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obstaja nacionalni sistem predšolske vzgoje/varstva. Starši lahko izbirajo med večinoma 

zasebnimi ponudniki predšolske vzgoje/varstva, vendar je plačilo povsem na njihovih 

plečih. 

Nemčija

Predšolska vzgoja v Nemčiji vključuje vrtce in t.i. predšolsko izobraževanje. Vrtci so 

tradicionalna oblika predšolske vzgoje/varstva za otroke med tremi in šestimi leti. 

Vključitev otroka v vrtec je prostovoljna. Nekatere dežele organizirajo tudi jasli za otroke 

mlajše od treh let. 

Predšolsko vzgojo organizirajo država, cerkev, prostovoljne dobrodelne organizacije ali 

lokalne oblasti. V nekaterih deželah je bil v sodelovanju s šolami oblikovano predšolsko 

izobraževanje za otroke stare pet let (kot priprava na vstop v šolo). Tudi tu je vključitev 

odvisna od volje staršev. Starši plačajo del stroškov (pogosto odvisno od prihodka 

staršev), velik delež stroškov pa sicer pokrijejo javna sredstva in drugi viri.

Nizozemska

Na Nizozemskem ne poznajo formalno organizirane predšolske vzgoje. Obvezno 

izobraževanje se začne pri otrokovem petem letu. Vendar pa šolo že obiskuje med 

98-99 % otrok starih štiri leta. Za mlajše otroke obstajajo igralne skupine ali jasli, ki so 

v zasebni lasti (tudi v podjetjih) ali pa jih organizirajo lokalne oblasti in spadajo pod 

nadzor Ministrstva za socialne zadeve in zaposlovanje. Te oblike varstva so običajno 

delno subvencionirane, vendar je oskrbo otroka potrebno plačati v obeh primerih, le 

da se višina plačila razlikuje od ustanove do ustanove.

Poljska

Vrtec se smatra za prvo stopnjo izobraževanja in vključuje otroke od 3 do 6 let. V letu 

2004/05 je bilo uvedeno obvezno predšolsko izobraževanje oziroma priprava na šolo 

(imenovana 0. razred) za šestletnike. Ta zahteva se lahko izpolni v vrtcu ali v vrtčevskih 

oddelkih osnovnih šol. Dostop do vrtcev je lahko pogojen z zahtevo za plačilo, vendar 

višino plačila v javnih vrtcih omejuje zakonodaja. 

Portugalska

Vključitev otroka v predšolsko vzgojo ni obvezna. Vzgojno-varstvene ustanove vodijo 

različne državne organizacije, človekoljubne organizacije, zasebne ustanove, sindikati, 

idr. Javni zavodi sprejemajo otroke od starosti treh let dalje. Javni vrtci so brezplačni. 
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Združeno kraljestvo

Obvezno šolanje se v Angliji in Walesu začne pri petih letih (Severna Irska pri štirih), toda 

velika večina otrok začne svoje izobraževanje pred to starostjo. Zgodnje izobraževanje za 

otroke stare od 3 do 4 leta organizirajo državni vrtci, vrtčevski oddelki v osnovnih šolah 

in tudi zasebne in prostovoljne organizacije. Gre za izobraževanje na “part-time21” obliki, 

ki pa se vedno bolj integrira v celodnevno varstvo otrok.  Za otroke stare tri in štiri leta je 

v Angliji in Walesu izobraževanje brezplačno. V Severni Irski je leto pred vstopom v šolo 

brezplačno za vse otroke. 

Tudi na Škotskem se zasebne institucije v povezavi z občinskimi oblastmi trudijo 

zagotoviti brezplačno “part-time” predšolsko izobraževanje za tri- in štiriletnike. Sicer 

pa so lokalne oblasti dolžne zagotoviti predšolsko vzgojo za otroke od njihovega tretjega 

leta starosti do vstopa v šolo. 

Druge oblike varstva predšolskih otrok so organizirane s strani skupin staršev ali 

prostovoljnih, zasebnih in neodvisnih institucij (npr. zasebni vrtci, vrtčevski oddelki v 

sklopu neodvisnih šol (independent school)) ali v obliki predšolskih igralnih skupin. 

Te oblike se morajo registrirati pri lokalnih oblasteh. Varstvo otrok od treh mesecev 

starosti do treh let je tako pretežno na ramenih zasebnega in prostovoljnega sektorja. 

Starši plačajo oskrbo.  

IV. ZAKLJUČEK

Delež stroškov različnih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga plačujejo starši, se med državami 

pa tudi znotraj držav samih precej razlikuje (delež se giblje od 0 do 100 %). Vendar ne gre 

primerjati zgolj deležev, ki jih starši plačujejo posamezni vzgojno-varstveni ustanovi. Pri 

prebiranju literature smo opazili, da se med državami razlikujejo tudi socialni transferji, 

ki so namenjeni lajšanju finančnega bremena, ki ga nosijo družine (predvsem z več 

otroki).22 Prav tako so različni elementi, ki so upoštevani v ceni programov vzgoje. Nekje 

je npr. upoštevana prehrana, drugje so stroški le-te zaračunani posebej, na Danskem pa 

zaenkrat v večini vrtcev sploh ni organizirana. 

Različni so tudi odstotki BDP, ki ga posamezne države namenijo za kritje stroškov (in 

razvoja) predšolske vzgoje. Danska na primer za to odšteje 2,1 % BDP, Švedska 1,9 %, 

Finska in Norveška 1,7, Italija pa 0,43 % BDP.

21 Običajno so to srečanja (sessions), ki trajajo  po dve uri in pol na dan, 38 tednov v letu.

22 Drug podoben fiskalni ukrep, ki prav tako lahko vpliva na celotno sliko proračuna staršev, je npr. pomoč države 
pri reševanju stanovanjskega problema.
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V vseh državah, ki smo jih obravnavali v primerjalnem pregledu, je delež stroškov 

predšolske vzgoje, ki ga krijejo starši, določen z upoštevanjem več različnih faktorjev, 

ki lahko vplivajo na finančno zmožnost družine (prihodki, število otrok...), razlikuje pa 

se tudi od oblike predšolske vzgoje ter lokacije njenega izvajanja. Predvsem predšolsko 

izobraževanje, ki lahko obsega obdobje od tretjega leta dalje ali pa zgolj zadnje leto pred 

vstopom v šolo, je v večini držav prostovoljno, zaželeno in brezplačno.

Iz navedenega je razvidno, da neposredna primerjava načina financiranja predšolske 

vzgoje med državami ob neupoštevanju ostalih faktorjev, ki vplivajo na celotno sliko 

problematike, praktično ni mogoča oziroma je lahko zavajajoča. Občutiti pa je tendenco, 

da se predšolsko vzgojo čimbolj približa otrokovim potrebam in hkrati naredi čimbolj 

dostopno, tudi prek nižanja in/ali ukinjanja plačila.

Predšolska vzgoja je, predvsem v javnih ustanovah v celoti,23 v večini primerov pa 

deloma,24 brezplačna (na primer v Belgiji, na Češkem, v Franciji, v Grčiji, na Portugalskem, 

v Španiji in v Združenem kraljestvu).  

Tabela 7: Delež plačila predšolske vzgoje v povprečni bruto plači v nekaterih 

državah (podatki za leto 2001 ali kasnejši)25

DRŽAVA DELEŽ V BRUTO PLAČI

V ODSTOTKIH

Avstrija 13

Belgija 16

Češka 10

Danska 8

Finska 8

Francija 34

Grčija 7

Irska 30

Nizozemska 29

Portugalska 19

Španija 6

Švedska 6

Vir: OECD, 2005.

23 Pri primerjanju med državami je potrebno biti pozoren na način organiziranja predšolske vzgoje. Od države do 
države se namreč to razlikuje glede na trajanje in vsebino. Zato brezplačna vzgoja ne pomeni nujno vzgojo, ki bi 
zajela celotno obdobje od nekaj mesecev starosti otroka do njegovega vstopa v šolo.

24 Le za otroke določenih starosti ali za otroke vključene v posebne programe.

25 Podatki so zbrani na podlagi “tipičnih” plačil, ki jih zaračunavajo akreditirane institucije za varstvo otrok starih 
od 2 do 3 let. 
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Morda velja na tem mestu omeniti še raziskavo OECD o različnih mehanizmih financiranja 

predšolske vzgoje. Kljub obširni raziskavi, ki je bila izvedena pod okriljem OECD, ni bil 

podan odgovor, kakšen način financiranja predšolske vzgoje je najboljši. Rezultati so 

pokazali, da države na zelo različne načine rešujejo problematiko financiranja. Nekatere 

večinski delež stroškov puščajo na ramenih staršev in le v izjemnih primerih priskočijo na 

pomoč, spet druge države pa zagotavljajo precej velik delež denarja iz javnih sredstev. 

Tabela 8: Oblike predšolske vzgoje in njihovo financiranje v izbranih državah

DRŽAVA NAZIV STORITVE NAMENJENO NADZOR
DELEŽ STARŠEV PRI KRITJU 

STROŠKOV
KAZALEC 

KVALITETE

STAROST ZA 
OBVEZNO 
ŠOLANJE

Avstrija

Krippen Do 3 let Dežele Ne več kot 30 % stroškov 
Razmerje odrasli 

otroci 1:8-9.

Prvi 
september po 
dopolnjenem 

6 letu

Kindergartens 3-6 let Dežele Ne več kot 10 % 
Razmerje odrasli 

otroci 1:16.

Prvi 
september po 
dopolnjenem 

6 letu

Danska

Kommunal 
dagpleje - municipal 

childminder - 
občinski vzgojitelj

0-2 let 
Ministrstvo za 

socialne zadeve, 
lokalne oblasti 

Brezplačno za starše z nizkimi dohodki 
ali otroke s posebnimi potrebami. 

Maksimalno 33 %7 za 1 otroka, 16,5 % za 
drugega in nadaljnje otroke.

Razmerje odrasli 
otroci 1:3.

7 let

Vuggestuer - creche 
- jasli

6-36 mesecev
Ministrstvo za 

socialne zadeve, 
lokalne oblasti

Povprečno 21 % stroškov. Brezplačno 
za starše z nizkimi dohodki ali otroke 
s posebnimi potrebami. Maksimalno 
33 % za 1 otroka, 16,5 % za drugega in 

nadaljnje otroke.

Razmerje odrasli 
otroci 1:3.

7 let

Aldersintegrer ede 
institutioner - age-
integrated facility - 
starostne skupine

0-6 let
Ministrstvo za 

socialne zadeve, 
lokalne oblasti

Povprečno 22 % stroškov. Brezplačno 
za starše z nizkimi dohodki ali otroke 
s posebnimi potrebami. Maksimalno 
33 % za 1 otroka, 16,5 % za drugega in 

nadaljnje otroke.

Razmerje odrasli 
otroci 1:6

7 let

Bornehaver - vrtec 3-6 let
Ministrstvo za 

socialne zadeve, 
lokalne oblasti

Povprečno 21 % stroškov. Brezplačno 
za starše z nizkimi dohodki ali otroke 
s posebnimi potrebami. Maksimalno 
33 % za 1 otroka, 16,5 % za drugega in 

nadaljnje otroke.

Razmerje odrasli 
otroci 1:6

7 let

Bornehaveklasse 
- pre-school 

class - predšolsko 
izobraževanje

5-6 let
Ministrstvo za 
izobraževanje, 
lokalne oblasti

Brezplačno

Razmerje otroci 
odrasli 6/7:1. Razred 

vodi pedagog s 
3,5 letno terciarno 

izobrazbo.

7 let

Feitidshjem - After-
school centres 
- popoldansko 

varstvo

5-9 let
Ministrstvo za 

socialne zadeve, 
lokalne oblasti

Povprečno 18 % stroškov. Brezplačno 
za starše z nizkimi dohodki ali otroke 
s posebnimi potrebami. Maksimalno 
33 % za 1 otroka, 16,5 % za drugega in 

nadaljnje otroke.

Razmerje odrasli 
otroci 1:9

7 let

Skolefritidsird 
ninger- School-based 
leisure-time facilities 

- prostočasne 
obšolske dejavnosti

3-6
Ministrstvo za 
izobraževanje, 
lokalne oblasti

Povprečno 25 % stroškov. 7 let

Fritvalgordninger - 
Free-choice schemes 

- zasebno varstvo

Starši lahko 
dobijo pomoč 

pri plačilu 
stroškov varstva 

v zasebnih 
institucijah za 
otroke od 24 

mesecev dalje.

Lokalne oblasti

Lokalne oblasti določijo višino pomoči 
pri plačilu, ki mora biti enaka za vse 

otroke iste starostne skupine. Zneski ne 
smejo preseči 70 % cene, ki jo plačujejo 
starši in lahko predstavljajo največ  85 
% neto stroškov najcenejšega mesta v 

javnih vrtcih v tej občini.

- -
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DRŽAVA NAZIV STORITVE NAMENJENO NADZOR
DELEŽ STARŠEV PRI KRITJU 

STROŠKOV
KAZALEC 

KVALITETE

STAROST ZA 
OBVEZNO 
ŠOLANJE

Finska

Paivakoti - Day 
care centres, 

perhepaivahoito 
- family day care, 
pyhmaperhepai 
vahoito - group 

family day care - vrtci

0-6 let

Ministrstvo za 
socialne zadeve in 
zdravje,  Lokalne 

oblasti

Povprečno 7,9-11 % stroškov, odvisno 
od prihodka družine. Maksimalno 200 

eur na mesec za prvega, 180 eur za 
drugega in vsakega naslednjega otroka.

Razmerje otroci 
odrasel 4:1 za otroke 

pod 3 leti in 7:1 za stare 
od 3-6 let.

7 let

Avoin 
varhaiskasvatus - 

Open ECEC services 
- odprte oblike 

predšolskega varstva

- - - - 7 let

Esiopetus - 
Preeschool 
- predšolsko 

izobraževanje

6 let -
Brezplačno (dejanski letni stroški na 

otroka 3300 eur).
Razmerje otroci 

odrasli 13:1 - part-time. 
7 let

Private care 
allowance - 

subvencija za 
zasebno varstvo

0-6 let. Starši 
lahko zaprosijo 

za pomoč. 
Znesek 

se izplača 
neposredno 

izvajalcu storitev.

-

Osnovna pomoč znaša 117,73 eur za 
otroka na mesec. Dodatna pomoč 
v znesku do 134,55 eur na mesec je 
mogoča glede na prihodke staršev.

- 7 let

Italija

Asilo Nido, Nidi 
d’infanzia

3-36 mesecev
Regijske in lokalne 

oblasti
Različno: največ 18 % stroškov.

Razmerje otroci 
odrasel 7:1

6 let

Scuola dell’infanzia, 
Scuola Materna

3-6 let
Ministrstvo za 

šolstvo in lokalna 
skupnost

Večinoma brezplačno. Plačujejo 
pa določene prispevke za prevoz, 

prehrano itd.

Najvišje razmerje 
otroci odrasel 12-13:1

6 let

Norveška

Barnehage - 
kindergarten - vrtec

0-6 let

Ministrstvo 
za otroške in 

družinske zadeve, 
regijske in lokalne 

oblasti

Ne več kot 20 % (od 2005 dalje), 
odvisno od občine, dohodkov in vrste 

storitve.

Razmerje otroci 
odrasli 7-9:1 (otroci 
stari od 0-3 let) in 

1:14-18 (za otroke stare 
od 3-6 let.

6 let

Familiebarnehager 
- family day care - 
družinsko varstvo

0-6 let

Ministrstvo 
za otroške in 

družinske zadeve, 
regijske in lokalne 

oblasti

6 let

Apen barhager 
- drop-in centres 

- druge oblike 
predšolskega varstva

0-6 let

Ministrstvo 
za otroške in 

družinske zadeve, 
regijske in lokalne 

oblasti

6 let

Španija
Guarderia do 3 let

Državne in lokalne 
oblasti.

Starši krijejo stroške. 6 let

3-6 let
Državne in lokalne 

oblasti.
Brezplačno 6 let

Švedska

Forskola - Preschool - 
predšolska vzgoja

Otroci imajo 
pri enem 

letu pravico 
obiskovati 
predšolsko 

vzgojo, če sta 
oba otroka 

zaposlena ali 
študirata. Če je 

starš brezposeln 
ali na dopustu 
povezanem z 
otrokom, ima 

otrok pravico do 
15 ur/tedensko.

Lokalne oblasti

Najvišje plačilo obsega 3% dohodka 
družine (pred obdavčitvijo) za prvega 
otroka, 2 % za drugega otroka in 1 % za 

tretjega otroka. 
V starosti 4-5 let je predšolsko varstvo 
(pre-school care) brezplačno vsaj v 

obsegu 3 ur dnevno.

Razmerje otroci 
odrasli 5,4:1 za otroke 

od 1-5 let.
7 let

Familjedaghem 
- Family day care - 
družinsko varstvo

Enako kot zgoraj Lokalne oblasti Enako kot zgoraj.
Razmerje otroci 

odrasli 5,3:1 za otroke 
od 1-12 let starosti.

7 let

Forskoleklass - 
Preschool class 

- predšolsko 
izobraževanje 

6 let Lokalne oblasti Brezplačno
Razmerje otroci 

odrasli 12:1.
7 let

Vir: OECD, 2003 (osveženo s kasnejšimi podatki pridobljenimi iz drugih virov OECD spletne strani).
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TOBAČNA ZAKONOdAJA V SLOVeNIJI IN eU1

I.  UVOD

“Legenda Indijancev iz plemena Huron pravi, da je še pred prihodom belega človeka 

vladala na zemlji strašna lakota. Zato je Manitoua (veliki duh) na zemljo poslal prelepo 

dekle, da bi rešila človeštvo. Kjer se je zemlje dotaknila z desno roko, tam je pognal krompir. 

Kjer se je zemlje dotaknila z levo roko, tam je pognala koruza. Ko je bila zemlja bogata in 

rodovitna, se je usedla in odpočila. Pozneje je na mestu kjer je sedela, začel rasti tobak. Tako 

je nastal tobak v indijanskih mitih, drugače pa so Indijanci iz srednje Amerike kultivirali 

prve divje vrste tobaka pred 8000 leti in jih začeli gojiti za religiozne namene.

Vrač, ki je bil oblečen v jaguarjevo kožo, je zvil tobakove liste in jih vstavil v pipi podobno 

stvar. Skozi ”pipo“ je vdihaval dim in ga izdihaval. S tem je prepričeval navadne ljudi, 

da so ga obsedle višje sile in da v tem stanju vidi prihodnost in se pogovarja z duhovi.” 

(spletna stran Wikipedija)

Tobak danes predstavlja največjega samostojnega preprečljivega povzročitelja smrti2 

v Evropski uniji. Tobačna politika je zelo pomembno področje javnega zdravja, če 

upoštevamo, da po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto za posledicami 

uporabe tobačnih izdelkov umre okoli 5 milijonov ljudi. V Evropski regiji vsako leto 

umre več kot milijon moških in preko 200.000 žensk zaradi posledic kajenja (samo v 

državah EU 650.000 oseb). V poročilu Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2002 

ocenjujejo, da v razvitih državah delež bolezni, ki so posledica kajenja, predstavlja 12 % 

vseh obolenj (spletna stran EC in WHO). V Sloveniji na leto umre okoli 3500 ljudi zaradi 

vzrokov povezanih s kajenjem (spletna stran IVZ).

 

V vedno več državah v Evropi stopa v veljavo zakonodaja, ki prepoveduje kajenje na 

javnih mestih. Sem spada tudi prepoved, ki se nanaša na delovna mesta. Čeprav so 

slednjo v nekaterih državah poznali v takšni ali drugačni obliki že pred več leti, pa je 

gostinski sektor vedno ostajal izjema. Četudi so imeli delavci pravico do s tobačnim 

dimom neonesnaženega zraka, to ni veljalo za gostinske delavce. To popravlja val nove 

zakonodaje, ki v prepoved kajenja vključuje tudi restavracije, bare, klube in podobne 

1  Mag. Mojca Pristavec-Đogić, pripravljeno: 24.11.2006, objavljeno: 27.11.2006.

2 “Tobačni izdelki so edini legalno dovoljeni izdelki, ki te ubijejo, četudi jih uporabljaš pravilno” izjava aktivista proti 
kajenju.
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prostore. Nekatere države dovoljujejo posebne kadilnice, druge kajenje v določenih 

prostorih prepovedujejo popolnoma in brez izjem. V nalogi bomo predstavili kratek 

pregled stanja zakonodaje na področju kajenja v EU, s poudarkom na prepovedi kajenja 

na javnih in delovnih mestih. 

Podatke smo črpali predvsem iz spletnih strani organizacij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem 

ali odpravljanjem posledic, ki jih prinaša uporaba tobačnih izdelkov (Svetovna zdravstvena 

organizacija-WHO, Evropska komisija-EC, Evropska zveza za preprečevanje kajenja-ENSP, 

Inštitut za varovanje zdravja RS-IVZ, ipd.) ter publikacij, ki predstavljajo analize, raziskave 

in primerjave stanja in trendov na področju tobačne zakonodaje.

II. PASIVNO KAJENJE - TIHI MORILEC3 

Pasivno kajenje je vdihavanje tobačnega dima, ki ga povzročajo drugi. Imenujejo ga 

tudi izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja (secon-hand smoking) in neprostovoljno 

kajenje. Nekadilec pri tem vdihava dim, ki nastaja ob izgorevanju cigarete, in dim, ki 

ga kadilec izdihne.4 Kajenje predstavlja enega največjih virov onesnaževanja zraka 

v zaprtih prostorih. Če pri tem upoštevamo, da tobačni dim sestavlja več kot 4000 

 kemičnih snovi5 v obliki delcev in plinov, od katerih je preko 60 takih, ki so dokazano 

ali predvideno karcinogeni, mnogi pa povzročajo alergije, potem ni presenetljivo, da 

3 V 25 državah članicah EU letno zaradi pasivnega kajenja na delovnem mestu umre 7.280 ljudi, zaradi pasivnega 
kajenja doma pa 72.170 ljudi letno. Med delavci v gostinskem sektorju umre vsak dan ena oseba. V Sloveniji po teh 
izračunih letno zaradi pasivnega kajenja na delovnem mestu umre 15 ljudi, zaradi pasivnega kajenja doma pa 287 
ljudi, od tega 100 pred 65. letom starosti.

Izključno za nekadilce pa izračun pokaže, da zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu na delovnem mestu umre 
2.799 nekadilcev, zaradi izpostavljenosti doma pa 16.443 oseb. Med delavci - nekadilci v gostinskem sektorju umre 
89 oseb letno. V Sloveniji po teh izračunih letno zaradi pasivnega kajenja na delovnem mestu umre 5 nekadilcev, 
zaradi pasivnega kajenja doma pa 74 nekadilcev, od tega 15 pred 65. letom starosti (Smokefree Partnership, 2006).

4 Tobačni dim iz okolja je razredčena mešanica stranskega dima, ki se sprošča z gorečega konca cigarete ali 
drugega tobačnega izdelka neposredno v okoliški zrak, in glavnega dima, ki ga izdihava kadilec. Največji delež 
tobačnega dima predstavlja stranski dim (85 %), glavni dim le manjšino (15 %). Stranski dim je produkt nepopolnega 
izgorevanja zaradi nižjih temperatur. Mnoge karcinogene in strupene substance so zaradi tega v stranskem dimu v 
večjih količinah kot v glavnem dimu. Nekatere snovi se lahko v stranskem dimu pojavljajo tudi v 10x večjih količinah 
kot v glavnem dimu. Kvalitativna sestava stranskega in glavnega dima pa je skorajda identična.

Delci, ki so prisotni v stranskem dimu (0,01 do 0,1 mikrona) imajo velikost ene desetine delcev v glavnem dimu (0,1 
do 1 mikron) in zaradi male velikosti lahko dosežejo najbolj oddaljene predele pljuč (Koprivnikar, 2006).  

5 Naštejmo samo nekatere: aceton, amoniak, arzen, azbest, butan, ogljikov monoksid, formaldehid, svinec, naftalin, 
metan, cianovodik, idr.
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nekadilci svojo pravico do čistega zraka postavljajo pred pravico kadilcev do kajenja.6 

Neposredni vpliv pasivnega kajenja se kaže v obliki draženja očesa, glavobolov, kašlja, 

vnetega grla, vrtoglavice ali slabosti. 

Dolgoročna izpostavljenost tobačnemu dimu pa botruje nastanku resnih posledic, ki so 

podobne tistim, ki jih imajo kadilci: 

pljučni rak,• 

rak nosnih sinusov,• 

rak dojke, pri ženskah, mlajših od 50 let,• 

koronarne srčne bolezni, itd.• 

Pri otrocih pa so posledice pasivnega kajenja lahko sledeče:

zmanjšanje porodne teže,• 

nenadna smrt dojenčka,• 

alergijska obolenja,• 

okužbe spodnjih dihal (pljučnica, bronhitis),• 

vnetja srednjega ušesa, itd. (Koprivnikar, 2006). • 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je v aprilu 2006 v sodelovanju s Centrom 

za raziskovanje javnega mnenja na Fakulteti za družbene vede izvedel raziskavo o obsegu 

pasivnega kajenja med odraslimi (polnoletnimi) prebivalci RS.7

6  Mag. Andraž Teršak s Pravne fakultete v Ljubljani je v govoru na strokovnem srečanju ob Svetovnem dnevu brez 
tobaka, ki ga je na temo pasivnega kajenja letos organiziral Inštitut za varovanje zdravja, v povezavi s temi pravicami 
skušal razčistiti dilemo. Po njegovem mnenju je:
“z ustavnopravnega vidika opredelitev narave posamezne pravice ali svoboščine odločilnega pomena. Od tega 
ali je določena pravica temeljna pravica ali ne, je odvisna strogost, s katero se presoja dopustnost posega države 
v svobodo posameznikovega ravnanja. Pri poseganju v temeljno pravico ali svoboščino mora država sleherni 
poseg utemeljiti kot nujen poseg v to pravico, da bi se prav s tem posegom doseglo cilj, ki ga država upravičeno 
(ali legitimno) zasleduje. Pri poseganju v pravico, ki ni temeljna in zato ni deležna najstrožjega ustavnopravnega 
varstva, pa je dovolj, če država svoj poseg v pravico oziroma. svobodo določenega ravnanja utemelji kot razumen 
za dosego legitimnega cilja.”
Iz tega je mag. Teršak povzel, da “je najpomembnejše ustavnopravno izhodišče, da svoboda kajenja ni temeljna 
človekova pravica.”...”V neposredni povezavi s kajenjem je temeljna človekova pravica prav pravica slehernega 
posameznika, da ne kadi, da ni izpostavljen kajenju in da je zaščiten pred kajenjem. Ta pravica je neposredno 
povezana s temeljno pravico do zdravja in zdravega življenjskega okolja. Ker je prav ta pravica temeljna, ima 
država z ustavnopravnega vidika dolžnost storiti vse potrebno in vse, kar je v njeni moči, da učinkovito zaščiti.”

7  Raziskava je potekala na reprezentativnem vzorcu 959 oseb, od tega 52,8 % žensk in 47,2 % moških.
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Raziskava je pokazala naslednjo sliko izpostavljenosti pasivnemu kajenju:

Tabela 1: Izpostavljenost pasivnemu kajenju v Sloveniji v %

MESTO 

IZPOSTAVLJENOSTI

VSAK DAN ALI SKORAJ 

VSAK DAN

 (v odstotkih)

VSAJ ENKRAT NA TEDEN

(v odstotkih)

NIKOLI

(v odstotkih)

Doma 9,4 7,1 80,5

Na delovnem mestu 12,8 4,3 75,2

V prevoz. sredstvu 2,8 1,5 93,6

V domovih drugih 2,6 10,3 72

V gostinskem lokalu 17,2 25 40,6

Vir: IVZ, 2006.

V skupini nekadilcev je po rezultatih raziskave izpostavljenih 57 % nekadilcev. Vsak dan 

ali skoraj vsak dan je pasivnemu kajenju izpostavljenih 27,1 % polnoletnih prebivalcev 

Slovenije, to je 447.150 oseb. Najpogosteje so izpostavljeni v gostinskih obratih (52,4 %), 

na delovnem mestu (47,4 %), doma (34,6 %).

Raziskava je merila tudi obnašanje kadilcev v prisotnosti nekadilcev: 73,9 % kadilcev ne 

kadi, kadar so v sobi s otrokom, v bližini odraslega nekadilca pa ne kadi le 41,1 % kadilcev 

(Koprivnikar, 2006).

III. KAJENJE NA DELOVNEM MESTU

Podjetja danes neprestano iščejo načine, kako znižati stroške poslovanja. Stroški, ki so 

posledica kajenja na delovnem mestu, niso zanemarljivi. ASH organizacija je objavila 

izsledke študije, ki prikazujejo področja, na katera vpliva dopuščanje kajenja na 

delovnem mestu:

absentizem: v povprečju so kadilci za 50 % več odsotni kot kadilci.• 8 Stroški, ki iz 

tega sledijo, so povezani z nadomestnimi delavci, z zmanjšano produktivnostjo in 

nezadovoljstvom delavcev, ki morajo nadomestiti delo odsotnega delavca;

produktivnost: raziskave dokazujejo manjšo produktivnost kadilcev in povečano • 

produktivnost ob uvedbi prepovedi kajenja na delovnem mestu;

zavarovanje: z dravstveno stanje kadilcev in nekadilcev, ki so sicer prisiljeni vdihavati • 

tobačni dim (pasivni kadilci), se izboljša, požarna varnost prav tako, manj je nesreč pri delu; 

8 Že leta 1974 je podjetje Dow Chemical Company ugotovilo, da so bili kadilci odsotni 5,5 dni na leto več kot 
nekadilci (spletna stran ASH).
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prezračevanje: prezračevanje prostorov (četudi povečano in izboljšano in zato dražje), • 

kjer je prisoten tobačni dim, je z zdravstvenega vidika nemogoče v tolikšni meri, da 

zrak ne bi bil škodljiv zdravju; 

čiščenje in vzdrževanje: manjši so tudi stroški povezani s čiščenjem in vzdrževanjem • 

prostorov, kjer kajenje ni dovoljeno (spletna stran ASH).

To je ekonomski vidik kajenja na delovnem mestu. Toda izpostavljenost tobačnemu 

dimu na delovnem mestu je pomemben vzrok tudi za poklicno obolevnost in umrljivost. 

Delovna zakonodaja je načeloma osredotočena na to, da poskrbi za varno delovno 

okolje. 

Dobre prakse pri uvedbi delovnih mest brez tobačnega dima so:

okolje brez tobačnega dima mora veljati za vse delavce in obiskovalce,• 

vpletenost delavcev v pripravo in izvedbo,• 

kratka faza uvajanja,• 

izobraževanje delavcev o škodljivostih tobačnega dima in možnostih preprečevanja • 

izpostavljenosti,

dostopnost programov za opuščanje kajenja.• 

Visoko rizične skupine delavcev zahtevajo še posebno pozornost. Med te skupine 

sodijo:

delavci z visoko izpostavljenostjo tobačnemu dimu – delavci v gostinskem sektorju,• 

noseče delavke,• 

osebe-delavci s povečano občutljivostjo na tobačni dim zaradi genetskih variacij • 

(Koprivnikar, 2006).

Raba tobaka ima še posebej velik vpliv na zdravje delavcev v gostinskem sektorju. Že 

sama pogostnost kajenja je v tej skupini delavcev višja, obenem pa je večji tudi obseg 

izpostavljenosti tobačnemu dimu. Prav zaradi učinkov tobaka delavci v gostinskem 

sektorju sodijo med poklicne skupine z visoko stopnjo umrljivosti. 

Nivoji tobačnega dima na delovnih mestih v gostinskem sektorju so med najvišjimi med 

vsemi delovnimi mesti, vendar pa so ta delovna mesta najredkeje vključena v politike 

omejevanja kajenja. Kot že omenjeno mnoge države še vedno prav bare in restavracije 

izključujejo iz omejitev.

Bari in nočni klubi so mesta, kjer prihaja do kritičnega nivoja izpostavljenosti tobačnemu 

dimu. Srednje vrednosti koncentracije nikotina v zraku v restavracijah so kar 1,6 krat višje, 

v barih pa celo 7,6 krat višje od tistih na tipičnem pisarniškem delovnem mestu. Še bolj 

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   361 12/10/07   7:45:10 PM



362

zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so najvišje povprečne vrednosti nikotina v zraku v barih 

26 krat višje kot srednje vrednosti koncentracije nikotina v pisarnah in 6 krat višje od 

tistih v restavracijah. To pomeni, da so najbolj izpostavljeni delavci v gostinskem sektorju 

izpostavljeni za vsaj en razred višjim nivojem karcinogenov in toksinov v primerjavi s 

povprečnim delavcem izven gostinskega sektorja. 

Zaradi visoke izpostavljenosti tobačnemu dimu na delovnem mestu imajo delavci 

v gostinskem sektorju še dodatno povečano tveganje za razvoj bolezni, povezanih z 

izpostavljenostjo. Pri delavcih v barih in restavracijah obstaja 1,5 do 2 krat večja verjetnost, 

da bodo umrli zaradi raka na pljučih v primerjavi z delavci v drugih poklicnih skupinah. 

Mednarodna ocena izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu je pokazala, da 

se pri ženskah, ki so svoje delovno obdobje preživele v zakajenem okolju, tveganje za 

pljučnega raka poveča za 2,67 krat.

Izračuni iz ZDA so tudi pokazali, da bo kar 41 od 10.000 delavcev, ki delajo v barih 40 let, 

torej celo delovno dobo, umrlo zaradi pljučnega raka. Ta umrljivost močno presega ‘’de 

manifestis’’9 tveganje, ki je 3 na 10.000. Pri največji stopnji izpostavljenosti se ocenjuje, da 

bo kar 140 od 10.000 delavcev, ki delajo v barih 40 let, umrlo zaradi pljučnega raka. Zaradi 

velike variabilnosti v izpostavljenosti je potrebno poudariti, da tudi najnižje tveganje za 

delavce v barih presega “de manifestis” nivo tveganja (Siegel, 2006). 

IV. ZAKONODAJA V NEKATERIH DRŽAVAH EU10

EU se je z različnimi dokumenti zavezala k skrbi za zdravje. V svojem programu javnega 

zdravja za obdobje od 2003-2008 kot pomembne zdravstvene determinante še posebej 

izpostavlja tobak, prehrano in alkohol. 

Zakonodaja predstavlja v EU osnovo za vse aktivnosti na področju nadzora nad tobakom. 

Z njeno pomočjo poskuša EU oblikovati aktivno skupno politiko, ki bi učinkovito 

odpravljala posledice, ki jih povzroča uporaba tobačnih izdelkov. Že pogodba o EU 

zavezuje, da države članice oblikujejo pogoje za čim višji nivo zdravja državljanov. 

Področje nadzora nad tobakom je regulirano v različnih pravnih dokumentih, kot so 

direktive, odločbe, priporočila, itd.11 Dokumenti se nanašajo na omejevanje promoviranja 

in prodaje tobačnih izdelkov, na ukrepe, ki naj bi zmanjšali uporabo tobačnih izdelkov, 

na ukrepe, ki naj bi zaščitili posamezne skupine prebivalstva pred škodljivim vplivom 

9 De manifestis nivo tveganja je obligatorno postavljen nivo; de minimis pa je nivo maksimalnega še sprejemljivega 
tveganja.

10 Poglavje predstavlja povzetek poročila ENSP Evropski komisiji iz novembra 2006. 

11 Celoten seznam dokumentov EU, ki urejajo to področje, lahko najdete v originalni nalogi v prilogi 1 iste avtorice  
na spletnih straneh Državnega zbora: www.dz-rs.si (opomba urednika).
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izpostavljenosti tobačnemu dimu, itd. Nekateri dokumenti države zavezujejo, da 

določila dokumentov sprejmejo v celoti, drugi predstavljajo le priporočila ali smernice, 

ki prepuščajo posamezni državi, da sama odloči, če in v kolikšni meri bo le-te upoštevala. 

Tako je npr. EU že leta 1989 sprejela resolucijo o prepovedi kajenja na javnih mestih in 

na javnih prevoznih sredstvih. Do leta 1996 so že vse države članice sprejele ukrepe 

povezane s to resolucijo, le da so bili ti zelo različni. Čeprav na ravni EU (še) ne obstaja 

zavezujoč splošni dokument, ki bi vključeval vsa delovna mesta, dve direktivi že zahtevata  

(sicer omejeno) zaščito pred tobačnim dimom (pasivnim kajenjem). Precej učinkovita 

pa je Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom.12

Leta 2005 je tudi evropski komisar, pristojen za področje zdravja, izrazil jasno podporo 

politiki javnih in delovnih mest brez tobačnega dima in svojo ambicijo, da bi konec 

njegovega mandata prepoved kajenja na javnih mestih uvedle vse države članice EU. 

Junija 2005 so na konferenci Smoke Free Europe številni evropski ministri za zdravje in 

delo podprli politike usmerjene v ustvarjanje okolja neonesnaženega s tobačnim dimom. 

V zadnjih nekaj letih je nasploh viden preobrat v smeri politične podpore okoljem brez 

tobačnega dima. Tako je švedski minister za zdravje na omenjeni konferenci napovedal, 

da bo v roku petih letih večina držav članic EU imela uzakonjeno prepoved kajenja na 

javnih in delovnih mestih. V obdobju desetih let pa bodo brez takih zakonov le še izjeme 

med državami članicami EU (spletna stran EC).

4.1 Avstrija

Avstrijski tobačni zakon iz leta 1995 (noveliran 2001, 2003 in 2006) prepoveduje kajenje 

v  konferenčnih sobah, šolskih športnih objektih, prostorih odprtih za javnost, šolah ali 

podobnih ustanovah namenjenih otrokom in mladim ljudem, na univerzah in v ostalih 

izobraževalnih ustanovah, na javnih prevoznih sredstvih, ne pa tudi na delovnih mestih 

na splošno.

Kajenje na delovnem mestu je v prisotnosti nekadilca prepovedano, kar pa ne velja 

za gostinski sektor in podobne delovne prostore, ki so namenjeni strankam (in ne le 

zaposlenim). Vendar sankcije niso predvidene. 

12 Okvirna konvencija za nadzor nad tobakom je bila sprejeta na 56. zasedanju Generalne skupščine Svetovbne 
zdravstvene organizacije 21. maja 2003 v Ženevi. Od 30. junija 2003 do 29. junija 2004 je bilo možno konvencijo 
podpisati na sedežu Združenih narodov v New Yorku, kar je Slovenija septembra 2003 tudi storila. Konvencijo 
je podpisala tudi večina držav EU in držav kandidatk (stanje na dan 23.11.2006: konvencijo podpisalo 168 držav; 
konvencijo ratificiralo 141 držav; Slovenija ratificirala 15.3.2005) (WHO, spletna stran). Več o vsebini in ukrepih, ki 
izhajajo iz konvencije, je na voljo v prilogi 2 v originalni nalogi iste avtorice  na spletnih straneh Državnega zbora: 
www.dz-rs.si (opomba urednika). 
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4.2 Belgija

Kajenje je bilo z januarjem 2006 prepovedano v vseh zaprtih delovnih prostorih, do 

katerih imajo zaposleni dostop (delovna mesta in skupni prostori). Prepoved se nanaša 

tudi na delovne prostore samozaposlenih, če gre za prostore, v katerih se zadržujejo 

tudi njegovi delavci. Kajenje je dovoljeno le v za to posebej namenjenih prostorih (s 

prezračevanjem), vendar delodajalcu teh ni potrebno zagotoviti. 

Belgija bo januarja 2007 implementirala določilo, po katerem bo v restavracijah dovoljeno 

kajenje le v posebnih prostorih, popolnoma ločenih od drugih. V njih se hrana ne bo 

stregla. Bari bodo iz te prepovedi izvzeti, morajo pa imeti ustrezno ventilacijo13 in posebej 

označene predele za nekadilce.

4.3 Ciper

Zakonodaja na Cipru prepoveduje kajenje na vseh javnih mestih, vključno v prostorih za 

zabavo (restavracije, bari, diskoteke, itd.), v vseh javnih ustanovah, na javnih prevoznih 

sredstvih in v osebnih prevoznih sredstvih, če je sopotnik oseba mlajša od 16 let. Lastnik 

lokala lahko uredi poseben prostor za kadilce, vendar mora ta izpolnjevati posebne 

pogoje (ventilacija). 

Kajenje na delovnih mestih je urejeno v posebnih členih zakona, ki določajo, da 

delodajalec sodeluje z zaposlenimi pri oblikovanju predpisov, ki bodo nekadilce zaščitili 

pred dimom zaposlenih, ki na delovnem mestu kadijo. 

4.4 Češka

Zakon, ki prepoveduje kajenje na javnih mestih, je bil sprejet januarja 2006. Prepoveduje 

kajenje na avtobusih, vlakih, postajališčih tramvaja, šolah, kinematografih in gledališčih, 

športnih objektih in upravnih ustanovah (administrative buildings). Načeloma je 

13 Strategijo zmanjševanja škodljivosti kajenja na nekadilce z uporabo ventilacijskih sistemov po vsem svetu, kot 
alternativo prepovedim kajenja, spodbuja tobačna industrija. ASHRAE-Ameriško združenje inženirjev za področja 
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, katerih ocene in standardi so pogosto mednarodno uporabljeni v zakonih 
in regulativah, za čiščenje zraka onesnaženega s tobačnim dimom ne želi postaviti standardov, saj ne morejo 
zagotoviti zdravstveno neoporečnega čiščenja. Standarde oblikuje 80 komisij in se obnavljajo vsakih pet let v skladu 
s tehnološkim razvojem in novimi spoznanji. Standardi, ki so postavljeni za zrak v zaprtih prostorih, pa postavljajo 
izjemo za zakajene prostore in zanje ne veljajo, saj dokazi pričajo, da je v prostorih, kjer je kajenje dovoljeno, 
nemogoče vzpostaviti ustrezno kvaliteto zraka (U.S.Department of Health and Human Services).
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prepovedano tudi kajenje v restavracijah, vendar so določbe zakona precej ohlapne 

glede posebnih kadilskih prostorov (ventilacija). 

4.5 Danska

Po trenutni zakonodaji je kajenje prepovedano le v šolah in vladnih ustanovah, odprtih 

za javnost. Transportna sredstva in svetovalne službe (council services) morajo imeti 

posebne kadilske prostore. Marca 2006 je Danska vlada oznanila, da želi s prihodnjim 

letom prepovedati kajenje v barih in restavracijah, vendar bodo v obratih, kjer strežejo 

hrano, dovoljene posebne kadilske sobe. 

Popolne prepovedi kajenja na delovnem mestu vlada, po besedah danskega ministra 

za zdravje, ne želi vpeljati, ker je to, po njenem mnenju, odločitev, ki naj jo sprejme 

delodajalec.

4.6 Estonija

Tobačni zakon iz leta 2001 je bil noveliran in sprejet junija 2005. Uveljavil je popolno 

prepoved kajenja v vseh zaprtih zasebnih in javnih prostorih, ki so odprti za javnost. 

Mogoče so posebne  ločene in prezračevane sobe ali predeli (areas) v vladnih in občinskih 

prostorih, v kulturnih ustanovah, športnih objektih, fakultetah, pisarnah in drugih javnih 

prostorih podjetij, lokalnih in medkrajevnih vlakih, potniških ladjah ter v prostorih, kjer 

se izvaja dejavnost iger na srečo. V barih, restavracijah, kavarnah, nočnih klubih in drugih 

prehrambenih objektih bo popolna prepoved kajenja začela veljati junija 2007. V teh 

prostorih bo kajenje dovoljeno le v posebnih sobah z ločenim ventilacijskim sistemom, 

katerih postavitev pa ni nujna. 

4.7 Finska

Kajenje je popolnoma prepovedano v zdravstvenih, izobraževalnih in vladnih ustanovah, 

zaprtih delovnih prostorih in pisarnah, gledališčih, kinodvoranah. Možni so posebni 

prostori (ventilacija) za kadilce. Kajenje tudi ni dovoljeno na prostem na krajih, ki so 

pretežno namenjeni osebam, mlajšim od 18 let. Delne prepovedi kajenja pa se nanašajo 

na restavracije in bare. Kajenje je dovoljeno, vendar morajo lastniki lokalov, katerih 

površina presega 50m2, polovico sedežev rezervirati za nekadilce. Tobačni dim se ne 

sme širiti v nekadilske cone. Kajenje je popolnoma prepovedano na javnih transportnih 

sredstvih, na vlakih so dovoljene posebne kadilske sobe. 

Junija 2006 je finski parlament sprejel zakon, ki z junijem 2007 prepoveduje kajenje v 
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restavracijah in barih. Zakon bo dovoljeval oblikovanje posebnih kadilskih sob s posebnim 

prezračevanjem, ki bo preprečevalo širjenje tobačnega dima v druge prostore. Vnos pijače 

in hrane v te prostore bo prepovedan, prav tako izvajanje zabavnih aktivnosti (npr. igre). 

4.8 Francija

Popolno prepoved kajenja na javnih in delovnih mestih je oktobra 2006  za februar 

naslednje leto napovedal francoski premier. Prepoved bo vključevala pisarne, trgovine, 

šole in bolnice. Bari in restavracije se bodo morali prepovedi prilagoditi do januarja 2008. 

Kajenje bo v teh prostorih dovoljeno le v posebnih, hermetično zaprtih sobah, kjer bo 

strežba prepovedana.

Francija je prepoved kajenja na javnih mestih poskušala uvesti že leta 1991, vendar zakon 

ni imela zadostne podpore v javnosti. 

4.9 Grčija

Več zakonov vključuje prepoved kajenja v določenih javnih prostorih, povsod pa so 

dovoljeni posebni kadilski prostori. Popolna prepoved kajenja se nanaša le na javni 

transport.

4.10 Irska

Zakon o javnem zdravju iz leta 2004 je uvedel popolno prepoved kajenja na delovnih 

mestih, vključno z restavracijami in bari. Ne dovoljuje niti posebnih kadilskih prostorov. 

Glavni cilj te omejitve je bil zaščita zdravja delavcev.  

Zakon iz prepovedi izključuje hotelske sobe, zapore in psihiatrične bolnice. Kajenje je 

prepovedano tudi na javnih prevoznih sredstvih.

Eno leto po uvedbi omejitve je velika večina delovnih mest brez tobačnega dima:

96 % vseh delavcev po uvedbi prepovedi dela na delovnem mestu brez tobačnega • 

dima;

upoštevanje prepovedi je zelo visoko, saj je po enem letu po uvedbi prepovedi kajenja • 

med 92-95 % vseh delovnih mest brez tobačnega dima;

ukrep uživa široko podporo tako med delavci kot tudi delodajalci in s časom raste;• 

kvaliteta zraka v pivnicah se je po uvedbi prepovedi pomembno izboljšala. • 
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Prodaja v barih je upadala že od leta 2001 naprej, in sicer za okoli 4,2 % na leto. V letu uvedbe 

prepovedi je prodaja upadla za 4,4 %. Analitiki ocenjujejo, da je padec prodaje v barih 

posledica številnih dejavnikov, kot so npr. visoke cene, sprememba življenjskega stila in 

demografskih sprememb. Spremenjene navade pitja alkohola in padec v prodaji pijač sta 

bila prisotna že pred uvedbo prepovedi kajenja v marcu 2004. Pivske navade se spreminjajo 

v celi Evropi. Več ljudi pije doma, poraba alkoholnih pijač na prebivalca se zmanjšuje. 

Zaposlenost v gostinskem sektorju že tradicionalno fluktuira. Irski podatki kažejo padec 

zaposlenosti za 2,4 % med letoma 2003 in 2004. Ne glede na to pa je bilo  število zaposlenih 

v gostinskem sektorju konec leta 2004 višje za 0,6 % v primerjavi z letom 2002. 

V letu 2004 je Irsko obiskalo 3,2 % obiskovalcev več kot v letu 2003 (Tobacco control, 2004). 

4.11 Italija

Italija je januarja 2005 uvedla zakonodajo, ki predvideva delovna mesta brez tobačnega 

dima, vključno z bari in restavracijami. Vendar pa za razliko od Irske dopušča možnost 

posebnih kadilnic (zaprte sobe s posebnim prezračevanjem). 

Že pred sprejetjem zakona je javnost v 83 % podpirala načrtovano prepoved. 

Zakonodajalec pa je izpostavil, da je cilj zakona varovanje javnega zdravja in ne kratenje 

pravic kadilcev. 

Dejansko je prepoved kajenja na javnih mestih prispevala k zmanjšanju uporabe tobačnih 

izdelkov za 8 %. V starostni skupini od 15-24 let se je v letih 2004-2005 uporaba tobačnih 

izdelkov zmanjšala za 23 % (spletna stran BMJ).

4.12 Latvija

Kajenje je prepovedano v izobraževalnih ustanovah, z izjemo univerz, kjer je kajenje 

dovoljeno v kadilskih sobah. Kajenje je prepovedano tudi v zdravstvenih ustanovah 

(kadilnice). Popolna prepoved kajenja velja za deset metrski pas pred vhodom v občinske 

in vladne stavbe, na javnih prevoznih sredstvih (razen medkrajevnih vlakih, ladjah in 

letalih, kjer so posebni prostori namenjeni kadilcem) in njihovih postajališčih ter na 

skupnih stopniščih. V zaprtih delovnih prostorih, pisarnah, gledališčih in kinodvoranah 

je kajenje prepovedano povsod, razen v kadilskih sobah. 
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V kavarnah, barih, restavracijah in kazinojih morajo lastniki za nekadilce nameniti 

najmanj 50 % površine. Občinske oblasti imajo pravico omejiti kajenje v parkih, na trgih, 

plažah in podobnih javnih površinah. 

4.13 Litva

V začetku leta 2006 je litovska vlada odobrila zakon, ki prepoveduje kajenje na javnih 

mestih. Zakon bo, če ga bo sprejel tudi parlament, stopil v veljavo leta 2008. Prepovedoval 

bo kajenje v restavracijah, kavarnah, barih, diskotekah in drugih javnih prostorih. 

Trenutno je v tej državi dovoljeno kaditi na javnih mestih v za to namenjenih prostorih. 

Na javnih prevoznih sredstvih je kajenje popolnoma prepovedano (medkrajevni vlaki 

in letala imajo lahko posebne prostore za kadilce). 

Prepoved kajenja, ki jo bo uvedla novela zakona o nadzoru nad tobakom sprejeta maja 

2006 in z rokom veljave januar 2007, pa se bo nanašala na bare, restavracije, kavarne, 

klube in diskoteke (brez možnosti kadilnic), izjema bodo le “kadilski klubi” (cigar and 

pipe clubs).

4.14 Luksemburg

Minimalne varnostne pogoje na delovnem mestu določa zakon iz leta 1994. Zadeva tudi 

kajenje na delovnem mestu, vendar je bila na vladnem nivoju ustanovljena posebna 

delovna skupina, ki je bila zadolžena za oblikovanje novega zakona o kajenju na delovnih 

mestih, ki ga je parlament sprejel julija 2006. Zakon je uvedel popolno prepoved 

oglaševanja tobačnih izdelkov in sponzoriranja s strani tobačne industrije, poleg tega 

pa je uvedel tudi prepovedi kajenja na nekaterih javnih mestih: restavracijah (dovoljene 

so posebne kadilske sobe, ki pa ne smejo presegati 25 % površine lokala) in kavarnah 

(cafe) (prepoved velja za čas, ko se streže hrana), popolno prepoved v šolah in javnih 

ustanovah, avtobusih in vlakih. 

Kar zadeva delovna mesta, pa ima delodajalec dolžnost, da izvede vse mogoče ukrepe, da 

so delavci zaščiteni pred vplivom tobačnega dima (pred pasivnim kajenjem). Prepoved 

kajenja na delovnih mestih je stopila v veljavo septembra 2006.  
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4.15 Madžarska

Zakon iz leta 1993 od delodajalcev zahteva, da nekadilcem na delovnem mestu zagotovijo 

ustrezno zaščito. Mogoči so posebni prostori za kadilce. Zakon, ki govori o zaščiti otrok 

(1997), vključuje člen, ki določa, da ima vsak otrok pravico do s strupenimi snovmi 

neonesnaženega okolja.   

Zakon iz leta 1999 pa je za področje omejevanja kajenja najpomembnejši. Kajenje je 

(razen v za to posebej namenjenih prostorih) prepovedano v vseh javnih ustanovah, ki so 

odprte za javnost, na javnih prevoznih sredstvih, na delovnem mestu (kakor to narekuje 

poseben zakon in predpisi delodajalca). 

Posebni prostori za kadilce niso dovoljeni, če ni mogoče preprečiti prehajanja tobačnega 

dima v prostore za nekadilce. Posebni prostori za kadilce niso dovoljeni v zdravstvenih 

ustanovah, lekarnah, v prostorih javnih izobraževalnih ustanov, v vrtcih, na javnih 

prevoznih sredstvih, v športnih objektih. Mladi pod 18 leti starosti  ne smejo kaditi tudi 

na prostorih, kjer je sicer dovoljeno kaditi. 

4.16 Malta

Zakonodaja iz leta 2004 na Malti določa, da je kajenje prepovedano v vseh zaprtih zasebnih 

ali javnih prostorih, ki so odprti za javnost, razen v posebnih kadilnicah (določeni tehnični 

predpisi). Prepoved se nanaša tudi na delovna mesta, bare in restavracije. Decembra 2005 

pa je stopila v veljavo tudi prepoved oglaševanja in promocije tobačnih izdelkov. 

4.17 Nemčija

V Nemčiji je v veljavi zakon iz leta 2002, ki varuje nekadilce, vendar ne v gostinskem 

sektorju in javnih krajih. Kajenje po zakonu ni prepovedano v vlakih, letalih, javnih 

prevoznih sredstvih, zdravstveni in vladnih ustanovah, itd. 

Nemški minister za potrošnike pa je julija 2006 napovedal prepoved kajenja na javnih 

mestih, ki naj bi stopila v veljavo naslednje leto. Zaenkrat še ni prišlo do soglasja, ali naj 

bi bili bari in restavracije tudi vključeni v to prepoved. 

4.18 Nizozemska

Na Nizozemskem velja popolna prepoved kajenja na delovnem mestu (ne vključuje 

barov in restavracij), z možnostjo posebnih kadilnic.
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4.19 Poljska

Zakon o varovanju javnega zdravja, sprejet leta 1995 in noveliran v letih 1999 in 2003, 

vključuje tudi prepoved kajenja na delovnih mestih.

Kajenje je prepovedano na naslednji mestih (z izjemo prostorov namenjenih kadilcem): 

zdravstvene ustanove, šole in druge izobraževalne ustanove, zaprti prostori zavodov za 

zaposlovanje in drugih javnih ustanov, vključno z manjšimi prehrambnimi obrati.

Se pa na Poljskem odvija debata o možnosti vpeljave popolne prepovedi kajenja na 

javnih mestih.

4.20 Portugalska

Zakon uvaja popolno prepoved kajenja v zdravstvenih, izobraževalnih in vladnih 

ustanovah, zaprtih delovnih prostorih, pisarnah, gledališčih, kinodvoranah. Povsod 

so dovoljene površine namenjene kadilcem. Kajenje je popolnoma prepovedano v 

avtobusih, vlakih in taksijih, če potovanje traja manj kot eno uro. Na domačih letalskih 

linijah obstajajo delne omejitve kajenja.

4.21 Slovaška

Zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu iz leta 1997 zahteva od delodajalca, da 

prepove kajenje v prostorih, kjer dela nekadilec. Zakon o zaščiti nekadilcev pa je leta 2005 

popolnoma prepovedal kajenje v šolah, zdravstvenih ustanovah in socialnih ustanovah. 

Gostinski sektor pa je obdržal svoj prejšnji položaj - nekadilski prostori/površine so 

obvezne le v lokalih, kjer se streže hrana.

4.22 Španija

Popolno prepoved kajenja na delovnih mestih je Španija uvedla januarja 2006. Zakon 

prepoveduje kajenje v restavracijah in barih, ki so večji od 100m2, toda te lahko gostom 

ponudijo majhne kadilnice. Manjši lokali pa morajo postaviti označbo, ali gre za kadilski 

ali nekadilski lokal. 

4.23 Švedska

Tudi švedski zakon določa, da morajo delodajalci zagotoviti, da delavci niso izpostavljeni 

tobačnemu dimu proti svoji volji. V šolah in podobnih ustanovah je kajenje dovoljeno v 
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posebnih prostorih pod pogojem, da otroci in mladi do njih nimajo dostopa. V praksi je 

večina delovnih mest brez tobaka (razen v za to posebej določenih sobah). Enaka pravila 

veljajo za druge javne ustanove (športne, kulturne, zdravstvene). Kajenje je prepovedano 

na javnih prevoznih sredstvih. Od hotelov se zahteva, da gostom ponudijo določeno 

število nekadilskih sob.

Do junija 2005 delodajalci v restavracijah, barih, diskotekah, kazinojih, ipd. niso bilo 

obvezani, da delavcem zagotovijo, da le-ti niso izpostavljeni tobačnemu dimu proti svoji 

volji. Vendar pa se v teh prostorih lahko zgradi posebna kadilska soba, kjer se ne streže 

hrane in pijače. Te opcije se je poslužilo manj kot 2 % lokalov.

 4.24 Združeno kraljestvo

Anglija

Popolna prepoved kajenja v pisarnah, barih, restavracijah in pravzaprav vseh zaprtih 

javnih in delovnih prostorih bo stopila v veljavo poleti 2007. Prepoved se bo razširila na 

vse zaprte prostore, razen privatnih domov in posebnih prostorov za kadilce v domovih 

za ostarele, zaporih, ustanovah, ki skrbijo za umirajoče, psihiatričnih bolnišnicah in 

hotelskih sobah. Izvzeta bodo tudi zasebna prevozna sredstva.

Wales

V Walesu se v aprilu 2007 obeta zelo podobna zakonodaja kot v Angliji.

Škotska

Zakon o kajenju, zdravju in socialnem skrbstvu (social care) je marca 2006 uvedel novo 

tobačno zakonodajo. Prepoved kajenja vključuje vse bare, pube in restavracije. Zakon 

pokriva tudi zaprte prostore, ki so v javni uporabi (npr. delovna mesta, klubi, prostori, 

kjer se odvijajo kulturne in zdravstvene aktivnosti). Izjeme so privatni domovi in vozila, 

posebne kadilnice v domovih za ostarele, zaporih, ustanovah, ki skrbijo za umirajoče, 

psihiatričnih bolnišnicah in hotelskih sobah.

Severna Irska

Prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, vključno z bari, restavracijami 

in hoteli bo stopila v veljavo aprila 2007. Kajenje je že prepovedano v vladnih ustanovah. 

Izjeme bodo še dorekli, vendar se predvideva, da bodo podobne izjemam, ki so jih 

sprejeli v Angliji in na Škotskem.  
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V. KAJENJE NA DELOVNEM MESTU IN ZAKONODAJA V 
SLOVENIJI14

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov  iz leta 2003 določa, da je v delovnih 

prostorih kajenje dovoljeno le v prostorih, ki jih določi delodajalec in so fizično ločeni 

od ostalih delovnih prostorov.  Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organov, ki 

so namenjeni stikom s strankami. V celoti je prepovedano kajenje v prostorih vzgojno-

izobraževalnih in zdravstvenih ustanov. Zakon tudi določa, da ima vsak zaposleni 

pravico od delodajalca zahtevati, da mu omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni 

onesnažen s tobačnim dimom.

Če delodajalec ne more ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvijo v drug delovni 

prostor, je dolžan v delovnem prostoru zaposlenega prepovedati kajenje.

Iz teh določil pa so izpuščeni gostinski delavci, saj isti zakon v gostinskih objektih, kjer se 

gostom streže hrana (restavracije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice in bari) dopušča, da 

se v njih določi prostor za kadilce. Velikost prostora za kadilce določi lastnik, najemnik 

ali uporabnik objekta (prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 50 % skupne 

površine posameznega javnega prostora). Prostor se mora po zakonu jasno označiti 

kot prostor za kadilce in se ločiti od prostora za nekadilce, tako da se z ustreznim 

prezračevanjem ali fizično ločitvijo prepreči mešanje zraka.15 V vseh omenjenih prostorih 

je strežba dovoljena, kar pomeni, da so gostinski delavci izpostavljeni tobačnemu dimu. 

 

V zvezi s kajenjem na delovnem mestu je potrebno omeniti še Pravilnik o zahtevah 

za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (2005), ki določa, da 

mora delodajalec za kajenje določiti poseben prostor, če je zaradi narave tehnološkega 

oziroma delovnega procesa v delovnih prostorih in na dvorišču prepovedano kajenje. 

Prostori za kajenje morajo biti označeni in ustrezno prezračevani (izpolnjevati morajo 

določila Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb iz leta 2002).

Raziskava stališč o kajenju je pokazala, da se kar 87 % Slovencev strinja s prepovedo 

kajenja v vseh zaprtih delovnih prostorih. Anketiranci so bili nekoliko bolj zadržani glede 

14 Prvi trije odstavki tega poglavja so veljali pred sprejetjem novega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, 
ki je znatno omejil uporabo tobačnih izdelkov (opomba urednika).

15 Zakoni, ki omejujejo kajenje na ločene prostore z ločeno ventilacijo ali dovoljujejo kajenje le v lokalih, ki so 
namenjeni izključno odraslim osebam, ne zaščitijo delavcev na teh delovnih mestih. Podatki celo kažejo, da v 
primerih ločenih prostorov z ločeno ventilacijo ustvarimo še slabše pogoje za delavce, ker so v takih prostorih 
prisotne visoke koncentracije karcinogenov in toksinov iz tobačnega dima. Nekaj raziskav tudi kaže, da prostori, 
namenjeni kajenju, ne ščitijo oseb izven teh prostorov pred tobačnim dimom, kar je odvisno od zasnove zgradbe in 
ventilacijskega sistema (Koprivnikar, 2006).
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prepovedi kajenje v drugih javnih prostorih, kamor sodijo tudi bari in gostinski lokali 

(vprašani jih niso percipirali kot delovne prostore). S tem se strinja 57 % vprašanih, od 

tega prepoved kajenja na drugih javnih mestih podpira 71 % nekadilcev in 64 % tistih, ki 

so s kajenjem prenehali. Prepoved podpira le 17 % rednih kadilcev.16

Vendar pa prepoved kajenja tudi v gostinski lokalih ne bi bistveno vplivala na obisk le-

teh: 53 % vprašanih bi lokale obiskovalo enako pogosto kot doslej, 12 % bi jih obiskovalo 

bolj pogosto, 14 % manj pogosto, 21 % vprašanih pa že sedaj ne obiskuje lokalov (SJM, 

september 2005).

VI. UČINKOVITOST UKREPA PREPOVEDI KAJENJA NA JAVNIH 
IN DELOVNIH MESTIH

Prepoved kajenja na javnih in delovnih mestih (Koprivnikar, 2006) učinkovito zmanjšuje 

izpostavljenost tobačnemu dimu  in omejuje možnosti za rabo tobaka, tako da omejuje 

mesta, kjer lahko kadilci kadijo. Prav tako tudi zmanjšuje družbeno sprejemljivost kajenja 

in s tem tudi razširjenost kajenja med mladimi. Pregled 26 raziskav iz leta 2002 je pokazal, 

da popolna prepoved kajenja na delovnih mestih zmanjša prevalenco kajenja za 3,8 

% in zmanjša porabo cigaret za 3,1 cigarete na dan med delavci, ki še vedno kadijo. To 

predstavlja okoli 29 % zmanjšanje porabe tobačnih izdelkov. Da bi dosegli podobne 

učinke, bi morali biti ti isti delavci izpostavljeni 73 % povišanju cene tobačnih izdelkov. 

Raziskave so primerjale tudi učinek popolne in delnih prepovedi in prikazale večjo 

učinkovitost popolne prepovedi kajenja tako v zmanjševanju porabe tobačnih izdelkov 

kot tudi prevalence kajenja med delavci kadilci. Popolna prepoved kajenja na delovnih 

mestih ima dvakrat večji učinek kot delna prepoved.

Nedavni dokazi tudi kažejo, da ima prepoved kajenja na delovnem mestu učinke tudi izven 

delovnih mest, saj zmanjšuje prevalenco kajenja med splošno populacijo in mladimi.

Prestop med uveljavljene kadilce se zmanjša kar za 60 % v dveh letih po uvedbi prepovedi 

kajenja v restavracijah, če primerjamo mlade v mestih s prepovedjo in v mestih brez 

prepovedi. Tak rezultat je bil specifičen le za popolno prepoved kajenja, ne pa tudi za 

delne omejitve. 

Ti rezultati (Koprivnikar, 2006) imajo pomemben javnozdravstveni vidik. Raziskovalci 

namreč glede na težo rezultata ocenjujejo, da je popolna prepoved kajenja tudi učinkovit 

ukrep za zmanjševanje kajenja med mladimi. 

16 Redni kadilci po rezultatih raziskave predstavljajo 19 % populacije.
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Tak ukrep lahko učinkuje na kajenje mladih na štiri načine, in sicer z:

zmanjšanjem negativnega zgleda odraslih, ki zdaj ne morejo več kaditi kjerkoli;• 

manj prilikami za kajenje;• 

manj prilikami za kajenje v skupinah;• 

kajenje postane manj sprejemljivo in normalno; če je kajenje dovoljeno kjerkoli, je • 

sprejeto kot sprejemljivo vedenje, bolj ko je kajenje vidno, bolj ga adolescenti zaznavajo 

kot sprejemljivega in normalnega. 

Popolne prepovedi kajenja na delovnih mestih tudi povečujejo verjetnost prepovedi 

kajenja tudi doma. Izkazalo se je, da delavci, ki delajo na delovnih mestih brez tobačnega 

dima pogosteje prepovedo kajenje na lastnem domu. To privede do zmanjšane 

izpostavljenosti tobačnemu dimu pri otrocih. Za mlade, ki živijo v domovih brez 

tobačnega dima, obstaja manjše tveganje, da bodo pričeli s kajenjem oziroma večja 

verjetnost, da bodo kajenje opustili (Koprivnikar, 2006). 

Za učinkovito zmanjševanje rabe tobačnih izdelkov mora država ob zgoraj omenjenih 

ukrepih poskrbeti tudi za dobro dostopnost do programov za odvajanje od kajenja, ki 

vključujejo svetovanje pacientom kadilcem v ambulantah splošnih zdravnikov, različne 

oblike psihoterapije in nikotinske nadomestke.

Ob tem je treba vedeti, da so posamezni ukrepi bistveno bolj učinkoviti, kadar so del celovite 

politike za nadzor nad porabo tobačnih izdelkov (Smokefree Partnership, 2006). 

Prepoved kajenja (Koprivnikar, 2006) zmanjšuje različne vrste stroškov, tako družbene 

kot zasebne. Prihranki izvirajo iz:

zmanjšanih stroškov zavarovanj, • 

povečane produktivnost tistih, ki so opustili kajenje in delavcev, ki niso več izpostavljeni • 

tobačnemu dimu (prihranjen čas odmorov za kajenje in bolniških odsotnosti), 

zmanjšanih stroškov najemanja delovne sile zaradi manjše potrebe po nadomeščanju • 

delavcev zaradi obolevnosti in umrljivosti, povezane s kajenjem, 

zmanjšanih stroškov vzdrževanja zgradb in prostorov in • 

nenazadnje, za naš prostor še neznačilno, odsotnosti tožb delojemalcev proti • 

delodajalcem zaradi učinkov tobačnega dima na zdravje delavcev. 

Ena od ocen tovrstnih prihrankov je bila pripravljena na Škotskem in pokazala vrednost 

prihrankov 124 milijonov funtov na leto, oziroma za obdobje 30 let 4,62 milijarde funtov. 
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VII. ZAKLJUČEK

Smoke Free Partnership17 je na svojih spletnih straneh objavilo obsežno poročilo o 

prisotnosti pasivnega kajenja v EU ter njegovih posledicah. Ker gre pri uvajanju prepovedi 

kajenja na javnih in delovnih mestih v prvi vrsti za zaščito nekadilcev pred izpostavljenostjo 

škodljivemu tobačnemu dimu, lahko kot zaključek povzamemo ugotovitve, ki so bile 

predstavljene v njihovem poročilu in veljajo tudi za pričujočo nalogo:

Izpostavljenost tobačnemu dimu škoduje in ubija.• 

Vsak delavec ima pravico, da ni izpostavljen tobačnemu dimu.• 

Znanstveni dokazi kažejo, da prezračevanje ne ščiti pred izpostavljenostjo tobačnemu • 

dimu.

Zakoni, ki uvajajo prepoved kajenja ne povzročajo negativnih ekonomskih učinkov.• 

Svoboda izbire vključuje tudi odgovornost, da ne škodujemo drugemu.• 

Javnost podpira zakonodajo, ki omejuje kajenje.• 

Javnost upošteva in izvaja zakonodajo, ki omejuje kajenje.• 

Če je bilo možno nekje, je možno tudi drugje.• 

Je stroškovno učinkovit javnozdravstveni ukrep.• 

 Splošne politike za okolje brez tobačnega dima so učinkovite (Smokefree Partnership, • 

2006).  

Popolna prepoved kajenja je bila do januarja 2004 pobuda, kateri mnogi kritiki niso 

videli prihodnosti v Evropi. Vsaj ne v bližnji prihodnosti. Toda v januarju 2008 bodo na 

seznamu evropskih držav, ki so prepoved kajenja uzakonile (tudi v barih in restavracijah, 

s čimer bodo zaščitile tudi gostinske delavce), vsaj: Irska, Norveška, Italija, Malta, Švedska, 

Škotska, Litva, Islandija, Finska, Anglija, Wales, Severna Irska in Francija. Glavni cilj politik 

omejevanja kajenja na delovnih in javnih mestih je zaščita nekadilcev pred škodljivimi 

učinki tobačnega dima na njihovo zdravje.

Primerjava zakonodaj v državah, ki na različne načine omejujejo kajenje, kaže, da 

le popolna prepoved kajenja na javnih in delovnih mestih učinkovito zmanjšuje 

izpostavljenost tobačnemu dimu in hkrati zmanjšuje porabo tobačnih izdelkov. 

Enostavna razdelitev na področja za kadilce in nekadilce znotraj istega prostora, sicer 

lahko zmanjša izpostavljenost, a ne zagotavlja zaščite nekadilcev v nekadilskih področjih. 

Področje za nekadilce privede le do delnega zmanjšanja izpostavljenosti, ki znaša nekje 

od 0 do 50 %. 

17 Partnerstvo je nova strateška in neodvisna institucija, ki jo sestavljajo Ustanova za raziskovanje raka (Združeno 
kraljestvo), Evropska respiratorna zveza in francoski Nacionalni inštitut za raziskave raka. Njen cilj je promovirati 
in zagovarjati nadzor nad tobakom, raziskovanje na evropski in nacionalnih ravneh in sodelovanje z drugimi 
zdravstvenimi ustanovami v EU.
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Napoved prepovedi kajenja na Irskem, ki je bila svetovno znana po pitju piva v svojih gosto 

zakajenih barih, se je pred tremi leti zdela utopija. Vendar raziskave po uvedbi “smoke-free” 

zakonodaje kažejo presenetljivo pozitivne rezultate, tako na strani sprejemanja določil 

zakona s strani prebivalcev (tudi kadilcev - mnogih bivših), kot tudi s strani delodajalcev. 

Med slednjimi so bili predvsem zaskrbljeni lastniki gostinskih lokalov, ki so se zaradi 

prepovedi kajenja bali velikega upada prometa. Nova zakonodaja se je izkazala za zelo 

uspešno in splošno sprejeto (Tobacco Control, 2005). Tudi države, ki so Irski (bolj ali 

manj zvesto) sledile, so po prvih skeptičnih pričakovanjih, po prvih ocenah pridobljenih 

s pregledom stanja na terenu, z veseljem objavile rezultate (spletna stran BMJ).   

Omejitev kajenja na javnih mestih nosi tudi sporočilo, da kajenje ni družbeno sprejemljivo. 

Manj je pritiska vrstnikov za kajenje, kar še dodatno zmanjša porabo tobaka. Spremeni se 

tudi kadilsko vedenje mladih in mladih odraslih. Med mladimi se zmanjša delež kadilcev 

in povprečna poraba cigaret, poveča se verjetnost za opustitev kajenja oziroma večja je 

verjetnost, da mlad človek sploh ne bo začel kaditi, kar pa bi bil dobrodošel trend tudi 

v Sloveniji, glede na to da raziskave kažejo povečevanje deleža rednih kadilcev med 

mladimi.

Pri vsem napisanem pa morda ni odveč omeniti učinkovitosti nadzora nad izvajanjem 

sprejete zakonodaje. Ali kot pravijo: “Papir vse prenese.”

Priloga

RAZŠIRJENOST KAJENJA V SLOVENIJI

V Sloveniji delež kadilcev med odraslimi pada. Podatki, ki izhajajo iz raziskav Slovenskega 

javnega mnenja in raziskav, ki jih izvaja CINDI Slovenija, kažejo, da se je delež odraslih 

kadilcev zmanjšal iz 28,2 % v letu 1994 na 18 % v letu 2005. 

Tabela 2: Kajenje med odraslimi (18+) v %

SPOL 1988 1994 1996 1999 2000 2001 2005

Ženske 27,3 22,7 20,5 20,3 19,8 20,6 18

Moški 41,7 34,7 33,3 30 32,4 30,6 21

SKUPAJ 34,1 28,2 26,5 24,5 25,9 25,3 20

Vir: SJM.
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Podatki raziskave ESPAD, ki v štiriletnih intervalih ugotavlja trend uporabe drog med 15- in 

16-letniki, pa so v Sloveniji pokazali zaskrbljujoč porast rednih kadilcev med mladostniki. 

Leta 1995 je v Sloveniji redno kadilo 16,4 % anketiranih, leta 1999 se je za redne kadilce 

izreklo 25,7 % anketiranih, leta 2003 pa že kar 27 %. 

Tabela 3: Kajenje med mladostniki (15 in 16) v %

LETO/ 
ŠTEVILO 
KAJENJ 

NIKOLI 1-2 X 3-5 X 6-9 X 10-19 X 20-39 X 40 +

1995 41,1 20,3 8,7 4,7 5,2 3,7 16,4

1999 35,7 16,4 7,1 4,5 6 4,6 25,7

2003 33,3 16,7 8,1 4,7 5,4 4,8 27

Vir: ESPAD.

Tabela 4: Redni kadilci med mladimi v %

LETO DEKLETA FANTJE SKUPAJ

2003 28 26 27

Vir: ESPAD. 
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UREDITEV ZDRAVILSTVA V SLOVENIJI IN 

V NEKATERIH DRŽAVAH EU1

I.  UVOD

V Sloveniji se je uveljavil izraz zdravilstvo, govori pa se tudi o uporabi nekonvencionalne, 

neuradne, alternativne, komplementarne, tradicionalne ali naravne medicine. Tako 

poimenovanje je značilno tudi za druge v pregledu predstavljene države, kjer prevladujoč 

zdravstveni sistem temelji na alopatski2 medicini. V Sloveniji lahko najdemo preko 120 

različnih praks, tehnik, metod zdravilstva (Lovrečič, 2002).

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 2002 predložila prvo strategijo o 

naravnem zdravljenju in alternativni medicini. Najpogostejše metode, ki jih za uporabo 

v klinični praksi priznava Svetovna zdravstvena organizacija, so akupunktura, fitoterapija, 

homeopatija, razne vrste masaž, hipnoterapija, kiropraktika, osteopatija in nutritivna 

terapija. Svetovno gibanje v zadnjih desetih letih kaže, da se število pacientov, ki si 

pomagajo s komplementarnim zdravljenjem, nenehno povečuje (spletna stran WHO; 

Lovrečič, 2002; Fisher in Ward, 1994).

 Direktivi Sveta Evropske unije (1992/73/ES in 1992/74/ES) o nekaterih homeopatskih 

medicinskih izdelkih sta bili le dva od mehanizmov na področju ureditve komplementarne 

medicine znotraj Evropske unije, ki sta predstavljali osnovo za kasnejšo Direktivo 

2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini. Na to 

direktivo se navezuje tudi Uredba 726/2004, ki ureja področje avtorizacije in nadzora nad 

medicinskimi izdelki. Resolucija Evropskega parlamenta o statusu nekonvencionalne 

medicine,3 pa je pozvala komisijo, naj prouči sistem nekonvencionalne medicine (varnost, 

1 Mag. Andrej Eror, mag. Mojca Pristavec-Đogić, pripravljeno: 22.12.2005, objavljeno: 4.1.2006.

2 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je alopatija označena kot zdravljenje z zdravili, katerih učinek je nasproten 
simptomom bolezni. 

3 Evropski parlament je maja 1997 sprejel “Resolucijo o statusu nekonvencionalne medicine”, s katero je pozval 
Evropsko komisijo, da stori naslednje: - sproži postopek priznavanja nekonvencionalnih medicin in za to ustanovi 
potrebne odbore; 
- izpelje temeljite raziskave varnosti, učinkovitosti, področja uporabe in komplementarne ali alternativne narave 
vseh nekonvencionalnih medicin in da zasnuje komparativno študijo različnih nacionalnih zakonodaj, ki urejajo 
delovanje nekonvencionalnih medicinskih praktikov; 
- ko se bo izdelovala evropska zakonodaja, da se jasno razlikuje med tistimi nekonvencionalnimi medicinami, ki so - 
komplementarne, in tistimi, ki so alternativne narave - v tem smislu, da zamenjujejo konvencionalno medicino.
Parlament tudi poziva Svet ministrov, da spodbudijo raziskave na področju nekonvencionalnih medicin glede na 
individualnost in holističnost pristopa, preventivno vlogo in specifične značilnosti nekonvencionalnih medicinskih 
disciplin.
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učinkovitost, področja uporabe itd.) ter naj sproži proces priznanja nekonvencionalne 

medicine.     

V nadaljevanju smo najprej prikazali ureditev zdravilstva v Republiki Sloveniji. Sledi prikaz 

ureditve v nekaterih  državah članicah Evropske unije, in sicer v Avstriji, Belgiji, Franciji, 

Italiji, Latviji, Luksemburgu, Nemčiji, Španiji, Združenem kraljestvu ter na Danskem, 

Finskem, Irskem, Malti, Madžarskem, Nizozemskem in Švedskem4. Pri svojem delu smo 

se oprli predvsem na podatke s svetovnega spleta, proučili pa smo tudi razpoložljivo 

strokovno literaturo ter za podatke zaprosili Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.   

II.  UREDITEV PODROČJA ZDRAVILSTVA V SLOVENIJI

2.1  Normativna ureditev področja zdravilstva  

Pogoji za opravljanje dejavnosti alternativne medicine so predpisani v Zakonu o 

gospodarskih družbah - v nadaljevanju ZGD. Pred 22. junijem 2001, ko so stopile v veljavo 

spremembe in dopolnitve tega zakona, je morala gospodarska družba ali samostojni 

podjetnik posameznik pred pričetkom opravljanja dejavnosti pridobiti odločbo 

pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. Z novelo zakona 

pa je bila ta ureditev spremenjena, in sicer velja, da družba (oziroma samostojni podjetnik 

posameznik) lahko začne opravljati svojo dejavnost, ko je ta vpisana v register. Če drug 

zakon za opravljanje določene dejavnosti poleg registracije določa še posebne pogoje 

za opravljanje dejavnosti, lahko družba oziroma podjetnik začne opravljati to dejavnost, 

ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom. V primeru, da poseben zakon 

poleg izpolnjevanja predpisanih posebnih pogojev določa, da sme družba (posameznik) 

začeti z opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ oziroma organizacija z 

javnimi pooblastili izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti, 

lahko družba oziroma podjetnik začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda 

tako odločbo (sedmi odstavek 4. člena in tretji odstavek 75. člena ZGD).

V primeru gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z zdravilstvom, ne obstaja pravna 

podlaga za uporabo določila o obvezni pridobitvi odločbe o izpolnjevanju pogojev 

za opravljanje dejavnosti. Za začetek opravljanja dejavnosti zadošča vpis v register, 

kot je določeno v prvem odstavku 4. člena oziroma prvem odstavku 75. člena ZGD. 

Enako izhaja tudi iz pregleda Pogojev za opravljanje dejavnosti iz marca 2002, ki ga 

je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo. Iz navedenega akta ministrstva ne izhaja, da bi 

4  O tej temi smo že pisali, in sicer v nalogi: 102/2001: Ureditev komplementarnega zdravilstva v državah EU in 
državah tranzicije. Tokrat smo pripravili tabelo, v kateri smo poskusili na preglednejši način prikazati ureditev 
zdravilstva oziroma komplementarne medicine v izbranih državah Evropske unije.
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bila za opravljanje dejavnosti  alternativne medicine predpisana pridobitev posebnega 

dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 

To bi bilo mogoče razumeti kot popolno odsotnost strokovne kontrole nad dejavnostmi 

zdravilstva, hkrati pa nasprotje z 88. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, po katerem 

se kaznuje oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost brez dovoljenja (Lovrečič, 2004). 

Zdravilstvo je v ZGD obravnavano kot gospodarska in ne kot zdravstvena dejavnost. 

Ker izvajalci zdravilstva trdijo, da imajo njihove metode vpliv na zdravje uporabnikov 

njihovih storitev, v nadaljevanju obravnavamo nekaj normativnih aktov, ki se nanašajo 

na zdravstveno dejavnost in njihov vpliv na položaj zdravilstva v Sloveniji.

Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Zakon določa, da morajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljati 

zdravstveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske 

deontologije oziroma z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi (45. člen). 

Dopustnost preskušanja še nepreverjenih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja 

in rehabilitacije ter preskušanja zdravil in opravljanja biomedicinskih raziskav le s 

soglasjem ministrstva pristojnega za zdravje ter s pisnim soglasjem bolnika, za mladoletne 

osebe in osebe pod skrbništvom pa s pisnim soglasjem staršev oziroma skrbnika 

opredeljuje 57. člen. Naslednji, 58. člen, določa, da smejo zdravstveni delavci uporabljati 

le preverjene in strokovno neoporečne dopolnilne tradicionalne in alternativne oblike 

diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ki ne škodujejo zdravju ljudi in jih odobri 

pristojno ministrstvo s soglasjem medicinsko-etične komisije. Kot dovoljene 59. člen 

opredeli tiste dopolnilne tradicionalne in alternativne oblike diagnostike, zdravljenja 

in rehabilitacije, ki ne škodujejo zdravju ljudi. Pogoje za opravljanje teh dejavnosti in 

postopek za njihovo odobritev določi minister. Tudi dovoljenje samo izdaja in odvzema 

ministrstvo. Člen nadalje določa, da mora izvajalec omenjenih dejavnosti o svojem delu 

voditi dokumentacijo, ki jo določi minister.

V 60. členu istega zakona je predvideno, da za dajanje soglasij k zasnovi znanstveno-

raziskovalnih projektov ter za proučevanje vprašanj, povezanih z zgoraj navedenimi 

členi, ministrstvo oblikuje medicinsko-etično komisijo, ki jo sestavljajo priznani 

strokovnjaki in zdravstveni delavci.

Zdravilske metode so v tem zakonu torej predvidene in jih lahko opravljajo le zdravstveni 

delavci z odobritvijo ministra, s soglasjem medicinsko etične komisije, a le za preverjene in 

strokovno neoporečne metode. Zdravilec po tem zakonu zdravilstva ne more opravljati.
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Pravilnik o zdravniških licencah5 

Pravilnik v 4. členu določa, da morajo licenco po postopku, predpisanem s tem pravilnikom, 

pridobiti vsi zdravniki, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati zdravniško 

službo. Eden izmed pogojev, ki ga mora oseba za prejem licence izpolniti, je tudi podpis 

posebne izjave, s katero se obveže, da se ne bo ukvarjala z zdravilstvom in mazaštvom.

Pravilnik o homeopatskih izdelkih6

Pravilnik v skladu z direktivo Evropske unije (2001/83/ES) ureja natančnejšo opredelitev 

homeopatskih izdelkov, pogoje za njihovo izdelovanje, označevanje, oglaševanje in 

dajanje v promet.

Področje homeopatskih zdravil tako urejata Zakon o zdravilih in medicinskih 

pripomočkih in Pravilnik o homeopatskih izdelkih. Omenjeni zakon in pravilnik 

sta usklajena z evropskim pravnim redom. Zakon vsebuje definicijo homeopatskih 

izdelkov, določa mesto njihovega izdajanja (samo v lekarnah) in predpisuje, da se smejo 

homeopatski izdelki dajati v promet le na podlagi dovoljenja pristojnega organa, to je 

Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke. Izvajanje določil zakona o zdravilih 

in medicinskih pripomočkih glede homeopatskih izdelkov je bilo do 1. maja 2004, ko 

so začele veljati spremembe zakona, vezano na ureditev homeopatskega zdravljenja. Z 

novim pravilnikom o homeopatskih izdelkih, izdanim avgusta 2004, pa je dana celovita 

pravna podlaga za registracijo oziroma pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskimi 

izdelki. Kdaj in kateri homeopatski izdelki bodo na trgu v Republiki Sloveniji, je odvisno 

od proizvajalcev homeopatskih izdelkov oziroma njihovih zastopnikov (glej komentar 

Ministratva za zdravje na spletni strani UVI).

Pri zdravilih ne velja prost pretok blaga in v vsaki državi članici so lahko na trgu le tisti 

homeopatski izdelki, ki so v njej registrirani (spletna stran European Medicines Agency).

Predlog zakona o zdravilih

V Poročevalcu Državnega zbora z 29. novembra 2005 je bil objavljen Predlog zakona o 

zdravilih (ZZdr-1), kjer so v 6., 13. in 14 . členu omenjena tradicionalna zdravila rastlinskega 

izvora in homeopatska zdravila (definicija, zahteve, katerim morajo ustrezati). Temeljni 

cilj predlaganega zakona je uskladitev slovenske zakonodaje z novo sprejetimi direktivami 

Evropske unije in njihov prenos v slovenski pravni red. 

5 Pravilnik je izdala Zdravniška zbornica Slovenije s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje, 1999, spremembe in 
dopolnitve 2004.

6 Izdalo Ministrstvo za zdravje, 2004.
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2.2 Ministrstvo za zdravje in aktivnosti na področju zdravilstva  

Ministrstvo za zdravje je 28. februarja 2003 sklicalo konstitutivni sestanek delovne 

skupine, ki naj bi pripravila predlog za pravno ureditev položaja oziroma delovanja na 

področju t.i. nekonvencionalnih metod zdravljenja. Glavni namen sklica je bila priprava 

Zakona o zdravilstvu, zdravstveno varstvo pacienta in njegova zaščita.

Stališče ministrstva glede položaja zdravilstva v Sloveniji je razvidno iz odgovora 

Ministrstva za zdravje na vprašanje glede priznanja ene izmed metod alternativne 

medicine 7. julija 2004: ...”Dokler zdravilstva oziroma zdravilskih metod ni mogoče 

znanstveno preizkusiti in na podlagi tega dokazati njihove učinkovitosti za zdravljenje 

ter dokler te učinkovitosti ni mogoče preverjati z znanstvenimi metodami, zdravilstvo in 

zdravilske metode ne morejo biti priznane s strani medicine.” (spletna stran UVI).

Nadaljnji koraki Ministrstva za zdravje RS, ki jih lahko pričakujemo v prihodnje, pa so bili 

predstavljeni v prispeveku POP TV z dne 23. avgusta 2005: 

“V zvezi z urejanjem statusa komplementarnih oziroma alternativnih načinov 

zdravljenja Bručan meni, da bodo zdravniki ob podelitvi licenc v bližnji prihodnosti še 

vedno morali podpisati, da se ne bodo ukvarjali z zdravilstvom. Vendar pa bo po njegovih 

besedah to področje potrebno urediti, tako da bo tudi ta zvrst zdravljenja dobila svoje 

mesto in da bodo te stvari urejene, kot je to drugod po svetu. Dejal je, da je v pripravi 

zakonodaja, ki bo področje zdravilstva urejevala na primeren način.”

2.3  Slovenska zdravniška zbornica in aktivnosti na področju 
zdravilstva

Licenca zdravniške zbornice je pogojena s podpisom izjave, v kateri podpisani izjavlja, da 

se ne bo ukvarjal z zdravilstvom oziroma mazaštvom. Po besedah bivšega predsednika 

Slovenske zdravniške zbornice, dr. Marka Bitenca, licenca bolnikom zagotavlja, da je 

človek, ki jo ima, strokovnjak na svojem področju, da je končal zahtevano šolanje, da pri 

zdravljenju uporablja znanstveno preverljive metode in upošteva načela zdravniške etike. 

Argument za podpis izjave je po njegovem mnenju varnost in zaščita bolnikov (povzeto 

po članku v Orbiti, november 2004).

Na zahtevo zdravniške zbornice je Državna komisija za medicinsko etiko 2. februarja 

1998 oblikovala svoje stališče o zdravilstvu, skupaj s predlogom, da državni mehanizmi 

dejavneje posežejo na to področje. Komisija je izrazila zavedanje, da je zdravilstvo 

realnost naše dobe, s katero morata medicina in javno zdravstvo računati. Nadalje 
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je komisija ugotovila, da ima vsak opravilno sposoben človek pravico, da sam izbira 

med zdravnikom in zdravilcem, kakor tudi pravico, da se zdravljenju sploh odpove. 

Komisija je izrazila prepričanje, da je treba zdravilcem naložiti podobno odgovornost 

pri obravnavanju bolnikov, kot jo imajo zdravniki. Kljub ob različnih situacijah omenjeni 

želji nekaterih zdravilcev po sodelovanju z medicino, je komisija izrazila dvom, da bi 

bilo pravo sodelovanje, kot je to primer med zdravniki, možno. Vendar je v nekaterih 

primerih zaradi bolnikove koristi po njenem mnenju prav, da se zdravnik ne izogne stiku 

z zdravilcem. Poleg tega je opozorila, da mora država preprečiti delovanje samozvanih 

zdravilcev (šarlatanov). Za odprtje dejavnosti komisija predlaga zahtevo po posebnem 

dovoljenju, ki naj ga izda Ministrstvo za zdravje. Med dokazili naj bi bilo spričevalo o 

izobrazbi zdravilca, o njegovi usposobljenosti, o članstvu v strokovni organizaciji, itd. 

Bolniki bi po priporočilih komisije morali podpisati izjavo o zavestni in svobodni privolitvi 

glede uporabe storitev. Zdravilci bi morali biti odškodninsko zavarovani. Komisija je tudi 

opozorila, da morajo poklicne organizacije urediti članski register, določiti način in merila 

za izobrazbo članov, vzpostaviti notranji nadzor, poskrbeti za zadostno obveščenost 

svojih klientov ter omogočiti stalen državni nadzor. Mnenje komisije je bilo, da bi bilo 

po teh pravilih možno in primerno urediti status in delovanje samo tistih zdravilskih 

panog, ki že imajo svoje poklicne standarde, predpisano in preverljivo izobraževanje 

in svoje poklicne organizacije. Komisija je podprla priporočilo Evropskega parlamenta, 

da se učinkovitost teh metod razišče po pravilih znanosti in brez predsodkov (Stališče 

Državne komisije za medicinsko etiko o zdravilstvu, 1998).

 To stališče je obravnaval tudi Zdravstveni svet7 na seji 5. marca 1998 in sklenil, da je 

potrebno problematiko celovito urediti s posebnim zakonom.

Na vprašanje novinarke revije Viva, zakaj je zdravniška zbornica tako nepopustljiva do 

zdravilstva, je prim. Dunja Piškur Kosmač, ki je do pred kratkim  pokrivala tudi področje 

alternativne medicine na Ministrstvu za zdravje odgovorila:

 “Osnovni argument zdravniške zbornice za prepoved ukvarjanja z zdravilstvom je 

namreč prav dejstvo, da zdravniki v procesu šolanja ne dobijo nobenih znanj s tega 

področja. Če bi pridobili ustrezno izobrazbo v državah Evropske unije, ki bi bila pri nas 

priznana, takšnih pomislekov verjetno ne bi bilo več.”(Viva-spletna stran).

7 Zdravstveni svet je najvišji usklajevalni organ in najvišji posvetovalni organ ministra, pristojnega za zdravje, na 
področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Oblikuje predloge obsega in 
vsebine zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, dostopnosti in enakomernega razvoja vseh strok.
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2.4  Aktivnosti Društva medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov na področju zdravilstva

Ljubljansko društvo medicinskih sester je decembra 2002 organiziralo prvi simpozij 

o komplementarnem in naravnem zdravilstvu v zdravstveni negi in zaradi velikega 

zanimanja kasneje še dva. Sporočilo simpozijev je bilo, da se medicinske sestre zavzemajo 

za uporabo zdravilstva v zdravstveni negi in si želijo legalizacije oziroma zakonske 

ureditve področja (spletna stran Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov).

2.5 Gospodarska zbornica Slovenije in aktivnosti na področju 
zdravilstva

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS) se je 18. decembra 1997 

ustanovila Sekcija refleksoterapevtov, katere člani so poslovni subjekti, zavodi, društva in 

samostojni podjetniki. Cilj sekcije je bil identifikacija poklica refleksoterapevt in njegova 

uvrstitev v standardno klasifikacijo poklicev ter uvrstitev dejavnosti refleksoterapije med 

alternativne oblike zdravljenja v okviru standardne klasifikacije dejavnosti. Februarja 

1999 je upravni odbor GZS v skladu s Pravilnikom o izpitih za ugotovitev in potrditev 

usposobljenosti potrdil program usposabljanja za refleksoterapevte. Listina GZS o 

usposobljenosti ni predpisana kot pogoj za izvajanje dejavnosti, zato svojo usposobljenost 

kandidati dokazujejo na prostovoljni bazi. 

Refleksoterapevt je tudi edini poklic s področja naravnega (alternativnega-

komplementarnega) zdravljenja, ki ima nacionalno poklicno kvalifikacijo. 

V okviru Združenja drobnega gospodarstva že četrto leto deluje Sekcija terapevtov 

naravnega zdravljenja. Eden glavnih ciljev sekcije je prizadevanje za enotno urejeno 

strokovno, programsko in sistemsko delovanje pravnih subjektov, ki se ukvarjajo z 

izvajanjem naravnega zdravljenja. Sekcija stremi k uvajanju mednarodno primerljive 

zakonodaje na področju dejavnosti naravnega zdravljenja, k ureditvi poslovanja 

terapevtov naravnega zdravljenja skladno s sodobnimi standardi in k opredelitvi izvajanj 

storitev naravnega zdravljenja kot dejavnosti v javnem interesu.

Oblikovan je bil katalog znanj, po katerem bo GZS v skladu s svojimi pooblastili preverjala 

usposobljenost izvajalcev najpogostejših vrst terapij naravnega zdravljenja (tuina-

terapije, aurikulo-terapije, joga, marma-terapija, v bodoče tudi bioenergoterapija). To 

preverjanje bo služilo kot pokazatelj aktualnega stanja in stopnje zanimanja izvajalcev-

zdravilcev za regulacijo razmer v smislu vzpostavitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij 

za to področje. Za nadaljnje preverjanje stopnje usposobljenosti je pomemben vstopni 
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pogoj - opravljen izpit iz temeljnih medicinskih znanj in V. stopnja izobrazbe. Razpisan 

je prvi rok za preverjanje usposobljenosti za temeljna medicinska znanja, t.j. 3. februar 

2006. Vstopni pogoj je priznan samodejno tistim, ki so zaključili najmanj srednješolsko 

izobraževanje zdravstvene smeri.

Cilj GZS je v prihodnjih letih slovenski javnosti ponuditi katalog slovenskih terapevtov 

naravnega zdravljenja z listino GZS o usposobljenosti.

V sklopu Sekcije terapevtov naravnega zdravljenja se trenutno izvajajo aktivnosti na 

raziskovalni nalogi z naslovom “Stanje zdravilstva v Sloveniji” (povzeto po spletnih 

straneh GZS in dopisa predstavnice GZS).

2.6  Društvo komplementarnega in alternativnega zdravilstva 
(KONAZ)

Društvo komplementarnega in alternativnega zdravilstva od leta 2000 združuje slovenske 

zdravilke in zdravilce. Leta 2001 so sprejeli za delo članov zavezujoče dokumente: 

Pravilnik o zdravilstvu, Kodeks zdravilske etike, Izjavo zdravljenca in zdravilca, kartoteko 

zdravilca ter Zdravilsko mnenje.

Zavzemajo se za pravico bolnikov do izbire varnih in zdravju neškodljivih metod 

zdravljenja, tudi alternativnih. Prizadevajo si za legalizacija dela zdravilcev, sprejetje 

ustrezne zakonodaje, licence za zdravilce, za znanstveno preverjanje in sodelovanje z 

uradno medicino, uveljavljanje kodeksa etike za zdravilce, za šolanje in izobraževanje, 

pridobitev poklica zdravilec z javno veljavno listino,  za zdravstveno zavarovanje, dodatno 

ali zasebno, ki naj bi krilo tudi tovrstne stroške zdravljenja.

Ocenjujejo, da se v Sloveniji z zdravilstvom ukvarja okoli 1200 oseb. 

Vlogo komplementarnih metod zdravljenja izvajalci teh dejavnosti vidijo zlasti v 

preventivi, kot dopolnilo k metodam zdravljenja uradne medicine ter kot dopolnilo k 

paliativni oskrbi. V določenih primerih pa tudi kot nadomestilo terapevtskim posegom 

uradne medicine in s tem v vlogi alternativne medicine. Po njihovem mnenju bi uspešno 

povezovanje uradne in komplementarne medicine in ustrezna pravna ter strokovna 

ureditev področja vodila v večjo varnost izbire bolnika v procesu odločanja in tudi v 

zmanjšanje stroškov za javno zdravstvo. 

Zdravilci rešitev trenutnega stanja na področju zdravilstva vidijo v sprejetju posebnega 

zakona in ustanovitvi Zdravilske zbornice Slovenije (povzeto po spletni strani BION/

KONAZ).
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III.  UREDITEV KOMPLEMENTARNE MEDICINE V NEKATERIH 
DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE

Tabela 1: Primerjalni pregled ureditve komplementarne medicine v nekaterih 

državah članicah Evropske unije

DRŽAVA
PRIZNANE METODE, 
ZAKONODAJA, STROKOVNA 
ZDRUŽENJA

ŠOLANJE, 
USPOSOBLJENOST

STANDARDI, POGOJI, 
DOKUMENTACIJA,  NADZOR

KRŠITVE, FINANCIRANJE

Avstrija

Priznane so akupunktura, 
nevroterapija in kiropraktika 
(homeopatija je  prisotna kot 
svetovanje).
Ni posebnih predpisov o 
uporabi komplementarnega 
zdravilstva. 
Zdravnikom medicine se 
implicitno dovoljuje uporaba 
kakršnekoli zdravstvene metode, 
za katero menijo, da je ustrezna. 

Zdravstveno dejavnost 
opravljajo le kvalificirani 
in pooblaščeni zdravstveni 
strokovnjaki. 
Svet zdravnikov izdaja 
diplome za področje 
akupunkture, homeopatije, 
ročne terapije in 
nevroterapije. 
Študij traja 2 do 3 leta. 
Nevroterapijo in 
kiropraktiko  poučujejo na 
univerzah.
Prizna se naziv “doktor 
homeopatije” - možen 
podiplomski študij, traja 
3 leta.

Soglasje pacienta.

Komplementarno medicino uporabljajo 
zdravniki na svojo odgovornost.
Kazenski zakonik določa globo ali zaporno 
kazen za nekvalificirane osebe ter za 
uporabo neznanstvenih metod. 
Komplementarna medicina praviloma ni 
upravičena do sredstev iz fondov javnega 
zavarovanja, razen za homeopatijo. 
Izjemoma se dopušča financiranje 
metod, ki imajo za cilj lajšanje bolečin 
oziroma v primeru neučinkovitosti drugih 
medicinskih metod v posameznem 
primeru.    

Belgija

Zakon o komplementarnem 
zdravilstvu. 
Zakon uvaja predpise o 
homeopatiji, kiropraktiki, 
osteopatiji in akupunkturi 
ter priznanju drugih 
komplementarnih metod. 
Z zakonom je  predvidena  
komisija, ki svetuje vladi 
pri zdravilstvu - registracija 
zdravnikov, članstvo v poklicnih 
organizacijah  itd.
Komisijo sestavlja 5 zdravnikov 
medicine in 5 zdravnikov 
komplementarnega zdravilstva.
Zveza za akupunkturo.

Zdravstvene šole 
ne poučujejo 
komplementarnega 
zdravilstva.
Fakulteta ali šola za 
homeopatijo nudi tečaje 
za zdravnike medicine, 
kirurge, zobozdravnike itd. 
Zveza za akupunkturo 
s pooblastilom vlade 
izobražuje bodoče 
akupunkturiste. 

Zakon dovoljuje rabo registriranega 
komplementarnega zdravilstva samo 
v primeru, če oseba dobi licenco s 
strani pristojnega ministrstva. 
Voditi je treba kartoteko za vsakega 
posameznega pacienta.
Če oseba, ki opravlja 
komplementarno zdravilstvo 
ni zdravnik medicine, mora od 
slednjega pridobiti diagnozo svojega 
pacienta. 
Registrirani zdravniki 
komplementarnega zdravilstva 
morajo zagotoviti, da pacienti niso 
prikrajšani za konvencionalno 
zdravljenje.   

Kršitev zakona - globa, suspenz, umik 
licence.
Belgijski sistem socialne zaščite ne krije 
stroškov komplementarne medicine. 
Privatne zavarovalnice pokrivajo stroške 
akupunkture, kiropraktike, osteopatije in 
homeopatskih izdelkov.  

Danska

Pooblaščeni in diplomirani 
zdravniki medicine nimajo 
omejitev pri uporabi metod 
zdravljenja. 
Zakon o zdravstvu ureja 
izdelavo in trženje naravnih 
zdravil. 
Zakon o opravljanju zdravniške 
dejavnosti - dovoljuje 
zdravnikom komplementarne 
medicine  opravljanje 
zdravstvene dejavnosti (niso 
pa vključeni v nacionalni 
zdravstveni sistem). 
Poseben zakon iz leta 1992 za 
kiropraktike. 

Društvo za akupunkturo.
Društvo kiropraktikov.

Društvo za akupunkturo 
organizira tečaj 
akupunkture (120 ur) 
za zdravnike medicine 
(alopate). 
Društvo kiropraktikov 
ponuja izobraževanje 
tudi drugim - zdravnikom 
komplementarne medicine 
(ne-alopatom). 
Članstvo v društvu 
kiropraktikov je pogojeno 
z opravljenim šolanjem 
pod nadzorom ameriškega 
sveta za izobraževanje 
kiropraktikov (American 
Council on Chiropractic 
Education) in po 
opravljenem 6 mesečnem 
vajenstvu pri članu društva 
ter narejenem izpitu v 
organizaciji društva.t

Kadar se pacient posvetuje s 
kiropraktikom, ne da bi se prej 
obrnil na zdravnika medicine, mora 
ta obvestiti pacientovega zdravnika o 
diagnozi in zdravljenju. 
Zdravniki komplementarne 
medicine ne smejo opravljati 
določene dejavnosti (zdravljenje 
spolnih bolezni, tuberkuloze in 
drugih nalezljivih bolezni, uporaba 
rentgena, injekcijskih igel itd.). 

Kršitev predpisanih omejitev se kaznuje 
z dvanajstimi meseci zapora. Kazni so 
posebej stroge, ko gre za kršitve pri 
pacientih z duševnimi boleznimi ali za 
hendikepirane osebe, mladoletne osebe itd. 
Javno zdravstveno zavarovanje povrne 
tretjino stroškov za do 5 obiskov 
kiropraktika (in en rentgenski pregled) 
letno pod pogojem, da je kiropraktik 
priznan s strani Danskega sveta 
kiropraktikov.
Delno se stroški za akupunkturo in 
osteopatske storitve povrnejo, če so 
pacienti napoteni s strani registriranega 
zdravnika.    
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DRŽAVA
PRIZNANE METODE, 
ZAKONODAJA, STROKOVNA 
ZDRUŽENJA

ŠOLANJE, 
USPOSOBLJENOST

STANDARDI, POGOJI, 
DOKUMENTACIJA,  NADZOR

KRŠITVE, FINANCIRANJE

Finska

Zdravniki z licenco, registrirani 
kiropraktiki in osteopati 
so priznani. Dovoljena jim 
je zdravstvena dejavnost 
(diagnosticiranje, zaračunavanje 
uslug itd.).
Tudi druge osebe lahko 
zdravijo, če tega ne opravljajo 
znotraj javnih služb in se ne 
predstavljajo kot poklicni 
zdravniki. 

Akupunktura je sprejeta 
kot del zdravstvene prakse, 
tovrstno izobraževanje 
pa je sestavni del študija 
zdravnikov medicine. 
Kiropraktiki in osteopati 
morajo opraviti vsaj štiri 
leta nepretrganega študija. 

Strokovni nadzor samo za zdravnike 
medicine, registrirane kiropraktike 
in osteopate. 
Vsakdo lahko uporabi naziv kot 
npr. “kiropraktik”, vendar samo 
registrirani kiropraktiki in osteopati 
uporabljajo naziv “kvalificiran” 
kiropraktik oz. osteopat. 

Nelegalno opravljanje zdravstvene 
dejavnosti se kaznuje z globo ali z do 
šestimi meseci zapora. 
Socialno zdravstveno zavarovanje krije 
stroške akupunkture, če jo opravi zdravnik 
in stroške priznanih kiropraktikov, 
osteopatov ter drugih zdravilcev pod 
določenimi pogoji.
Privatne zavarovalnice ne krijejo stroškov 
komplementarnega zdravljenja.  

Francija

Osebe, ki niso zdravniki 
medicine z licenco, opravljajo 
zdravstveno dejavnost 
nelegalno, če diagnosticirajo 
in zdravijo  ali vršijo aktivnosti 
temelječe na medicinskih 
postopkih.

Dovoljeno je poučevanje 
komplementarnega 
zdravilstva.
Zasebne šole ne smejo 
izdajati diplom. 

Ni podatka

Zdravstveno zavarovanje krije homeopatske 
pripravke, nekatere fitoterapije, 
akupunkturo, kiropraktiko ali kinziologijo, 
če jih opravlja priznani zdravnik. 

Irska

Zdravniške službe v javni  
upravi (state and civil service), 
vojski ali zasebnem sektorju 
lahko opravljajo le registrirani 
zdravniki medicine (alopati). 
Ne obstaja poseben zakon 
o kiropraktiki, čeprav je ta 
dovoljena. 

 Tudi osebe brez diplome 
iz alopatije lahko izvajajo 
komplementarno 
medicino, vendar so 
kot zdravstveni delavci 
uradno priznani le tisti z 
univerzitetno diplomo. 

Zdravstveni svet skrbi za zakonito 
delovanje zdravniškega poklica. 
Zdravnik medicine (alopat) 
mora imeti diplomo o opravljeni 
zdravstveni šoli in mora biti 
registriran pri zdravstvenem svetu. 
Registrirani zdravniki imajo nekatere 
posebne pravice.
Kiropraktiki lahko pridobijo licenco 
za upravljanje rentgenskih naprav. 

Če se neregistrirani zdravnik predstavlja 
kot registriran zdravstveni delavec, se to 
obravnava kot prekršek.
Vse storitve registriranih zdravnikov, tudi če 
gre za komplementarno zdravljenje, imajo 
glede kritja iz zdravstvenega zavarovanja 
enak status kot običajne zdravstvene 
storitve.  

Italija

Kiropraktika priznana kot 
poklic, čeprav ni registrirana. 
Kiropraktiki so obravnavani kot 
pomožni zdravstveni delavci.
Zdravnikom ni dovoljeno 
sodelovati z zdravilci. 

Usposabljanje v 
akupunkturi je dostopno, 
vendar noben program 
usposabljanja iz 
komplementarne medicine 
ni uradno priznan (tudi če 
se izvaja na univerzitetni 
ravni).

Kiropraktiki delajo pod nadzorom 
zdravnikov.

Za vse manj storitev komplementarne 
medicine je mogoče dobiti povračilo (to 
področje ureja lokalna zakonodaja).
Zasebna zavarovanja ne vključujejo storitev 
komplementarne medicine. 

Latvija 

Nekatere komplementarne 
metode zdravljenja so 
integrirane v sistem socialnega 
varstva. 

Kdor želi zdravljenje 
izvajati na zakonit način, 
mora imeti diplomo 
ustanove, ki podeljuje 
diplome iz zdravstva, 
pooblastilo lokalne 
skupnosti in opravljen 
predpisani tečaj ter izpit, 
na podlagi katerega 
prejme državno licenco z 
veljavnostjo 5 let.
Za obnovo licence mora 
kandidat znova opraviti 
tečaj in izpit.

Nadzor opravlja ekspertna komisija, 
sestavljena iz članov različnih 
medicinskih združenj.

Obvezno zdravstveno zavarovanje 
načeloma ne krije storitev komplementarne 
medicine. Izjema sta akupunktura in 
homeopatija.
Nekatere zasebne zavarovalne družbe 
krijejo tudi do dve tretjini stroškov 
komplementarnega zdravljenja, ki ga 
izvajajo registrirani zdravniki. 

Luksemburg
Zdravljenje, diagnosticiranje in 
prevencija bolezni so v izključni 
domeni zdravnikov medicine. 

Ni priznanega 
izobraževanja s področja 
komplementarne 
medicine. 

Kdor se hoče z zdravilstvom 
ukvarjati kot zdravnik, mora imeti 
univerzitetno diplomo, pooblastilo 
ministra za zdravstvo in privoljenje 
medicinske akademije.
Kodeks medicinske etike šteje 
ukvarjanje z metodami, ki niso 
znanstveno potrjene, za neetično.

Zdravilci, ki se ukvarjajo s komplementarno 
medicino brez ustreznih potrdil, se 
kazensko preganjajo. 
Osnovno zdravstveno varstvo krije stroške 
za homeopatijo. 

Malta

Pravico do opravljanja 
zdravniškega poklica imajo le 
registrirani (z licenco) zdravniki 
z univerzitetno diplomo iz 
medicine, ki se lahko ukvarjajo 
tudi s komplementarno 
medicino. 
V praksi so razširjene 
kiropraktika, osteopatija  in 
tradicionalna kitajska medicina. 

Licenco za zdravnika 
izda predsednik države 
na osnovi registracije v 
zdravniškem registru. 
Licenca za akupunkturo se 
letno obnavlja (ni priznana 
kot stroka, navadno jo 
izvajajo zdravniki).

Higienski standardi in ravnanje v 
primerih infekcijskih obolenj je 
predpisano. 
Za nadzor skrbi oddelek za javno 
zdravstvo. 
Zdravilci ne smejo izvajati 
postopkov, ki so predvideni za 
zdravnike, ni pa jim prepovedano 
ukvarjanje z zdravljenjem.   

V centrih za akupunkturo, ki delujejo v 
okviru javnega zdravstva, je zdravljenje 
brezplačno, v zasebnih klinikah pa se 
tovrstne storitve plačujejo. 
Zasebna zavarovanja ne krijejo tovrstnega 
zdravljenja. 
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DRŽAVA
PRIZNANE METODE, 
ZAKONODAJA, STROKOVNA 
ZDRUŽENJA

ŠOLANJE, 
USPOSOBLJENOST

STANDARDI, POGOJI, 
DOKUMENTACIJA,  NADZOR

KRŠITVE, FINANCIRANJE

Madžarska

Odlok vlade o naravni medicini. 
Odlok ministra za socialne 
zadeve o nekaterih vidikih 
uporabe naravne medicine. 
Tri kategorije pooblaščenih 
zdravstvenih delavcev, in sicer: 
- zdravniki medicine,
- zdravniki komplementarnega 
zdravilstva ter
- drugi zdravilci 
komplementarnega zdravilstva.
Določene omejitve pri uporabi 
komplementarnih metod (na 
primer, homeopatijo lahko 
uporabljajo samo zdravniki 
medicine, akupresuro pa 
lahko tudi zdravilci), določen 
pravni okvir za opravljanje 
prakse; opisane zdravstvene 
dejavnosti, ki jih zdravniki 
komplementarne medicine ne 
smejo uporabljati.   

Odloka vlade in ministra 
določata načrt poučevanja 
komplementarnega 
zdravilstva in uporabo.
Vsaka od disciplin 
komplementarnega 
zdravilstva pozna svoje 
izobraževalne zahteve in 
državni oz. zaključni izpit. 
 Zdravstveni inštitut pod 
pristojnostjo ministrstva za 
socialne zadeve odgovarja 
za ureditev šolanja in 
izpitov.
Zdravnik medicine 
lahko zaprosi za 
licenco s področja 
komplementarnega 
zdravilstva brez dodatnih 
izpitov. Dovoljen je tudi 
naziv “naravni zdravnik”; za 
uporabo naziva specialista 
posameznih terapij pa se 
mora opraviti potrebni 
izpit.

Zdravniki komplementarnega 
zdravilstva so podvrženi enakim 
smernicam kot ostali zdravstveni 
delavci (spoštovanje obveznosti, 
etično ravnanje in vodenje kartotek 
pacientov). 
Tovrstne zdravnike nadzoruje in 
registrira posebna komisija. 

Ni podatka.

Nemčija

Zdravniki komplementarnega 
zdravilstva s podeljeno licenco 
se lahko ukvarjajo z medicino, 
zdravniki medicine z licenco pa 
z zdravilstvom. 
Obstajajo pa omejitve (npr. 
samo zdravniki medicine 
lahko zdravijo spolne bolezni, 
nalezljive in epidemične 
bolezni, opravljajo porodništvo 
in ginekologijo,  samo 
zobozdravniki lahko opravljajo 
zobozdravstvo itd.).
Naziv zdravnika homeopatije 
je pravno zaščiten (legally 
protected).  

Številne organizacije 
zdravnikov in pacientov 
komplementarnega zdravilstva.

Izpit za zdravilca z licenco 
dokazuje kandidatovo 
znanje iz področja 
anatomije, fiziologije, 
higiene, patologije, 
sterilnosti, dezinfekcije, 
diagnoze ter poznavanje 
pravnih predpisov, še 
posebej za področje 
epidemiologije.
Naziv zdravnika 
homeopatije dodeli 
zdravniška zbornica po 
triletnem šolanju. 
Učni načrt v zdravstvenih 
šolah vključuje tudi 
preizkuse znanja o 
komplementarnem 
zdravilstvu. Obstaja 
tudi podiplomska 
specializacija na področju 
komplementarnega 
zdravilstva.

Za naziv zdravnika je potrebna 
ustrezna diploma, praktične 
izkušnje, licenca in zdravniško 
potrdilo o zdravstvenem stanju.
Pogoji za zdravilca z licenco so:
- starost najmanj 25 let,
- nemško državljanstvo  ali 
državljanstvo EU,
- končana osnovna šola,
- ustrezen ugled, ki zagotavlja 
pravilno opravljanje dejavnosti,
-potrdilo o zdravstvenem stanju,
- opravljen poseben izpit.

Kršenje omejitev se kaznuje.
Zdravstvene zavarovalnice (državne in 
privatne) nudijo povračilo stroškov pod 
določenimi pogoji (če klasične metode ne 
pomagajo). 
Javna zavarovalnica povrne stroške 
za antropozofske, fitoterapevtske in 
homeopatske proizvode, če so znanstveno 
testirani, privatne pa deloma tudi, če niso. 

Nizozemska 

Nealopatsko zdravljenje je 
dovoljeno od leta 1993. 
Določeni postopki so 
rezervirani za zdravnike 
medicine (kirurški posegi, 
porodništvo, endoskopija itd.). 
Predlog, da se komplementarna 
medicina registrira kot 
medicinski poklic.  

Osnove komplementarnih 
metod se poučujejo na 
medicinskih šolah. 
Podiplomski programi 
iz akupunkture in 
manipulativne terapije za 
fizioterapevte. 
3 do 4 letni študiji iz 
naturopatije za ne-alopate. 
Naziv “zdravnik 
homeopatije” po 
opravljenem 3 letnem 
študiju.  Naziv se obnavlja 
vsakih 5 let. 

Podeljevanje nazivov, registracijo 
novih specialističnih področij in 
pogoje usposabljanja ureja poseben 
zakon. 
Register, ki zagotavlja, da posamezne 
oblike komplementarnega 
zdravljenja opravljajo ljudje, ki so za 
to usposobljeni.
Številni programi dodatnega 
izobraževanja zagotavljajo 
strokovnost. 
Disciplinski odbor nadzoruje 
zlorabe na področju homeopatije. 

Zdravilce, ki se ukvarjajo s postopki, 
rezerviranimi za zdravnike medicine, se 
kazensko preganja. 
Homeopatsko in antropozofsko zdravljenje 
se lahko izvajata v okviru socialnega 
zavarovanja. 
Zasebna zavarovanja krijejo stroške vseh 
oblik komplementarnega zdravljenja.   
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DRŽAVA
PRIZNANE METODE, 
ZAKONODAJA, STROKOVNA 
ZDRUŽENJA

ŠOLANJE, 
USPOSOBLJENOST

STANDARDI, POGOJI, 
DOKUMENTACIJA,  NADZOR

KRŠITVE, FINANCIRANJE

Španija

Tradicija homeopatskih 
bolnišnic iz 19. stoletja.
Naravna medicina je s kraljevim 
dekretom iz leta 1926 dovoljena, 
vendar jo smejo izvajati le 
registrirani zdravniki medicine. 
Od leta 1996 medicinski svet 
priznava komplementarno 
medicino, če jo izvajajo 
zdravniki.

Društvo homeopatskih 
zdravilcev ustanovljeno leta 
1996.

Komplementarna 
medicina se ne vključuje 
med specializacije iz 
medicine.
Zdravnik je lahko le tisti, ki 
ima medicinsko fakulteto.
 

Zdravnik mora podati izjavo o 
profesionalni molčečnosti, redno 
mora plačevati davke in spoštovati 
etični kodeks zdravnikov.
Leta 1997 je bil dopolnjen etični 
kodeks tako, da morajo zdravniki, 
ki izvajajo komplementarno 
medicino, opozoriti bolnika na 
pomen nadaljevanja zdravljenja z 
metodami in zdravili, ki jih uporablja 
konvencionalna medicina.   

Nezakonito izvajanje medicine se kaznuje 
po določbah kazenskega zakonika. 
Kazen zapora do 1 leta. 
Državna zdravstvena blagajna ne krije 
stroškov komplementarne medicine.
Nekaj zasebnih zavarovalnic krije stroške 
komplementarne medicine.

Švedska

Leta 1989 je država priznala 
kiropraktike in leta 1994 
naturopate. 
Homeopatska zdravila so 
legalna. 
Osteopati niso priznani. 
Zakon o usposobljenosti iz 1984 
in zakon o medicinski negi iz 
1996 določata, kdo je lahko 
zdravnik.

Komisija za 
usposobljenost.

Tri privatne šole 
ponujajo šolanje s 
področja homeopatije (s 
programom podobnim 
študiju medicine). 

Ni priznanega 
izobraževalnega programa 
za kiropraktike. 

Švedski parlament je imenoval 
posebno komisijo, ki naj bi proučila 
stanje alternativne medicine na 
Švedskem.
Predlog komisije:
- ustanovitev društva za 
komplementarno medicino;
- ustanovitev registra izvajalcev 
komplementarne medicine;
- priprava seznama naslovov 
in poimenovanj za posege 
komplementarne medicine;
-nekatere posege uvrstiti v nabor za 
izplačila iz nacionalne zdravstvene 
blagajne;
- strog nadzor nad oglaševanjem;
- izdelava znanstvene študije za 
posege komplementarne medicine.
 

Kršitev se kaznuje po kazenskem 
zakoniku in lahko pripelje do obsodbe za 
šarlatanstvo, kar lahko pomeni prepoved 
dela na področju medicine.  
Bolniki kritje stroškov za posege 
komplementarne medicine ne morejo 
dobiti iz državne blagajne. 
Akupunkturo delno krije socialno-
zdravstveno zavarovanje. 

Združeno 
kraljestvo 

Obstajajo homeopatske 
bolnišnice pod okriljem 
nacionalne zdravstvene službe v 
različnih krajih.
Čeprav zakon dopušča, da 
posege komplementarne 
medicine izvajajo zdravilci, 
uradno izvajajo tovrstne posege 
le registrirani zdravniki.
Samo registrirani zdravilci 
smejo zdraviti bolnike, ki so 
zboleli za rakom, diabetike, 
epileptike, tuberkulozo in 
smejo predpisovati recepte za 
zdravila. 

Neregistrirani zdravilci ne 
smejo uporabljati zdravniških 
naslovov in ne smejo 
ustanavljati zdravstvenih oz. 
medicinskih centrov.  
 

Priznano fakultetno 
izobraževanje homeopatije 
(Homeopaty Act 1950). 
Država tudi ureja 
področje osteopatije in 
kiropraktike  (Osteopath 
and Chiropractor Acts 1993 
in 1994).

Registrirani zdravniki so tisti, 
ki imajo končano medicinsko 
fakulteto, opravljen staž na klinikah 
in bolnišnicah. 
Medicinski svet, ki je upravno 
telo, vodi register usposobljenih 
zdravnikov.
Zdravniki, ki napotijo bolnika k 
zdravilcu, so uradno odgovorni za 
njegovo klinično zdravje. 
 Zdravilci kiropraktike in osteopatije 
imajo uradni naslov, in sicer 
kiropraktik oz. osteopat, vendar le če 
so registrirani v registru.  
Ne smejo pa delati v nacionalni 
zdravstveni službi in nimajo 
priznanega statusa zdravnika. 

Zdravilci lahko zdravijo tudi brez 
registracije, če s tem ne kršijo zakona o 
medicini. V primeru, da pride do napake 
oz.  zanemarjanja pravih posegov oz. 
smrti, pa je zdravilec lahko kaznovan po 
določbah kazenskega zakonika, celo za 
poskus umora. 
Registrirani zdravniki za tak primer ne 
morejo biti obsojeni. 
Večino posegov komplementarne 
medicine nacionalna zdravstvena blagajna 
ne povrne. Izjema so posegi, ki jih opravijo 
bolnišnice, ki so v sklopu nacionalne 
službe. 
Nekatere zasebne zavarovalnice krijejo pet 
najbolj pogostih oblik komplementarne 
medicine (homeopatijo, osteopatijo, 
zeliščarstvo, naravno zdravilstvo in 
akupunkturo), če jih izvajajo registrirani 
zdravniki medicine.  

Vir: S. Gazdić, B. Berce-Bratko in J. Šinkovec (2001): “ Ureditev komplementarnega zdravilstva v državah EU in 
državah tranzicije” in poročilo Svetovne zdravstvene organizacije -WHO (2001): “Legal Status of Traditional Medicine 
and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review”. 
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IV.  ZAKLJUČEK

Področja zdravilstva v Sloveniji celovito ne ureja noben veljaven normativni akt.8 Po pregledu 

slovenske zakonodaje in drugih gradiv je mogoče zaključiti, da imajo državljani Republike 

Slovenije neomejeno možnost svobodne izbire pri koriščenju različnih vej zdravilstva, če 

to želijo. Za te zdravilne metode so samoplačniki, saj zdravstvene zavarovalnice ne krijejo 

stroškov uporabe storitev, ki sodijo v okvir zdravilstva. Prav tako pa uporabniki teh storitev 

niso zavarovani pred morebitnimi zlorabami ali škodo, ki bi jo utrpeli. 

Iz odgovora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je mogoče zaključiti, da 

sedanja ureditev dopušča, da se z zdravilstvom lahko ukvarja vsakdo, brez sistema 

licenciranja (preverjanje strokovne usposobljenosti) ali podeljevanja koncesij (zahteve 

in pogoji države oziroma javno dovoljenje za opravljanje dejavnosti), zgolj z registracijo 

gospodarske dejavnosti. 

Zdravniška zbornica, z izjemo akupunkture, izrecno prepoveduje uporabo kakršne koli 

oblike komplementarnega zdravljenja s strani zdravnikov.

Minister Andrej Bručan je junija na okrogli mizi o zdravilstvu v Celju napovedal, da bo 

država verjetno zakonsko priznala in uredila področje zdravilstva (prispevek RTV SLO).

Iz primerjalnega pregleda ureditev komplementarne medicine v posameznih državah 

članicah Evropske unije je razvidno, da se ureditve tega področja precej razlikujejo. 

Ponekod so dovoljene vse zdravilske metode in jih lahko opravlja tako medicinsko 

osebje, kot zdravilci (na primer: Danska, Nemčija in Združeno kraljestvo). Drugod lahko 

metode komplementarne medicine izvajajo le zdravniki medicine (alopati). Tako je na 

primer v Avstriji, Italiji in Luksemburgu. 

Glede na kritje stroškov komplementarne medicine s strani zavarovalnic oziroma sistema 

javnega zdravstva so prisotni različni pristopi, in sicer: 

države, kjer nekatere stroške krije sistem javnega zdravstva (na primer: Avstrija, Danska, • 

Irska, Finska, Malta in Luksemburg);

države, kjer nekatere stroške krijejo privatne zavarovalnice (na primer: Belgija,  Španija • 

in Velika Britanija);

8 V času nastanka te naloge je tako veljalo. Septembra 2007 pa je Državni zbor sprejel Zakon o zdravilstvu, ki ureja 
to področje (opomba urednika).
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države, kjer določene stroške krijeta sistem javnega zdravstva in privatne zavarovalnice • 

(na primer: Nemčija)9.

Vendar je vprašanje zakonske ureditve in financiranja ter sistema izobraževanja na 

področju komplementarne medicine v tesni povezavi z dovoljenimi in priznanimi 

metodami komplementarne medicine v posamezni državi. Vse metode namreč niso 

priznane v vseh državah, pa tako tudi izobraževanje oziroma financiranje ni predvideno 

za vse metode. Najpogosteje dovoljene metode, za katere je značilno, da so vključene 

v sistem financiranja (javni ali zasebni) ter tudi v sistem izobraževanja so: homeopatija, 

akupunktura in kiropraktika.      

V večini držav je določen postopek v primeru kršitev določil o uporabi metod 

komplementarne medicine. Kljub temu pa se v poročilu Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) skoraj povsod opozarja na popuščanje ob kršitvah zakonov, kar 

kaže na strpen odnos do komplementarnih metod zdravljenja. 

9  Obstajajo tudi države (na primer: Ukrajina in Islandija), kjer sistema javnega zdravstva ter privatnih zavarovalnic ne 
krijeta nobene storitve komplementarne medicine (povzeto po spletnih straneh). 
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POSLEDICE AZBESTNEGA 

ONESNAŽEVANJA1

I. UVOD

Okoljevarstveni vidiki izpostavitve azbestu lokalnih prebivalcev je področje, ki v vseh 

državah EU ni zakonsko urejeno. Vedenje o škodljivosti azbesta sega že v leto 1906 (Anglija) 

in prve prepovedi  proizvodnje azbesta so že iz leta iz 1938 (Nemčija). Razumevanje 

škodljivosti azbesta ni bilo dovolj veliko, da bi preprečili širitev izpostavljenosti azbestnim 

vlaknom v pridobivanju, proizvodnji in splošni uporabi azbesta. Evropska zakonodaja 

ureja to področje od 1968 dalje, nacionalne zakonodaje pa različno od države do države, 

ki tudi priznavajo različne vrste bolezni kot poklicne bolezni, ki jih povzroča azbest. 

Primerjalni pregled obravnava izplačilo odškodnin zaradi izpostavljenosti azbestu za 

lokalno, okoliško prebivalstvo. V pregledu ne navajamo odškodnin za profesionalno 

obolele, ker je to pravno urejeno, navajamo samo oblike odškodnin za osebe, ki so živele 

skupaj z osebo, ki je delala z azbestom, ali zbolela za boleznijo, ki  so jo  povzročila 

azbestna vlakna (domestic exposure) in okoliško ali lokalno prebivalstvo, ki je bilo 

izpostavljeno azbestnim vlaknom (environmental exposure). 

II. OPREDELITEV POJMOV

2.1 Azbest

Azbest je komercialno ime za skupino naravnih vlaknatih silikatov, ki jih iz praktičnih 

razlogov razdelimo v dve skupini:

serpentine (zvita, dolga vlakna) – v to skupino sodi krizotil ali beli azbest (90 % vse • 

porabe v svetu),

amfiboli (ravna, lomljiva vlakna, nevarnejši kot krizotil) – v to skupino sodijo krokidolit • 

ali modri azbest, amozit ali rjavi azbest, antofilit, aktinolit in tremolit (Analiza stanja, 

napoved ocene obolelih kot izhodišča za novi zakon, 2004: 3).

1 Dr. Branka Berce Bratko, mag. Romana Novak, pripravljeno: 7.4.2006, objavljeno: 9.10.2006.
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Zaradi široke uporabe azbesta so azbestna vlakna v nizkih koncentracijah prisotna 

povsod, predvsem v urbanih okoljih.

Škodljive vplive na zdravje povzroča izpostavljenost azbestu pri delu, zlasti kopanju, 

mletju, transportu, proizvodnji, vzdrževanju, uporabi, popravilu ali odstranjevanju 

izdelkov ali materialov, ki vsebujejo azbest.

Azbest deluje v človeškem telesu rakotvorno. Izpostavljenost azbestu je povezana z 

razvojem več medsebojno neodvisnih bolezni:

azbestoza – brazgotinjenje pljučnega tkiva z zmanjšano funkcijo pljuč in veliko • 

verjetnostjo razvoja pljučnega raka. Latentna doba je 15 let in več;

plevralni plaki • 2 - ni dokazano, da predstavljajo tveganje za nastanek malignega 

mezotelioma3 ali raka na pljučih in praviloma ne vplivajo na upad pljučne funkcije. 

Praviloma ne povzročajo težav. Latentna doba je 15 in več let;

pljučni rak – maligno obolenje, ki ga povzroča azbest. Pri kadilcih pride do sinergičnih • 

učinkov med tobakom in azbestnimi vlakni, kar močno poveča tveganje za nastanek 

pljučnega raka. Latentna doba je 10 in več let. Petletno preživetje med izpostavljenimi 

delavci je zelo redko;

maligni mezoteliom – rak plevre in peritoneja povezan z izpostavljenostjo azbestu. • 

Latentna doba nad 10 let, pogosto med 35-40 let. Petletno preživetje med izpostavljenimi 

delavci je izjemno redko (Analiza stanja, napoved ocene obolelih kot izhodišča za novi 

zakon, 2004: 3).

Poklicne (profesionalne) bolezni so zgoraj navedene bolezni in jih lahko dobijo delavci, 

ki delajo z azbestom (kopljejo, izdelujejo proizvode, ki vsebujejo azbest, odstranjujejo 

materiale, ki vsebujejo azbest). Poleg teh pa so azbestu izpostavljeni lahko tudi družinski 

člani, ki so izpostavljeni posredno preko delovne obleke in sodijo v širšo skupino 

ogroženih zaradi azbesta, podobno kot okoliško prebivalstvo. Zdravstveno je dokazano, 

da tisti, ki so posredno izpostavljeni azbestnim vlaknom, ne morejo dobiti azbestoze, 

ampak ostale naštete oblike bolezni.

2.2 Odškodninski sistemi

Odškodninski sistemi so se izoblikovali postopno in različno glede na okolje in 

razširjenost obolevnosti. Zapoznel izbruh bolezni, veliki dobički podjetij ter relativno 

2  Plevralni plak je odebeljena tvorba na plevri. Plevra je poprsnica oziroma dvoplastna membrana, ki ovija pljuča.

3 Mezoteliom je rak plevre in peritoneja, povezan z izpostavljenostjo azbestu. Peritonej je membrana, v kateri se 
nahajajo intraperitonalni organi, t.j. črevesje, jetra, vranica, žolčnik in pri ženskah reproduktivni organi.
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težka zamenljivost azbesta so glavni vzroki za pozno reakcijo držav pri sprejemanju 

zakonodaje o prepovedi proizvodnje in uporabe azbesta. Dobljene civilne tožbe 

oškodovancev do delodajalcev, proizvajalcev, države ter spoznanje o obsegu in nevarnosti 

azbesta so med vsemi ekonomsko socialnimi subjekti vzpodbudili potrebo po urejanju 

in razmejevanju odgovornosti. Razvili so se različni modeli odškodninskih sistemov z 

različnim priznavanjem in vrednotenjem poklicnih bolezni (Analiza stanja, napoved 

ocene obolelih kot izhodišča za novi zakon, 2004: 10-11).

Odškodnine so po vsebini razdeljene v dve kategoriji:

ekonomska odškodnina – vse, kar se lahko kvantificira, "izmeri", ovrednoti za nazaj in • 

vnaprej  (izpad dohodka, zdravstvene storitve, nega, drugo…). 

neekonomska odškodnina – vse kar se ne more kvantificirati in se lahko uveljavlja • 

za nazaj in vnaprej (bolečine, trpljenje, strah, psihična obremenitev, zmanjšanje 

sposobnosti uživanja v življenju).     

Načini in poti za uveljavljanje odškodnin:

odgovornost prevzema država oziroma paradržavne institucije (razni skladi-npr. • 

delovni, socialni, pokojninski, namenski);

odgovorni so delodajalci – postopek zahteva dokazovanje odgovornosti po sodni poti, • 

če je delodajalec izsledljiv, sicer preostane postopek sporazumevanja z državnimi ali 

paradržavnimi organi; 

odgovorni so proizvajalci azbestnih izdelkov – postopek zahteva dokazovanje • 

odgovornosti po sodni poti, če je proizvajalec izsledljiv sicer preostane postopek 

sporazumevanja z državnimi ali paradržavnimi organi (Analiza stanja, napoved ocene 

obolelih kot izhodišča za novi zakon, 2004: 11).

III. UREDITEV V EU IN V POSAMEZNIH DRŽAVAH

V Evropski uniji direktive urejajo le področje varovanja delavcev pred tveganjem za njihovo 

zdravje (poklicno tveganje), skupaj s preprečevanjem tveganja, ki nastane ali lahko nastane 

pri delu zaradi izpostavljenosti azbestu. Predpisane so mejne vrednosti azbestnih vlaken in  

pogoji za delo z azbestom. To določata direktiva Sveta iz leta 1983 in spremembe direktive, 

sprejete leta 2003. Od leta 2003 dalje se varovalni ukrepi  nanašajo tudi na delavce, ki 

odstranjujejo azbest, in tiste, ki pri opravljanju servisnih in vzdrževalnih dejavnosti slučajno 

naletijo na azbest. Rok za uskladitev nacionalnih zakonodaj je 15. 4. 2006.
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V nadaljevanju prikazujemo, kako je v nacionalnih pravnih redih urejeno vprašanje 

varovanja pred azbestnim onesnaževanjem in odškodnin. Izbrali smo države, za katere 

smo pridobili podatke o tem, da dajejo odškodnine tudi lokalnemu prebivalstvu oziroma 

imajo pravno urejeno področje neekonomskih odškodnin. Prikazali smo primer: Belgije, 

Francije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Švedske in Združenega kraljestva. Če vir ni posebej 

naveden, smo gradivo povzeli iz študije Ministrstva za gospodarstvo: Analiza stanja, 

napoved ocene obolelih kot izhodišča za novi zakon (2004).

3.1 Belgija

V Belgiji ne obstaja poseben odškodninski sklad za obolele z boleznimi, ki so posledica 

izpostavljenosti azbestu. Do odškodnin so upravičeni samo tisti bolniki, ki so zaposleni 

v podjetjih oziroma pri delodajalcih, ki vplačujejo v t. im. Sklad profesionalnih bolezni 

(Fonds des maladies professionelles). Osebam, ki so žrtve izpostavljenosti azbestu v 

nepoklicnih okoliščinah, so za uveljavljanje odškodnine trenutno na voljo le civilne 

tožbe, katerih pa je bilo zaradi dolgotrajnosti sodnih postopkov relativno malo. Nobena 

od tovrstnih tožb še ni bila končana. 4

Zakon o oblikovanju sklada za žrtve azbesta je v postopku obravnave v belgijskem parlamentu. 

V juniju 2004 je bil vložen predlog zakona, ki naj bi uredil oblikovanje in delovanje sklada za 

žrtve azbesta (Fonds pour les victimes de l’amiante). Zakon predvideva ustanovitev sklada 

po francoskem vzoru. Med oškodovanci, ki bi bili po predlaganem zakonu upravičeni 

do odškodnine, so tudi osebe, ki so zbolele “zaradi neposredne izpostavljenosti azbestu 

na teritoriju Belgije” (povzeto po 7. členu predloga zakona). Mednje sodijo osebe, ki so 

zbolele zaradi stika z osebo, ki je delala z azbestom, osebe, ki so živele v bližini tovarn, ki so 

uporabljale azbest, ali živele v okolju, onesnaženem z azbestom.

3.2 Francija

V Franciji deluje Odškodninski sklad za žrtve azbesta (Fonds d’indemnisation des 

victimes de l’amiante, v nadaljevanju: FIVA), financiran z letnimi prispevki iz francoskega 

državnega proračuna in s sredstvi socialnega zavarovanja za nesreče pri delu in 

profesionalne bolezni. Za delovanje sklada je v letu 2004 bilo namenjenih 100 milijonov 

evrov, v letu 2005 pa že 252 milijonov evrov (spletna stran FIVA). 

 

4  Podatki so za december 2004, povzeti po dokumentu: Victimes de l’amiante: le pire est à venir, 2004: 8.
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Žrtve bolezni, ki so posledica izpostavljenosti azbestu, in njihovi pravni nasledniki 

imajo pravico do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova. FIVA zagotavlja izplačilo 

odškodnin osebam, ki so bolezni kot posledico izpostavljenosti azbestu dobile med 

opravljanjem dela, kakor tudi osebam, ki so zbolele zaradi izpostavljenosti azbestu v 

okolju, v katerem so živele. Zakon o financiranju socialne varnosti (sprejet leta 2000 in 

dopolnjen v letih 2001, 2002 in 2004) v  53. členu določa, da so do odškodnine upravičene 

osebe,.... “katerih bolezen je bila spoznana kot poklicna bolezen”....., pa tudi, da so do 

odškodnine upravičene tudi osebe,.... “ki so zbolele zaradi izpostavljenosti azbestu na 

teritoriju Republike Francije”.

Obolelim za boleznimi, ki so posledica izpostavljenosti azbestu, in njihovim pravnim 

naslednikom, je pri uveljavljanju odškodnine zaradi bolezni na voljo več obrazcev: 

poseben obrazec za obolele zaradi poklicne izpostavljenosti azbestu, poseben obrazec 

za pravne naslednike umrlih obolelih, poseben obrazec pa je namenjen osebam, ki so 

zbolele zaradi izpostavljenosti azbestu v okolju. Slednji izrecno navaja, da je namenjen 

samo za primere, ko oseba bolezni ni dobila kot poklicne bolezni. Situacije, ki jih obrazec 

predvideva kot situacije, v katerih je oboleli bil izpostavljen azbestu, so naslednje:

oseba je živela z osebo, ki je delala z azbestom;• 

oseba je živela, se šolala ali delala v bližini tovarne, ki je uporabljala azbest;• 

oseba je živela, se šolala ali opravljala priložnostna dela na krajih, kjer so bili materiali, • 

ki so vsebovali azbest;

oseba je bila med raznimi aktivnostmi (npr. priložnostnem delu) v stiku z materiali, ki • 

vsebujejo azbest;

oseba se je zadrževala v bližini osebe, ki je delala z azbestom.• 

Zneski odškodnin so odvisni od:

diagnoze (vrste obolenja),• 

njene težavnosti (določena je z odstotno stopnjo onesposobljenosti) • 

ter od starosti osebe v trenutku, ko je bolezen potrdil zdravnik, specialist za bolezni • 

zaradi izpostavljenosti azbestu. 

V letu 2004 je letna višina odškodnin za obolele s plevralnimi plaki znašala do 22.000 

eur, za obolele z azbestozo do 30.000 eur in za obolele z malignim mezoteliomom in 

drugimi raki do 16.420 eur. Pravni nasledniki umrlih obolelih so upravičeni do določenega 

odstotka višine odškodnine, ki je odvisen od števila otrok, ki jih je umrli imel. Najnižji delež 

odškodnine znaša 67 % odškodnine za partnerja umrlega, najvišji pa 85 % odškodnine za 

partnerja in šest nepreskrbljenih otrok (Tabela odškodninskih tarif FIVA).
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3.3 Italija

Italija je bila ena prvih evropskih držav, ki je pravno uredila škodljivost izpostavljenosti 

azbestnemu prahu med delovnim procesom in priznala tudi neekonomske škode zaradi 

izpostavljenosti azbestu. 

Za to področje je relevantna naslednja zakonodaja:

1956 - zakon o škodljivosti prahu na delovnem mestu je bil podlaga za uveljavljanje • 

odškodninskih zahtevkov,

1988 - prepoved uporabe določenih izdelkov, ki vsebujejo azbest,• 

1992 - prepoved proizvodnje in prodaje vseh azbestnih izdelkov,• 

2000 – sklep pristojnega organa • (Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro 

– v nadaljevanju INAIL), zavarovalnica socialnega zavarovanja zdaj priznava tudi 

neekonomsko škodo.  

INAIL lahko naknadno zahteva povračilo odškodnine od delodajalcev, vendar to ni 

običajna praksa.

Priznane bolezni so:

azbestoza,• 

zadebelitve plevre,• 

tumorji.• 

Odškodninske tožbe:

250.000 eur (primer tožbe iz leta 1997, ko je 11 upravičencev prejelo 2,6 mio eur),• 

izplačila INAIL niso znana.• 

3.4 Nemčija

V Nemčiji so priznali azbestozo kot poklicno bolezen in pravno predvideli možnosti za 

izplačilo odškodnin. Problem je, da neradi priznavajo povezavo med izpostavljenostjo azbestu 

v okolju, kar povzroča obolevnost družinskih članov oziroma kategorije, ki jo poznamo kot 

okoliško prebivalstvo. To je razlog za to, da skoraj nimajo civilnih odškodninskih tožb.

Zakonodaja:

1937 – azbestoza je priznana kot poklicna bolezen in odškodnine so lahko uveljavljali • 

od leta 1943 dalje,

1990 – prepoved izpostavljenosti azbestu,• 

1993 – popolna prepoved proizvodnje, uporabe in prodaje vseh izdelkov, ki vsebujejo • 

azbest.
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Priznane bolezni:

azbestoza,• 

pljučni rak zaradi vdihavanja azbesta,• 

mezoteliom.• 

3.5 Nizozemska

 Na Nizozemskem je bil v januarju 2000 ustanovljen Inštitut za žrtve azbesta (Instituut 

Asbestlachoffers, angl.: Institute for Asbestos Victims, v nadaljevanju: IAV). Preko IAV lahko 

odškodnino zaradi obolelosti z mezoteliomom uveljavljajo vsi, ki so zboleli zato, ker 

so delali z azbestom na območju Kraljevine Nizozemske ali živeli z osebo, ki je takšno 

delo opravljala. IAV deluje kot posrednik med delodajalci in zaposlenimi oziroma 

njihovimi družinskimi člani. Žrtvam omogoča izterjavo odškodnine v štirih mesecih, 

pod pogojem da se odrečejo civilni tožbi (spletna stran IBAS5). Omeniti pa je treba, da 

se odškodnine preko IAV izplačujejo izključno zaposlenim, obolelim z mezoteliomom 

in da IAV ne omogoča izplačila odškodnin obolelim za azbestozo ali pljučnim rakom, 

kakor tudi ne bolnikom z mezoteliomom, ki so bili azbestu izpostavljeni pred 30 leti 

ali prej (takšnih je okoli 30 odstotkov obolelih). Standardni znesek odškodnine znaša 

47.429 eur za odškodnino zaradi bolezni, 2.636 eur za materialno škodo ter dodatnih 

2.636 eur za stroške, ki so nastali zaradi smrti obolelega oziroma osebe, ki je živela z njim 

v skupnem gospodinjstvu. Zadnji dve kategoriji odškodnine sta lahko tudi višji, če je 

mogoče dokazati, da so dejanski stroški bili višji (spletne strani IAV in IBAS).

V primeru, da od delodajalca oziroma bivšega delodajalca ni mogoče zahtevati 

odškodnine, lahko žrtve zahtevo za odškodnino naslovijo na Kompenzacijski program 

za žrtve azbesta (Asbestos Victims Compensation Scheme, v nadaljevanju: TAS), ki ga 

upravlja Banka socialnega zavarovanja (De Soziale Verzekeringsbank - SVB), financira pa 

se s proračunskimi sredstvi nizozemskega ministrstva za socialne zadeve in zaposlovanje. 

Pravico do odškodnine pri TAS lahko od aprila 2003 dalje uveljavljajo tudi sorodniki 

umrlega: partner, mladoletni otroci ali oseba, s katero je živel v skupnem gospodinjstvu 

in jo je umrli preživljal (Waterman in Peeters, 2004: 169). 

Odškodnine, izplačane preko kompenzacijskega sklada TAS, so bistveno nižje od 

odškodnin, izplačanih preko IAV, in sicer znašajo 16.476 eur. Sorodniki umrle žrtve so 

do odškodnine, izplačane pri TAS, upravičeni samo, če je oboleli pred smrtjo že sam 

zaprosil za posredovanje IAV. V nasprotnem primeru so sorodniki upravičeni samo do 

5 IBAS - International Ban Asbestos Secretariat, Mednarodni sekretariat za prepoved azbesta.
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odškodnine za materialno škodo (spletna stran IAV). Navedeni zneski veljajo za leto 2006 

in so indeksirani vsako leto.

Zaradi tako urejenega sistema odškodnin je na Nizozemskem malo odškodninskih tožb 

iz tega naslova. V zadnjem času se več pozornosti posveča odškodninam za okoliško 

prebivalstvo, ki jih je trenutno mogoče uveljavljati le s civilnimi tožbami. Praviloma se 

končajo v dobro oškodovancev (Swuste, Burdorf in Ruers, 2004: 161, 164).

3.6 Švedska

Švedska zakonodaja ureja odškodnine le za osebe, ki so delale z azbestom oziroma mu 

bile izpostavljene na delovnem mestu. Delodajalec za vsakega zaposlenega letno vplačuje 

znesek za zavarovanje zaposlenih v sklad, ki ga upravljajo sindikati in zveza delodajalcev. 

Zaradi takšne ureditve je celo posameznikom, ki so zboleli za profesionalno boleznijo, 

odškodnino težko uveljaviti po kateri drugi poti (npr. s tožbo), zneski odškodnin pa so 

relativno nizki (npr. v primerjavi z ZDA ali Avstralijo) (Hillerdal, 2004: 157).  

Kljub zgodnjemu ukrepanju švedskih oblasti v sredini sedemdestih let glede preventivnih 

ukrepov pri uporabi azbesta in prepovedi uporabe azbesta leta 1982, statistike 25 let 

kasneje še niso izkazovale bistvenega upada števila obolelih z boleznimi, ki so posledica 

izpostavljenosti azbestu. Zmanjšalo se je število obolelih z azbestozo, visoko pa je 

predvsem število bolnikov z mezoteliomom (Trägårdh, 2003; Hillerdal, 2004: 154). V 

prihodnosti na Švedskem pričakujejo predvsem povečano število obolelih, ki so bili 

azbestu izpostavljeni v okolju, kjer so živeli (Hillerdal, 2004: 156).

3.7 Združeno kraljestvo

Med izbranimi evropskimi državami je Združeno kraljestvo prvo priznalo azbestozo 

kot poklicno bolezen (1931), čeprav so o škodljivosti azbestnih vlaken domnevali že 

leta 1906 (spletna stran Asbestos Compensation in Europe). 

Zakonodaja: 

leta 1986 prepoved proizvodnje in uporabe modrega in rjavega azbesta, • 

leta 1999 prepoved proizvodnje in uporabe belega azbesta.• 

Priznane bolezni:

pnevmokonioza (vključno z azbestozo) priznana od leta 1931;• 
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difuzni mezoteliom (primarna neoplazma mezotelioma plevre oz. perikardija ali • 

peritoneja), priznan leta 1970;

primarni karcinom pljuč s prisotnostjo azbestoze oz. enostranske zadebelitve plevre,  • 

priznan od leta 1985;

enostranska ali dvostranska difuzna zadebelitev plevre, priznana leta 1983.• 

Zaradi zdravstvenih težav, pičlih finančnih sredstev in strahu pred pravnim sistemom, ki 

ga niso poznali, se v preteklosti tožniki niso odločali za tožbo. Oboleli delavci in svojci 

delavcev pa se vse pogosteje odločajo za izterjavo odškodnin zaradi azbestnih bolezni 

po pravni poti. Za to obstaja več razlogov: 

v Združenem kraljestvu je vse več žrtev azbesta,• 

vse uspešnejše diagnosticiranje azbestnih bolezni pri vedno večjem številu ljudi,• 

zdravniki, medicinske sestre in socialni delavci se vse bolj zavedajo, da imajo bolniki • 

pravico zahtevati odškodnino in te informacije posredujejo naprej,

boljši dostop do pravnega zastopstva omogočata ukinitev omejitev pri oglaševanju • 

storitev odvetniških družb ter načelo, da brez zmage ni plačila,

proaktivni odnos  odvetnikov vzpodbuja vlaganje pravnih zahtevkov,• 

preko izobraževalnih seminarjev in medijev se je povečala osveščenost javnosti o • 

povezavi med izpostavljenostjo azbestu in obolevnostjo zaradi le-tega,

število regionalnih podpornih skupin žrtev azbesta se je dramatično povečalo v 90-tih letih, • 

z denarjem od iger na srečo in donacijami so mnoge teh skupin lahko začele zaposlovati • 

ljudi za polni delovni čas,

posamezni primeri oškodovanih so postali medijsko bolj izpostavljeni tudi s pomočjo • 

sindikatov, pravnikov in dobrodelnih organizacij za boj proti raku.

Čeprav ni nikakršne centralne evidence o številu azbestnih tožb oziroma številu poravnav, 

pa naj bi bilo v povezavi z azbestom letno vloženih okoli 1500 pravnih zahtevkov. Uradne 

statistike navajajo, da je v letu 2002 zaradi azbestnih bolezni umrlo več kot 5000 ljudi. 

Iz pričujočih podatkov je torej razvidno, da se velika večina žrtev še vedno ne odloča za 

izterjavo po pravni poti.

Azbestne poravnave so v Združenem kraljestvu pogojene z naslednjimi dejavniki:

narava tožnikove bolezni; pri mezoteliomu je izplačani znesek višji kot pri plevralnih • 

plakih,

tožnikova starost; čim mlajša je žrtev, tem večje je število izgubljenih let delovne dobe, • 

zaradi česar je znesek zahtevane odškodnin višji,
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narava tožnikove zaposlitve; direktor tovarne bo prejel višjo odškodnino kot nezaposleni • 

delavec,

dohodki in sposobnosti tožnikovega pravnega zastopnika; večje možnosti za izplačilo • 

višjih zneskov imajo tisti primeri, ki jih prevzamejo posebej za to usposobljeni 

odvetniki.

Višine odškodnin so povprečno za:

mezoteliom 100.000 funtov,• 

pljučni rak 60.000 funtov,• 

azbestoza 30.000 funtov,• 

plevralni plaki in zadebelitve 10.000 funtov.• 

V Združenem kraljestvu je bil  najvišji doslej iztoženi znesek 1.200.000 funtov (povzeto 

po IBAS).

IV.  ZAKLJUČEK

Zdravstvene evidence kažejo, da lokalno prebivalstvo ne more dobiti azbestoze kot 

najhujše oblike kronične bolezni, ki jo povzroča izpostavljenost azbestnemu prahu. 

Najbolj pogosta oblika obolenja okoliškega prebivalstva in sorodnikov oziroma članov 

gospodinjstva, ki so živeli skupaj z delavcem, ki je bil v delovnem procesu izpostavljen 

škodljivim vplivom azbestnih vlaken, je mezoteliom - oblika raka, ki povzroči smrt v času 

od pol do enega leta.

Primerjalni pregled po posameznih državah je pokazal, da imajo države zelo različno 

oblikovan odškodninski sistem za žrtve azbesta glede na obliko bolezni in upravičenca. 

V vseh državah je nesporen upravičenec do odškodnine delavec z azbestom. Pravica do 

odškodnine za člane družine, gospodinjstva in celo okoliškega prebivalstva pa je različna 

od države do države. 

Načini za pridobitev odškodnin  za izpostavljenost družinskih članov in okoliškega 

prebivalstva zaradi obolelosti na račun izpostavljenosti azbestnim vlaknom:

iz sredstev posebnega sklada (primer Francija in predlog zakona v Belgiji);• 

iz sredstev institucije, ki deluje kot posrednik med delodajalcem in delavcem, ki je bil • 

izpostavljen, ter njegovimi družinskimi člani (Nizozemska in delno Italija);

prek civilnih tožb (Nizozemska, Združeno kraljestvo).• 
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Uveljavljanje odškodnine je z zakonom urejeno le v Franciji in v postopku sprejemanja 

zakona po francoskem vzoru je Belgija. V ostalih državah pa jih uveljavljajo posamezniki 

predvsem na sodiščih, kar je zamudno in zahteva veliko dokaznega gradiva. Zato so 

postopki dolgi. Uveljavljata se ekonomska in neekonomska odškodnina. Iztožene 

odškodnine so višje od odškodnin, reguliranih s strani države in državnih skladov (od 

2x do 10x in več). Odvetniške storitve pa znašajo od 20-40 % iztožene odškodnine, če je 

tožba dobljena. 

V državah, ki imajo urejene odškodninske sisteme in urejene postopke sporazumevanja, 

imajo na sodiščih manj civilnih tožb. Nekateri sistemi dopuščajo uveljavljanje izplačila 

odškodnin tako po sodni poti kot s sporazumevanjem s pristojnimi institucijami. 

Pri postopkih poravnave z državnimi in paradržavnimi institucijami oškodovancem 

ni treba dokazovati odgovornosti kateregakoli pravnega subjekta. Odškodnine so 

praviloma nižje kot tiste, ki so dosežene po sodni poti. Postopki so praviloma hitrejši, 

enostavnejši in v glavnem oškodovancem priznavajo ekonomsko odškodnino.  
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eNeRgeTSKA UČINKOVITOST STAVB1

I. UVOD

Evropska unija se je v okviru Kjotskega protokola zavezala, da do ciljnega obdobja 2008 

- 2012 zmanjša emisije toplogrednih plinov za 8 % glede na raven iz leta 1990, kar terja 

manjšo porabo naftnih derivatov, zemeljskega plina in premoga.

V Zeleni knjigi iz leta 2000, imenovani “Naproti evropski strategiji za zanesljivo oskrbo z 

energijo” (Towards a European strategy for security of energy supply), je predstavljena 

analiza strukturne šibkosti Evrope: poraba energije je vse večja, Evropa pa postaja 

vse bolj odvisna od virov energije onkraj njenih meja. Zelena knjiga vsebuje predlog 

strategije za zniževanje porabe energije v Evropi z zviševanjem energetske učinkovitosti 

in povečevanjem uporabe obnovljivih virov energije. Kljub temu, da bo prehod na večjo 

porabo domačih obnovljivih virov energije prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov in uvoza energije, bodo morali prav vsi porabniki energije vložiti veliko naporov, 

da zmanjšajo porabo energije (Zelena knjiga, 2000).

Iz Zelene knjige izhaja, da sta sicer promet in industrija velika porabnika energije, a 

tudi naše stavbe še vedno porabijo okoli 40 % skupne energije v Evropi. Naše zahteve 

po razsvetljavi, ogrevanju, hlajenju in topli vodi v gospodinjstvih, delovnih prostorih in 

objektih za prosti čas presegajo potrebe po energiji v prometu ali industriji.

Tako gre dve tretjini energije, uporabljene v evropskih stavbah, na račun gospodinjstev; 

gospodinjska poraba je vsako leto večja, saj se zviševanje življenjskega standarda poleg 

ostalega odraža na večji uporabi klimatskih in ogrevalnih naprav. 

Kar 10 milijonov kotlov v evropskih gospodinjstvih je starejših od 20 let, z njihovo 

zamenjavo bi privarčevali 5 % energije za ogrevanje.

Z uporabo najučinkovitejših sistemov in tehnologij bi lahko privarčevali 30 - 50% energije 

za razsvetljavo v pisarnah, poslovnih stavbah in objektih za prosti čas.

Pričakovano rast porabe energije za klimatizacijo, ki naj bi se do leta 2020 podvojila, bi 

lahko prepolovili z uporabo višjih standardov za opremo.

 

V nalogi se osredotočamo na izboljševanje energetskih lastnosti stavb. Izhajali smo 

iz naslednjih virov: Energetskega zakona, iz Zakona o spremembah in dopolnitvah 

1 Mag. Tatjana Kuster, pripravljeno: 11.1.2007, objavljeno: 12.1.1007.
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Energetskega zakona (ki so posledica potrebne implementacije zlasti dveh direktiv: 

Direktive 2004/67/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom 

in Direktive 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb) ter iz spletnih strani EU, s 

posebnim poudarkom na Zeleni knjigi in dokumentu z naslovom “Stavbe za prihodnost”. 

V uvodu so nanizane opredelitve novih pojmov, s poudarkom na izboljšanju energetskih 

lastnosti stavb. Povečanje energetske učinkovitosti stavb je prikazano v drugem poglavju: 

ureditev v Evropski uniji in določanje energetske učinkovitosti z uporabo standardov 

ter normativna ureditev v Sloveniji in energetske izkaznice stavb. V zaključku smo se 

dotaknili primerjave ureditve tega področja v državah članicah EU in izpostavili uporabo 

višjih standardov za pisarniško opremo. V zaključku tudi na kratko povzemamo vsebino 

Direktive o energetski učinkovitosti stavb. Opisali smo danski model certificiranja stavb, 

saj je do sedaj edino Danska implementirala zahteve Direktive 2002/91/ES v svoj pravni red 

z Zakonom o spodbujanju varčevanja z energijo v stavbah iz leta 2005 in s podzakonskimi 

akti na njegovi podlagi. Čisto na koncu smo nekaj vrstic namenili  nadaljevanju Programa 

energijska zvezda, s katerim želi Evropska unija zagotavljati gospodarsko konkurenčnost 

ob istočasnem varovanju okolja (z zmanjševanjem emisij CO
2) in ustrezno preskrbo z 

energijo (povečanjem energetske učinkovitosti).

1.1  Opredelitev pojmov

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona uvaja niz novih opredelitev  

pojmov na področju  izboljšanja energetskih lastnosti stavb, kot:

energetska učinkovitost stavbe • 

 je učinkovitost dejansko porabljene energije ali ocenjene energije za zadovoljevanje 

potreb, povezanih s predvideno uporabo stavbe, ki lahko med drugim vključuje 

ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, gretje sanitarne vode in razsvetljavo. Energetska 

učinkovitost se izraža z enim ali več številčnimi kazalniki, ki se izračunajo ob upoštevanju 

gradbeno-tehničnih značilnosti stavbe in značilnosti napeljav, projektne zasnove in 

položaja stavbe v zvezi s podnebnimi parametri, osončenjem in vplivom sosednjih 

konstrukcij, lastne proizvodnje energije ter drugih dejavnikov, vključno z notranjo 

klimo, ki vplivajo na potrebe po energiji; 

energetska izkaznica stavbe• 

 je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in priporočili za povečanje 

energetske učinkovitosti

klimatski sistem• 

 je kombinacija vseh komponent, ki zagotavljajo obdelavo zraka, pri kateri je temperatura 

zraka regulirana ali se jo lahko zniža, lahko tudi v kombinaciji z regulacijo prezračevanja, 

vlažnosti in čistoče zraka;
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nazivna izhodna moč klimatskega sistema• 

je največja toplotna moč, za katero proizvajalec navede in zagotavlja, da jo je mogoče 

dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem delovanju;

stavba• 

je krita konstrukcija s stenami, v kateri se uporablja energija za zagotavljanje notranjih 

klimatskih pogojev; stavba se lahko nanaša na stavbo kot celoto ali njene dele, ki so bili 

projektirani ali spremenjeni za ločeno uporabo;

toplotna črpalka• 

je naprava ali sistem, ki odvzema toploto pri nižji temperaturi iz različnih toplotnih 

virov, na primer iz zraka, vode ali zemlje, in jo pri višji temperaturi dobavlja stavbi 

(povzeto po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona).

II. IZBOLJŠANJE ENERGETSKIH LASTNOSTI STAVB

2.1 Energetska učinkovitost - ureditev v Evropski uniji

V skladu z  Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta s 16. decembra 2002 o energetski 

učinkovitosti stavb (Direktiva 2002/91/ES), ki so jo morale države članice prenesti v svojo 

nacionalno zakonodajo do januarja 2006, se bodo morali gradbeni standardi povsod po 

Evropi usmeriti v zmanjševanje porabe energije, še zlasti porabe energije v stavbah, a 

brez velikih dodatnih stroškov. Hkrati naj bi se občutno povečalo udobje uporabnikov, 

saj se predvideni ukrepi nanašajo na vse porabnike energije in so bistvena sestavina 

strategije EU za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Kjotskega protokola. V skladu s 

to zakonodajo:

države članice EU uporabljajo skupno metodologijo za izračun energetske učinkovitosti • 

stavb, ki upošteva tudi lokalne klimatske razmere;

države članice določijo minimalne standarde energetske učinkovitosti, ki veljajo tako • 

za nove stavbe kot za vse večje prenove obstoječih stavb;

sistem energetskega certificiranja stavb lastnikom, najemnikom in uporabnikom • 

omogoča veliko boljši vpogled v porabo energije;

zaradi preverjanja energetske učinkovitosti in emisij toplogrednih plinov bodo uvedeni • 

redni pregledi kotlov in klimatskih sistemov, ki presegajo minimalno velikost.

Raziskave so pokazale, da bi lahko Evropa do leta 2010 privarčevala več kot eno petino 

sedanje porabe energije, če bi uvedla strožje standarde za nove stavbe in večje prenove 

obstoječih stavb. To bi znatno prispevalo k izpolnjevanju cilja iz Kjotskega protokola, poleg 

tega pa ne bi, kar je pomembno, v ničemer spremenilo našega sedanjega življenjskega 

sloga (povzeto po Stavbe za prihodnost).

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   410 12/10/07   7:45:24 PM



411

2.1.1 Uporaba standardov in redni pregledi - zahteve iz zakonodaje EU

Države članice EU bodo morale, skladno z veljavnimi direktivami, vzpostaviti in redno 

pregledovati minimalne standarde energetske učinkovitosti za različne kategorije novih 

in obstoječih stavb, ob upoštevanju lokalnih klimatskih razmer.

Standardi energetske učinkovitosti bodo veljali za vse nove stavbe, zgrajene od januarja 2006 

dalje. Poleg tega bo za večje stavbe (nad 1000 m2) pred začetkom izgradnje potrebno izdelati 

podrobno oceno izvedljivosti alternativnih ogrevalnih sistemov za oskrbo z energijo.

Na obstoječih stavbah večjih od 1000 m2 bodo morale biti v primeru večjih prenov ali 

predelav izvedene tudi izboljšave njihove energetske učinkovitosti. Njihove energetske 

lastnosti je treba izboljšati, kolikor je to tehnično in gospodarsko izvedljivo, v skladu z 

nacionalnimi standardi energetske učinkovitosti.

Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri njihovi 

rekonstrukciji, pri čemer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo 

izvedljivosti in upoštevati tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivost alternativnih 

sistemov za oskrbo z energijo, kot so: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih 

virov energije,  soproizvodnja,  daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na 

voljo, ter  toplotne črpalke.

Ta študija je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu 

z veljavnimi predpisi o graditvi objektov. Metodologijo za izdelavo študije in vsebino 

študije izvedljivosti alternativnih sistemov predpiše minister, pristojen za okolje (povzeto 

po Stavbe za prihodnost). 

Države članice EU bodo vzpostavile sistem rednih pregledov kotlov in klimatskih sistemov 

v večjih gospodinjstvih, večstanovanjskih hišah ter v poslovnih in javnih stavbah. Redni 

pregledi bodo obvezni za kotle na neobnovljiva tekoča in trdna goriva z nazivno izhodno 

močjo nad 20 kW. Kotli z nazivno močjo nad 100 kW se bodo pregledovali vsaj vsaki dve 

leti, medtem ko se lahko za plinske kotle to obdobje podaljša na štiri leta.

Za ogrevalne sisteme s kotli z nazivno močjo nad 20 kW, ki so starejši od 15 let, države 

članice določijo potrebne ukrepe za uvedbo enkratnega pregleda celotnega sistema. Na 

podlagi tega pregleda bodo uporabniki dobili nasvete glede morebitnih zamenjav in/

ali sprememb napeljav. Redni pregledi bodo predpisani tudi za vse klimatske sisteme z 

nazivno izhodno močjo nad 12 kW (povzeto po Stavbe za prihodnost).

V zvezi s prenosom Direktive 2002/91/ES je uveden nadzor nad izdelavo in izdajanjem 

energetskih izkaznic, ki ga izvaja gradbena inšpekcija, nadzor nad pregledi klimatskih 

sistemov pa energetska inšpekcija. Nekatere spremembe so terminološke narave, 
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nekatere pa predstavljajo uskladitev z novo zakonodajo na področju državne uprave in 

inšpekcijskega nadzora. 

2.1.2 Določanje energetske učinkovitosti in uporaba standardov

Za uporabo minimalnih zahtev energetske učinkovitosti je v EU oblikovana skupna 

metodologija za izračun energetske učinkovitosti stavb, ki bo zagotavljala zanesljive in 

primerljive informacije o dejanski porabi energije v stavbah. Metodologija upošteva vse 

dejavnike, ki vplivajo na porabo energije in razvršča stavbe glede na vrsto, velikost ter 

namen (stanovanjske stavbe, pisarne, šole itd.).

Določanje energetske učinkovitosti stavbe zajema dejavnike, kot so: toplotna izolacija, 

ogrevalni sistem, klimatski sistem, naravno prezračevanje, kakor tudi pasivno razsvetljavo in 

toplotne dobitke od sončnega sevanja (sistemi za pridobivanje toplote in električne energije s 

soncem, daljinski ogrevalni sistemi in stroji s soproizvodnjo toplote in električne energije).

Glede na to, da so klimatske razmere v Evropi zelo različne, se bo pri določanju energetske 

učinkovitosti v celoti upoštevalo lokalne razmere in okolje.

Z implementacijo Direktive  2002/91/ES bo v večji meri zagotovljeno izenačevanje 

zahtev glede rabe energije in poenotenja standardov za gradnjo stavb v državah članicah 

Evropske unije, na trgu z nepremičninami pa bo potencialnim lastnikom ali uporabnikom 

stavb omogočilo večjo preglednost  energetske učinkovitosti stavb.

Poglavitne zahteve Direktive 2002/91/ES, ki jih morajo izpolniti države članice, so poleg 

sprejema metodologije, ki zagotavlja izračunavanje celovite energetske učinkovitosti 

stavb, naslednje: določitev minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti novih stavb 

in obstoječih stavb z uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, na katerih potekajo večja 

prenovitvena dela; preverjanje tehnične, okoljske in ekonomske izvedljivosti alternativnih 

sistemov oskrbe z energijo za nove stavbe z uporabno tlorisno površino nad 1000 m2; 

vzpostavitev sistema izdajanja energetskih kartic stavb ob izgradnji, prodaji ali oddaji 

stavb; vzpostavitev rednih pregledov kotlov v stavbah ter presoje ogrevalnih sistemov s 

kotli, ki so starejši od 15 let; vzpostavitev rednih pregledov klimatskih sistemov v stavbah; 

certificiranje stavb, vključno s pripravo spremljajočih priporočil za večjo energetsko 

učinkovitost stavb ter preglede kotlov in klimatskih sistemov, ki jih izvajajo neodvisni 

usposobljeni in/ali pooblaščeni strokovnjaki in informiranje porabnikov stavb.     
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Skratka, gre za naslednje nove rešitve in/ali obveznosti:

obveznost izdelave študije alternativnih sistemov ogrevanja ali hlajenja za večje nove • 

stavbe,

obveznost predložiti energetsko izkaznico pri prodaji ali oddaji v najem stavbe ali • 

dela stavbe,

ureditev energetske izkaznice kot javne listine,• 

obveznost namestiti energetsko izkaznico na vidnem mestu v večjih javnih stavbah, ki • 

jih občani pogosto obiskujejo,

obveznost rednih pregledov klimatskih sistemov,• 

ureditev sistema pooblaščenih neodvisnih strokovnjakov, ki po javnem pooblastilu • 

izdajajo energetske izkaznice in opravljajo redne preglede klimatskih sistemov  ter

ureditev sistema licenciranja in usposabljanja teh neodvisnih strokovnjakov.  (Povzeto • 

po Stavbe za prihodnost Evropske komisije in Zakonu o spremembah in dopolnitvah 

Energetskega zakona).

2.2   Energetska učinkovitost 

2.2.1 Normativna ureditev v Sloveniji

Z Energetskim zakonom so določena načela energetske politike, pravila za delovanje trga 

z energijo, načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, 

splošna načela zanesljive oskrbe (s plinom) in učinkovite rabe energije (elektrika in 

naftni derivati), pogoji za obratovanje energetskih postrojenj, pogoji za opravljanje 

energetske dejavnosti, urejeno izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organi, ki 

opravljajo upravne naloge po določbah Energetskega zakona.

Razlogi za spremembe in dopolnitve Energetskega zakona so poleg implementacije 

Direktive 200/91/ES tudi nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v dosedanji praksi. 

Gre za vrsto ukrepov tako na ovoju stavb kot tudi na sistemih za ogrevanje, pripravi tople 

vode, klimatizaciji in razsvetljavi, s katerimi povečujemo energetsko učinkovitost stavb, 

oziroma izboljšujemo njihove energetske lastnosti.

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona vključuje zahtevane novosti 

in/ali spremembe na področju energetske učinkovitosti. Uvaja niz opredelitev novih 

pojmov ter merjenje porabe toplote v vsaki stavbi posebej. Gre za krovni zakon na 

področju energetike v Sloveniji, ki normativno ureja področje energetske učinkovitosti. 

V nadaljevanju posebno pozornost namenjamo delu, ki opredeljuje energetske izkaznice 

stavb.
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Z implementacijo Direktive  2002/91/ES je v Zakonu o spremembah in dopolnitvah 

Energetskega zakona v večji meri zagotovljeno izenačevanje zahtev glede rabe energije in 

poenotenje standardov za gradnjo stavb, na trgu z nepremičninami pa bo potencialnim 

lastnikom ali uporabnikom stavb omogočena večja preglednost nad  energetsko 

učinkovitostjo stavb (povzeto po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Energetskega 

zakona).

2.2.2 Energetske izkaznice stavb

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in 

priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost stavbe 

predstavlja izmerjen, odčitan in finančno ovrednoten prihranek dejansko porabljene 

energije ali ocenjene porabe energije za zadovoljevanje potreb, povezanih s predvideno 

uporabo stavbe, ki lahko med drugim vključuje ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, 

gretje sanitarne vode in razsvetljavo (povzeto po Zakonu o spremembah in dopolnitvah 

Energetskega zakona).

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem 

kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno 

energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske 

izkaznice posameznega dela stavbe lahko predložijo energetsko izkaznico za celotno 

stavbo. Pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji stavbe 

ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziroma njenega dela v postopku 

izvršbe ali v stečajnem postopku pa energetske izkaznice ni treba predložiti.

Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izkaznico pridobiti pred vložitvijo 

zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. 

Energetska izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, 

ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Energetska izkaznica je obvezna sestavina 

projekta izvedenih del.

Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega 

dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o energetski 

učinkovitosti, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah 

in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega 

dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti energetsko izkaznico.
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Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energetski učinkovitosti pa se ne nanašajo 

na:

stavbe, ki so razglašene za spomenik v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, • 

če bi izpolnjevanje zahtev za energetsko učinkovitost po predpisih o graditvi objektov 

nesprejemljivo spremenilo njihovo naravo ali videz,

stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,• 

začasne stavbe s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj, industrijske stavbe, • 

delavnice in nestanovanjske kmetijske stavbe,

stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,• 

samostojne stavbe ali posamezne dele stavb z uporabno tlorisno površino manjšo od • 

50 m2 .

Energetske izkaznice stavb po javnem pooblastilu izdajajo neodvisni strokovnjaki na 

zahtevo stranke. Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot 

so trenutni veljavni standardi, in primerjalne podatke, ki omogočajo primerjavo in oceno 

energetske učinkovitosti stavbe. Energetski izkaznici morajo biti priložena priporočila za 

stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen v primeru novozgrajenih 

stavb in oddaje stavb v najem.

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko 

izkaznico pred potekom 10 let, če se energetska učinkovitost stavbe spremeni.

Posamezna stavba oziroma del stavbe ima lahko le eno veljavno energetsko izkaznico.

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za okolje. V register se vpišejo 

podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki o energetski izkaznici in podatki o 

izdajatelju izkaznic, ki vsebujejo tudi naslednje podatke: osebno ime in številko ter 

datum izdaje licence izdajatelju izkaznic. Register energetskih izkaznic je javen. Podatki 

iz registra energetskih izkaznic se povežejo s podatki iz katastra stavb.

Vsako izdajo energetske izkaznice mora izdajatelj energetske izkaznice sočasno z njeno 

izdajo prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic. 

Podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino 

podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske 

izkaznice za vpis v register energetskih izkaznic predpiše minister, pristojen za okolje 

(povzeto po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona). 
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III.  ZAKLJUČEK

Zelena knjiga  iz leta 2000 o evropski strategiji za zanesljivo oskrbo z energijo poudarja, da 

so poleg prometa in industrije, stavbe pomemben porabnik energije, saj še vedno porabijo 

okoli 40 % skupne energije. Zato zakonodaja Evropske unije nalaga državam članicam 

sprejem in uveljavitev takšnih gradbenih standardov, ki bodo usmerjali v zmanjšanje 

porabe energije in s tem prispevali k večji energetski učinkovitosti stavb. Države 

članice so dolžne poleg vzpostavitve minimalnih standardov energetske učinkovitosti 

za različne kategorije novih in obstoječih stavb, le-te tudi stalno izpopolnjevati ob 

upoštevanju lokalnih klimatskih razmer. Poleg  gradbenih standardov je velik poudarek 

tudi na ustreznih, predvsem pa bolj učinkovitih in okolju prijaznejših energetskih 

sistemih. Vse to praviloma zajema posebna študija, ki je obvezna sestavina projektne 

dokumentacije za pridobitev  gradbenega dovoljenja in je obvezna ne le za vse nove 

stavbe, ampak tudi za prenovo obstoječih stavb, katerih površina presega 1000 m2 . Za 

določitev energetske učinkovitosti stavb je oblikovana skupna metodologija, ki upošteva 

vse dejavnike, ki vplivajo na porabo energije in razvršča stavbe glede na vrsto, velikost ter 

namen. Energetska učinkovitost stavbe se izraža z enim ali več številčnimi kazalniki, ki se 

izračunajo ob upoštevanju gradbeno-tehničnih značilnosti stavbe in značilnosti napeljav, 

projektne zasnove in položaja stavbe v zvezi s podnebnimi parametri, osončenjem 

in vplivom sosednjih konstrukcij, lastne proizvodnje energije ter drugih dejavnikov, 

vključno z notranjo klimo, ki vplivajo na potrebe po energiji. Ti podatki so evidentirani 

na energetski izkaznici stavbe, ki je javna listna in vključuje poleg podatkov o energetski 

učinkovitosti stavbe tudi priporočila za povečanje njene energetske učinkovitosti.

 

Prenos Direktive 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb v zakonodajo držav članic 

bo vplival, da bo to področje po državah članicah EU enotno urejeno. Velika večina držav 

članic EU še ni uspela implementirati zahtev Direktive 2002/91/ES v svoj pravni red, zato 

je primerjava s pravnim redom v državah članicah EU, zlasti za področje energetske 

učinkovitosti, omejena na en sam primer, to je model Danske za energetsko certificiranje 

stavb, medtem ko predstavljajo zahteve za izdelavo študije izvedljivosti alternativnih 

sistemov ter zahteve o pregledih klimatskih sistemov popolno novost v skoraj vseh 

državah članicah. 

Na področju energetskega certificiranja imajo največ izkušenj na Danskem, kjer so 

obvezno certificiranje stavb uvedli že leta 1995 in ga do danes močno izpopolnili. To 

področje urejajo z Zakonom o spodbujanju varčevanja z energijo v stavbah iz leta 2005 

in s podzakonskimi akti na njegovi podlagi. Danski zakon določa obveznosti glede 

certificiranja stavb in stanovanj ali drugih delov stavb v primeru prodaje ali najema ter 
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ob izgradnji nove stavbe oziroma rekonstrukciji stavbe. Posebej opredeljujejo obveznost 

certificiranja stavb s tlorisno površino nad 1000 m2, ki so v lasti javnih institucij. Zakon 

določa tudi obveznost pregledov tehničnih naprav in instalacij v stavbi, kar predstavlja 

tudi podlago za preglede kotlov in klimatskih sistemov, pri čemer je podrobnejša 

ureditev tega področja predmet podzakonskih aktov. Danski zakon nadalje ureja pogoje 

za pridobivanje licenc strokovnjakov za izvajanje certificiranja, pri čemer je podrobnejša 

ureditev prepuščena podzakonskim aktom.

Slovenija je z zadnjo spremembo energetskega zakona  za področje energetske 

učinkovitosti stavb in energetskega certificiranja usklajena z zahtevami Direktive 

2002/91/ES in opredeljuje obveznost certificiranja stavb, izdajanja energetskih izkaznic 

stavb (vsebino, obliko, vodenje registra energetskih izkaznic, veljavnost) in obveznost 

pregledovanja kotlov in klimatskih sistemov ter zahtevo za izdelavo študije izvedljivosti 

alternativnih energetskih sistemov. Poleg pogojev za obratovanje energetskih postrojenj 

je urejeno tudi izdajanje licenc neodvisnim strokovnjakom, izdajanje energetskih 

dovoljenj ter ustrezne spremembe v ureditvi inšpekcijskega nadzora.

Raziskave kažejo, da bi se pričakovana rast porabe energije za klimatizacijo, ki naj bi 

se do leta 2020 podvojila, lahko prepolovila z uporabo višjih standardov za opremo. V 

Evropski uniji se bo nadaljevalo izvajanje Programa energijska zvezda (The Energy Star 

Programm), ki zagotavlja gospodarsko konkurenčnost ob istočasnem varovanju okolja 

(z zmanjšanjem emisij CO
2) ter zagotovitvi ustrezne preskrbe z energijo (zmanjšanju 

energetske odvisnosti). Program označevanja z energijsko zvezdo se nanaša na pisarniško 

opremo: računalnike, računalniške zaslone, tiskalnike, fakse, frankirne stroje, kopirne 

stroje, skenerje in večnamensko opremo, ki kupcem omogoča izbiro pisarniške opreme 

po kriteriju energetske učinkovitosti.

V Sloveniji nimamo proizvajalcev tovrstne opreme. Glede na določbe v zakonodaji bi 

morala nabava pisarniške opreme prek javnih naročil v bodoče vključevati tudi zahteve 

iz Programa energijske zvezde. 
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RegISTeR NALOg RAZISKOVALNO - dOKUMeNTACIJSKe-

gA SeKTORJA V ČeTRTeM MANdATNeM OBdOBJU1

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)

ARHIV

Dostop do arhivskega gradiva (5/2007)

Arhiviranje in dostop do elektronskega gradiva (35/2006)

AZBEST

Posledice azbestnega onesnaževanja (10/2006)

BALKAN

Približevanje držav Zahodnega Balkana (42/2007)

BIOTSKA RAZNOVRSNOST

Uresničevanje resolucij IPU (49/2007)

 

BREZPOSELNOST

Nekateri statistični podatki (10/2007)

CENTRALNA BANKA 

Status centralnih bank in imenovanje guvernerjev (14/2007)

CERKEV

Cerkveni davek (60/2005)

Obdavčitev dohodkov verskih skupnosti (61/2005)

CESTNINA

Sistemi za pobiranje cestnin (46/2007)

1 Pripravila in uredila: mag. Andrej Eror in dr. Katarina Žagar.
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CESTNO PROMETNI PREDPISI

Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)

CIVILNO PRAVO

Spoštovanje načela enakosti v civilni zakonodaji (27/2006)

Civilne posledice zakonske zveze, sklenjene po cerkvenem pravu (33/2007)

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)

Status planinskih koč (18/2007)

Obdavčitev knjig in učbenikov (47/2007)

DAVEK NA MOTORNA VOZILA

Obdavčitev motornih vozil (37/2007)

DAVEK OD PREMOŽENJA 

Premoženjski davki v EU (48/2004)

DELO NA DALJAVO

Delo na daljavo (44/2006)

DELO NA ČRNO

Delo na črno v Sloveniji in EU (19/2006)
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DELOVANJE NATA

Delovanje Nata in aktualni varnostno-politični položaj v svetu (50/2004)

DELOVNI POGOJI 

“Dobro delo” v fleksibilnem okolju (8/2007)

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO

Politike aktivnega staranja prebivalstva (17/2007)

DELOVNO OKOLJE

Tobačna zakonodaja v Sloveniji in EU (49/2006)

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)

DOSTOP DO INFORMACIJ

Dostop do arhivskega gradiva (5/2007)

DRUŽINA

Združljivost dela in družinskega življenja (48/2005)

Združljivost dela poslank/poslancev in družinskega življenja (7/2006)

Družinska sodišča (16/2006)

DRUŽINSKA MIGRACIJA

Poroke in imigracije (23/2007)
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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)

Statistični podatki (11/2007)

Poslanske zbornice in njihovo poimenovanje (54/2007)

Državni zbor 1992 - 2007 (12/2007)

ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE PODATKOV

Arhiviranje in dostop do elektronskega gradiva (35/2006)

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)

ENERGETIKA

Energetika v Sloveniji - stanje in izzivi (30/2007)

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetska učinkovitost stavb (51/2006)

EVRO

Učinek uvedbe evra (56/2006)

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)

“Dobro delo” v fleksibilnem okolju (8/2007)

Približevanje držav Zahodnega Balkana (42/2007)

EVROPSKA REGIJA

Podatki o Evroregiji (38/2006)
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EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Članstvo poklicnih pripadnikov obrambnih sil in policije v političnih strankah 

(15/2005)

Postopki izbire kandidatov za Evropsko sodišče za človekove pravice (45/2007)

FINANCIRANJE

Financiranje zdravstvenih sistemov (32/2005)

Finančne spodbude pri rabi obnovljivih virov energije v državah članicah EU 

(34/2005)

Financiranje veteranskih organizacij (11/2006)

Financiranje predšolske vzgoje v EU (48/2006)

Financiranje vrtcev v državah EU (53/2006)

Financiranje političnih strank (3/2007)

FLEKSIBILNOST DELA

“Dobro delo” v fleksibilnem okolju (8/2007)

FLEKSIBILNOST ZAPOSLOVANJA

“Dobro delo” v fleksibilnem okolju (8/2007)

FUNDACIJA

Politična fundacija (42/2006)

GLAVNO MESTO

Glavno mesto - samostojna pokrajina? (43/2007)

GORSKO OBMOČJE

Status planinskih koč (18/2007)

GOSPODARSKA DRUŽBA 

Sodelovanje zaposlenih v organih upravljanja in nadzora gospodarskih družb v EU in 

na Norveškem (56/2005)

GOSPODARSKA REFORMA

Lizbonska strategija (34/2007)

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)

INTERNET

Spletne strani parlamentov namenjene otrokom in mladini (54/2006)

INTERESNE SKUPINE

Odnosi med Državnim zborom in civilno družbo (41/2007)

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)

IZVRŠITEV SODNE ODLOČBE

Izvršba majhne kmetije (20/2007)

JAVNI RED

Omejitve vstopa mladoletnikov v lokale in dostopa do alkoholnih pijač (1/2006)

JAVNO PODJETJE

Javno-zasebno partnerstvo (45/2006)

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

Javno-zasebno partnerstvo na področju boja proti organiziranemu kriminalu 

(28/2007)
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JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA

Raziskave javnega mnenja (52/2006)

KANONSKO PRAVO

Civilne posledice zakonske zveze, sklenjene po cerkvenem pravu (33/2007)

KAZENSKO PRAVO

Italijanski vojni zločinci (10/2005)

Kaznivost vztrajnega nadlegovanja (57/2006)

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)

Nacionalni register za storilce spolnega nasilja nad otroki (40/2007)

KMETIJSKA DELOVNA SILA 

Zaposlitve v kmetijstvu (13/2006)

KMETIJSKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje v kmetijstvu - primerjava Slovenija - Avstrija (26/2006)

KMETISJKO SVETOVANJE

Vavčerski sistem svetovanja v kmetijstvu (53/2007)

KODEKS RAVNANJA

Kodeks etike poslancev (25/2005)

KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV

Javno-zasebno partnerstvo (45/2006)

KONKURENČNO PRAVO

Sankcioniranje konkurenčnopravnih kršitev (24/2007)

KRUH

Uporaba neprodanega kruha (60/2007)
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KULTURA

Programi Evropske unije za področje kulture (4/2007)

KULTURNO SODELOVANJE

Programi Evropske unije za področje kulture (4/2007)

LASTNA SREDSTVA

Financiranje proračuna EU (64/2005)

LJUDSKA INICIATIVA

Ljudska iniciativa (40/2006)

Zakonodajni referendum, vezan na ljudsko iniciativo (55/2006)

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)

MAJHNO KMETIJSKO GOSPODARSTVO

Izvršba majhne kmetije (20/2007)

 

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)

MEDNARODNA TRGOVINA

Delo delovnih teles državnega zbora in STO (Svetovna trgovinska organizacija) (37/2005)

MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno razvojno sodelovanje (29/2007)

MLADOLETNOST

Omejitve vstopa mladoletnikov v lokale in dostopa do alkoholnih pijač (1/2006)
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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)

Članstvo v organih gospodarskih družb in drugih pravnih subjektov, katerih (so)lastnik 

je država (46/2006)

NAČIN FINANCIRANJA

Pobiranje prispevkov za javne RTV v državah EU (24/2005)

NARODNA MANJŠINA

Manjšinska zastopstva (32/2007)

NASILJE

Nekateri statistični podatki (10/2007)

Uresničevanje resolucij IPU (49/2007)

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)

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   427 12/10/07   7:45:27 PM



428

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)

ONESNAŽEVANJE

Posledice azbestnega onesnaževanja (10/2006)

OPOZICIJA

Vlada v senci (18/2005)

Status parlamentarne opozicije (29/2005)

Pravni in politični instrumenti politične manjšine (63/2007)

ORGANI ODLOČANJA

Sestava organov upravljanja javnih radiotelevizij v državah EU (21/2005)

ORGANIZIRANI KRIMINAL

Javno-zasebno partnerstvo na področju boja proti organiziranemu kriminalu (28/2007)
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OSEBNI PODATKI

Pravica do osebnega imena (34/2006)

Varstvo osebnih podatkov v parlamentih (44/2007)

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)
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Spremljanje kakovosti in učinkovitosti v Državnem zboru (20/2006)

Oblikovanje politične elite v Sloveniji (22/2006)

Spremljanje kakovosti v parlamentih (23/2006)

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)

Podatki o delu Državnega zbora (december 2005 - oktober 2006) (50/2006)

Spletne strani parlamentov namenjene otrokom in mladini (54/2006)

Podatki o delu - drugo leto mandata (1/2007)

Poklicna etika nosilcev javnih funkcij - vprašalnik (2/2007)

Organizacije pridružene parlamentu (7/2007)

Državni zbor 1992 - 2007 (12/2007)

Podatki o delu Državnega zbora (25/2007)

Kakovost in učinkovitost v Državnem zboru Republike Slovenije (43/2006)

Odnosi med Državnim zborom in civilno družbo (41/2007)

Polletno poročilo o delu Državnega zbora (januar - julij 2007) (50/2007)

Podatki o delu Državnega zbora v polletnem obdobju (primerjalno s predhodnimi 

polletnimi podatki) (51/2007)

Poslanske zbornice in njihovo poimenovanje (54/2007)

Pravni in politični instrumenti politične manjšine (63/2007)

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)

Mednarodna dejavnost poslanca (29/2006)

Poklicno organiziranje poslancev (13/2007)

Samostojni poslanci (27/2007)

Usposabljanje poslancev - vprašalnik IPU (56/2007)

PARLAMENTARNA DIMENZIJA MEDENARODNIH ODNOSOV

Resolucije IPU in aktivnosti Slovenije (6/2006)

PARLAMENTARNA DIPLOMACIJA

Mednarodna dejavnost poslanca (29/2006)
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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)

Spremljanje kakovosti v parlamentih (23/2006)

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)

Parlamentarna nadzorna telesa - vodenje in sestava (38/2007)

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)

Predsedniki delovnih teles (52/2007)

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)
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POKOJNINA

Vdovske pokojnine (1/2005)

POKLICNA ETIKA

Poklicna etika nosilcev javnih funkcij - vprašalnik (2/2007)

POKLICNO ZDRUŽENJE

Poklicno organiziranje poslancev (13/2007)

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)

Politična fundacija (42/2006)

Financiranje političnih strank (3/2007)

POLITIK

Oblikovanje politične elite v Sloveniji (22/2006)

POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Socialna zaščita in fleksibilnost trga dela v državah EU (63/2005)

Aktivna politika zaposlovanja (31/2007)

POLOŽAJ ŽENSK

Ženske v parlamentu (49/2004)

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)

Podatki o delu - drugo leto mandata (1/2007)

POSKUSI NA ŽIVALIH 

Poskusi na živalih (6/2007)
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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 (7/2006)

Kodeks etike poslancev (25/2005)

POSLANSKA VPRAŠANJA

Poslanska vprašanja (48/2007)

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)

POSLOVNIK

Pregled ureditve v poslovnikih nekaterih drugih parlamentov (39/2007)

POTNIK

Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)

POČITNICE

Poslanske počitnice (54/2004)

POSLANSKI STATUS

Samostojni poslanci (27/2007)

POSLOVNIK

Državni zbor Republike Slovenije - podatki za IPU (45/2005)

PRAVICE POSAMEZNIKA

Kaznivost vztrajnega nadlegovanja (57/2006)
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PREDSEDNIK

Pristojnosti predsednika države (36/2007)

PREDŠOLSKA VZGOJA

Financiranje predšolske vzgoje v EU (48/2006)

Financiranje vrtcev v državah EU (53/2006)

PRIMERJAVA

Ponovno izvoljeni poslanci (42/2004)

PRISTANIŠKA UPRAVA

Modeli organiziranosti pristanišč v članicah EU in v Republiki Hrvaški (14/2005)

PRISTOJNOST ODLOČANJA

Pristojnosti predsednika države (36/2007)

PRORAČUN

Financiranje proračuna EU (64/2005)

PROTOKOL

Protokolarna pravila (39/2006)

PUBLIKACIJA

Državni zbor 1992 - 2007 (12/2007)

RAZISKAVE

Informacijska in raziskovalna podpora parlamentom - vprašalnik (12/2006)

RAZISKAVE IN RAZVOJ

Raziskave in tehnološki razvoj (35/2007)

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Razveza zakonske zveze v Evropski uniji (9/2007)

RAZVOJNA POMOČ

Mednarodno razvojno sodelovanje (29/2007)
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REFERENDUM

Zakonodajni referendum, vezan na ljudsko iniciativo (55/2006)

REGIJA

Podatki o Evroregiji (38/2006)

REJA ŽIVALI

Organiziranje rejcev in konjske stave v EU (46/2004)

Konjske dirke in stave na Irskem (2/2005)

RDEČI KRIŽ

Položaj in financiranje organizacij Rdečega križa v državah EU (58/2007)

SEZONSKI DELAVEC

Zaposlitve v kmetijstvu (13/2006)

SKRB ZA STAREJŠE

Ureditev instituta družinskega pomočnika (19/2007)

SLOVENIJA

Nepridobitne in nevladne organizacije (28/2005)

SOCIALNI TRANSFERJI

Socialna zaščita in fleksibilnost trga dela v državah EU (63/2005)

Denarna nadomestila (59/2007)

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)
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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)

STAREJŠI DELAVEC

Politike aktivnega staranja prebivalstva (17/2007)

Politika zaposlovanja starejših (22/2007)

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)

Javne predstavitve mnenj - statistični podatki (41/2006)

Predlagani in sprejeti zakoni (47/2006)

Podatki o delu Državnega zbora (december 2005 - oktober 2006) (50/2006)

Statistični podatki (11/2007)

Podatki o delu Državnega zbora (25/2007)

Polletno poročilo o delu Državnega zbora (januar - julij 2007) (50/2007)

Podatki o delu Državnega zbora v polletnem obdobju (primerjalno s predhodnimi 

polletnimi podatki) (51/2007)

SUBVENCIONIRANJE CEN

Subvencioniranje študentske prehrane (16/2007)
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SVET EVROPE

Delovanje Sveta Evrope na pravnem področju (58/2006)

ŠOLSKI UČBENIK

Obdavčitev knjig in učbenikov (47/2007)

ŠPORT

Uredba, ki prepoveduje potapljanje v Ljubljanici (51/2004)

Primerjalni prikaz uredb na področju podvodnih aktivnosti (52/2004)

Športne aktivnosti poslancev (58/2005)

ŠTUDENT

Subvencioniranje študentske prehrane (16/2007)

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 terorizmu s poudarkom 

na letu 2004 (3/2005)

TOBAK

Tobačna zakonodaja v Sloveniji in EU (49/2006)

TRG DELA

Socialna zaščita in fleksibilnost trga dela v državah EU (63/2005)

TRGOVINA Z OROŽJEM

Uresničevanje resolucij IPU (49/2007)

TURIZEM

Status planinskih koč (18/2007)

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)

URADNIK

Članstvo v organih gospodarskih družb in drugih pravnih subjektov, katerih (so)lastnik 

je država (46/2006)

UREDBA

Pokojninsko zavarovanje v EU: uredba 1408/71 ter direktivi 98/49/ES in 2003/41/ES 

(22/2005)

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU

Usposabljanje poslancev - vprašalnik IPU (56/2007)

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)

VAROVANJE IN NADZOR

Izvajanje nadzora nad področji zasebnega varovanja (55/2007)

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)
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Primerjalni prikaz uredb na področju podvodnih aktivnosti (52/2004)

VARSTVO ŽIVALSTVA

Poskusi na živalih (6/2007)

VLADA

Vlada v senci (18/2005)

VLADNI PROGRAM

Lizbonska strategija (34/2007)

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)

VOLILNA ZAKONODAJA

Zastopanost spolov v sistemu volitev v Sloveniji - zakonodaja (15/2007)

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)

Raziskave javnega mnenja (52/2006)

ZAKON

Predlagani in sprejeti zakoni (47/2006)

Zbornik DZRS 2006 CS3.indd   439 12/10/07   7:45:29 PM



440

ZAKONSKI STAN

Civilne posledice zakonske zveze, sklenjene po cerkvenem pravu (33/2007)

ZAKONODAJA

Predlagani in sprejeti zakoni in drugi akti (65/2005)

ZAKONODAJNI POSTOPEK

Zmožnost regulativnega upravljanja (8/2006)

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)

ZAPOSLOVANJE MLADIH

Zaposlovanje mladih (21/2007)

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)
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ZLOČIN NAD ČOVEČNOSTJO

Italijanski vojni zločinci (10/2005)

Ustaški zločini nad slovenskim narodom (9/2006)

ŽIVLJENSKI STROŠKI

Denarna nadomestila (59/2007)
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