




REPUBLIKA SLOVENIJA

DRŽAVNI ZBOR

Raziskovalno-dokumentacijski sektor

ZBORNIK  

2007/2008



Zbornik Raziskovalno - dokumentacijskega sektorja Državnega zbora sodi v knjižno 

zbirko Državnega zbora, ki jo izdaja Služba za odnose z javnostmi.

Urednik zbirke: Karmen Uglešič

Zbornik uredila: mag.Tatjana Krašovec

Naslov izdajatelja: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4

Telefon: +386 1 478 94 00

Produkcija: Služba za odnose z javnostmi 

Oblikovanje in priprava za tisk: Multigraf, d.o.o.

Tisk: Tiskarna Državnega zbora 

Naklada: 250 izvodov

ISSN: 1580-1187

Besedila so originalna in le delno lektorirana.



Vsebina

Pred go vor 5

I.  PARLAMENT 9

Varstvo osebnih podatkov v parlamentih 10

Samostojni poslanci 30

Poklicno organiziranje poslancev 41

Predsedovanje Svetu EU in Državni zbor 57

Dunajska ura 70

Parlamenti in dosežki znanosti 78

Raziskovalna dejavnost v Državnem zboru 90

Parlamentarne knjižnice 131

Raziskovalna in dokumetacijsko-knjižnična dejavnost  

v Državnem zboru - rezultati ankete med uporabniki 155

II.  USTAVNI SISTEM, PRAVO, INSTITUCIJE, LOKALNA  

 SAMOUPRAVA 163

Pristojnosti predsednika države 164

Pristojnosti vlade - tekoči posli 175

Volitve in status ustavnih sodnikov v državah EU in ZDA 183

Varuh otrokovih pravic 202

Glavno mesto - samostojna pokrajina? 212

Online preiskave po sodbi nemškega ustavnega sodišča 222

Spremljanje mednarodnih sistemov zvez 234

Civilne posledice zakonske zveze, sklenjene po cerkvenem pravu 251



 III. GOSPODARSTVO, MEDNARODNO GOSPODARSKO  

 SODELOVANJE, MEDIJI, EKOLOGIJA 277

Sankcioniranje konkurenčnopravnih kršitev 278

Položaj direktorja (vodstvenega delavca) v javnem sektorju 287

Sistemi za pobiranje cestnin 309

Oprostitev plačila turistične takse v državah EU 328

Mednarodno razvojno sodelovanje 340

Prosta trgovina v Mediteranu - prednosti, slabosti in nadaljnji razvoj 373

Načini sofinanciranja medijev v EU 412

Zelena javna naročila 426

IV.  SOCIALNA VARNOST IN ZAPOSLOVANJE, ŠOLSTVO,  

 ZDRAVSTVO, NEVLADNE ORGANIZACIJE 439

Socialne trgovine 440

»Dobro delo« v fleksibilnem okolju 455

Zaposlovanje mladih 466

Švedska stanovanjska politika 492

Subvencioniranje prehrane osnovnošolskih otrok 500

Organizacija in financiranje primarnega zdravstva in zobozdravstva 513

Položaj in financiranje organizacij Rdečega križa v državah EU 528

Register nalog Raziskovalno - dokumentacijskega sektorja  

v mandatnem obdobju 2004-2008 549



5

* Mag. Tat ja na Kra šo vec, vod ja Ra zi sko val no - do ku men ta cij ske ga sek tor ja

Pred go vor*
S tem zbor ni kom zao kro žu je mo de set let ob sto ja ra zi sko val ne de jav no sti v Dr žav nem 

zbo ru. En del vse bi ne je na me nje n prav pri ka zu do se da nje ga raz vo ja te po mem bne 

pod por ne de jav no sti služb Dr žav ne ga zbo ra in mož no sti za njen raz voj v bo do če. Kot 

smo ob lju bi li v na šem prejš njem zbor ni ku, smo se potru di li, da je ta prva okro gla ob-

let ni ca ime la us tre zen od mev v na ših na lo gah in v za do voljs tvu ti stih, za kate re na lo ge 

tudi pri prav lja mo. Tak šno tr di tev po tr ju je jo tudi re zul ta ti an ke te, ki smo jo ob zaključ ku 

man da ta 2004-2008 iz ved li med na ši mi naj po mem bnej ši mi upo rab ni ki - po slan ka mi in 

po slan ci Dr žav ne ga zbo ra. Vpra šal ni ki so bili raz de lje ni 90 po slankam in po slan cem 

Dr žav ne ga zbo ra ter ge ne ral ne mu se kre tar ju in se kre tar jem po slan skih sku pin (sku paj 

101 vpra šal nik). Na vpra šal nik o delu Ra zi sko val ne ga od del ka je od go vo ri lo 25 upo rab-

ni kov, od tega 18 po slan cev.1 

Do vo li te, da v na da lje va nju iz že ome nje ne ra zi sko val ne na lo ge mag. An dre ja Eror ja 

pov za me mo re zul ta te od go vo rov in ne kaj ocen, ki jih že upo šte va mo ozi ro ma jih bomo 

upo šte va li pri na šem delu.

Na vpra ša nje, kako upo rab ni ki oce nju je jo svo je za do voljs tvo s ka ko vost jo sto ri tev Ra zi-

sko val ne ga od del ka, smo do bi li na sled nje od go vo re: 

• 17 (68 %) upo rab ni kov je oce ni lo, da je Ra zi sko val ni od de lek zelo ko ri sten za nji ho vo 

delo, 8 (32 %) pa da je ko ri sten. Ni bilo od go vo rov, ki bi Ra zi sko val ni od de lek oce ni li 

kot del no ko ri sten ali ne ko ri sten;

• na pet sto penj ski les tvi ci splo šne ga za do voljs tva s ka ko vost jo na log in iz del kov Ra zi-

sko val ne ga od del ka je 8 (32 %) upo rab ni kov v ce lo ti za do volj nih ter 17 (68 %) upo-

rab ni kov ve či no ma za do volj nih. Ni bilo neo pre de lje nih ozi ro ma ne za do volj nih. Pov-

preč na sred nja oce na je 4,32;

• gle de po sa mez nih ele men tov ra zi sko val nih na log in dru gih iz del kov, ki so jih upo-

rab ni ki ocen je va li z oce na mi od 1 do 5, je naj viš jo sred njo oce no do bi la ra zum lji vost 

be se di la (4,48), sle di jo roki iz de la ve s pov preč no oce no 4,29 ter ob seg iz del ka s pov-

preč no oce no 4,17. Ni bilo ocen manj ših od 3. 

Ve či na upo rab ni kov ni po da la do dat nih opi snih pripomb, ko men tar jev ali pred lo gov 

o delu Ra zi sko val ne ga od del ka. Štir je so od go vo ri li, da ni ma jo pri pomb ali pred lo gov, 

1 Vpra šal nik s po dob no vse bi no je bil pri prav ljen tudi o delu Do ku men ta cij sko-knjiž nič ne ga od del ka. Več 

o vse bi ni vpra šanj in o ana li zi od go vo rov tako za Ra zi sko val ni od de lek kot za Do ku men ta cij sko-knjiž nič ni 

oddelek lah ko pre be re te v ra zi sko val ni na lo gi mag. An dre ja Eror ja na koncu prvega poglavja zbornika.
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eden je pou da ril, da je za do vo ljen, eden pa za pi sal, da »naj os ta ne mo tako do bri še 

na prej«. Upo rab nik, ki je iz ko ri stil vse mož no sti odprtih od go vo rov, je pou da ril, da so 

iz del ki Ra zi sko val ne ga od del ka hi tro na re je ni, vča sih pa preob sež ni in ne po vsem ra-

zum lji vi. Zato je pred la gal, da mo ra jo na lo ge »biti krat ke in ja sne - pred vsem pre gled ne, 

da je re ši tve v dru gih dr ža vah mož no pri mer ja ti z re ši tva mi v RS«. 

Skup ne ugo to vi tve ka že jo, da so upo rab ni ki, ki so od go vo ri li na vpra ša nja, za do volj ni s 

sto ri tva mi Ra zi sko val ne ga od del ka. Po dat ki ka že jo, da je ve či na upo rab ni kov in for ma-

ci jo o ra zi sko val ni služ bi pri do bi la prek stro kov nih služb ozi ro ma prek pri roč ni ka za 

po slan ce. Iz od go vo rov je tudi raz vid no, da naj več upo rab ni kov sto ri tve Ra zi sko val ne ga 

od del ka upo rab lja ob ča sno. Re zul ta ti pou dar ja jo, da jih ko ri sti jo za pri pra vo za kon skih 

pred lo gov, raz prav in amand ma jev. Splet ne stra ni, kot ob li ka do sto pa do na ših sto ri tev, 

so ne ko li ko manj zna ne. 

Oce ne o ko rist no sti ka že jo na vi so ko po tre bo po sto ri tvah ra zi sko val ne služ be, kot je 

tudi za do voljs tvo s sto ri tva mi Ra zi sko val ne ga od del ka vi so ko. Vi so ke so tudi oce ne po-

sa mez nih ele men tov ra zi skoval nih na log in dru gih iz del kov Ra zi sko val ne ga od del ka, in 

ka že jo, da so v ve li ki ve či ni upo rab ni ki za do volj ni z ra zum lji vost jo in ob se gom be se dil 

ter z roki iz de la ve. Ne ka te ri od go vo ri pa na ka zu je jo, da bi lah ko pri prav lja li ne ko li ko 

manj ob sež ne na lo ge ter z bolj prož ni mi roki iz de la ve (več v na lo gi 50/2008). 

Re zul ta ti an ke te so za go to vo zelo za ni mi vo iz ho diš če za na še bo do če rav na nje. Na re di ti 

mo ra mo več za na šo pre poz nav no st med po slan ci. Gle de na ve li ko po ve ča nje za ni ma-

nja za na še ra zi sko val ne na lo ge v te ko čem man da tu Dr žav ne ga zbo ra (v pr vem pol let ju 

leta 2009 be le ži mo kar za 60% več na ro čil kot v is tem ob dob ju leta 2008), bi lah ko re kli, 

da so po slan ke in po slan ce tega man da ta bolj sez na nje ni z na ši mi sto ri tva mi in da se je 

med njimi za si dra lo pre pri ča nje o ko rist no sti sto ri tev od del ka in nji ho vi upo rab no sti 

pri vsak da njem delu v Dr žav nem zbo ru.

V pred go vo ru že li mo na krat ko pred sta vi ti tudi struk tu ro zbor ni ka. Prvi del je  name-

njen par la men tom, par la men tar ne mu pra vu, pred se do va nju Sve tu EU z vi di ka Dr žav-

ne ga zbo ra. Zad nji dve temi pa sta osre do to če ni na ra zi sko val no de jav nost v Dr žav nem 

zbo ru ter na pri kaz par la men tar nih knjiž nic. Poglavje zaključuje naloga, kjer so prika-

zani rezultati ankete med uporabniki.

Dru go po glav je je za ni mi vo, ker smo za je li več tem: pri stoj no sti pred sed ni ka dr ža ve, 

pri stoj nosti vla de, ko oprav lja te ko če po sle, sta tus in vo li tve us tav nih sod ni kov, va ru h 

otro ko vih pra vic, sta tus glav ne ga me sta, ci vil ne po sle di ce za kon ske zve ze, skle nje ne po 
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cerk ve nem pra vu ter dve na lo gi, ki sta v po ve za ni s so dob no teh no lo gi jo in prob le mi, 

ki iz tega iz ha ja jo. 

Tret je po glav je za je ma z gos po dars tvom po ve za ne teme, med na rod no gos po dar sko so-

de lo va nje, fi nan ci ra nje me di jev, po bi ra nje cest ni ne in ze le na jav na na ro či la.

V zad njem po glav ju je prva po vr sti ob ča su na stan ka zelo ak tual na na lo ga o so cial nih 

tr go vi nah. Sle di ta na lo gi, ki sta na do lo čen na čin po ve za ni z mla di mi - za po slo va nje 

mla dih, sub ven cio ni ra nje pre hra ne. V tem delu zbor ni ka se uk var ja mo še s šved sko 

sta no vanj sko po li ti ko, or ga ni zi ra nost jo pri mar ne ga zdravs tva in zo boz dravs tva ter po-

lo ža jem in fi nan ci ra njem Rde če ga kri ža.

Na kon cu sle di še re gi ster vseh ra zi sko val nih na log, na re je nih v ob dob ju od 24. ok to bra 

2004 do 15. ok to bra 2008 - v ča su IV. man da ta Dr žav ne ga zbo ra.

Va bi mo vas, da si naš zbor nik po gle da te! Pre pri ča ni smo, da bo ste v njem za go to vo 

naš li kaj ta ke ga, kar vas za ni ma, in tudi kaj ta ke ga, kar si cer v dru gih pub li ka ci jah ne 

naj de te. 
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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V PARLAMENTIH*

I. UVOD

Šte vil ni med na rod ni do ku men ti1 in na cio nal ne za ko no da je ozi ro ma že us ta ve priz-

navajo pra vi co do za seb no sti, pra vi co do oseb ne ga živ lje nja, ki naj po sa mez ni ka va ru je 

pred ne do pust ni mi po se gi v nje go vo za seb no sfe ro. Pra vi ca do za seb no sti vklju ču je 

za seb no, dru žin sko in do ma če živ lje nje, fi zič no in mo ral no in te gri te to, čast in ug led, 

pre po ved pri ka zo va nja člo ve ka v na pač ni lu či, pre po ved raz kri va nja dej stev, ki niso 

po mem bna in sprav lja jo po sa mez ni ka v za dre go, pre po ved ob ja ve za seb nih fo to gra fij 

brez do vo lje nja, ter vars tvo pred raz kri va njem zaup no pri dob lje nih po dat kov (pov ze to 

po Po laj nar Pavč nik, 2006). 

Tudi slo ven ska us ta va v po glav ju o člo ve ko vih pra vi cah in te melj nih svo boš či nah v 35. 

čle nu za go tav lja ne do ta klji vost člo ve ko ve te le sne in du šev ne ce lo vi to sti, nje go ve za seb-

no sti ter oseb nost nih pra vic. Z člo ve ko vo za seb nost jo ozi ro ma z nje no ne do ta klji vost jo 

je po ve za na tudi do loč ba us ta ve, ki za go tav lja vars tvo oseb nih po dat kov. Pra vi ca do 

za seb no sti je te melj na pra vi ca in je kot tak šna ome je na le s pra vi ca mi dru gih in v pri-

me rih, ko to do puš ča us ta va. 

Na splo šno lah ko ugo to vi mo, da je v so dob nem sve tu za seb nost vse bolj red ka do bri na. 

Za seb nost se kon ča, kjer po sa mez nik pri de v stik z jav nost jo ali z dru gim po sa mez ni-

kom. Po ve ču je jo se po se gi v za seb nost, zla sti s stra ni me di jev, pri če mer jim je v po moč 

tudi raz voj no vih teh no lo gij. Stro kov na li te ra tu ra in sod na prak sa opo zar ja ta, da je po sa-

mez nik vse bolj iz po stav ljen jav no sti, izob li ko val se je po jem »razširjenopoljejavnosti«. 

Na dru gi stra ni pa med na rod ni do ku men ti2 in na cio nal ne za ko no da je poz na jo pra vi co 

do in for mi ra nja, ki je del pra vi ce do svo bod ne ga izra ža nja. Ta pra vi ca za je ma spre je ma-

nje in šir je nje vsa ko vrst nih in for ma cij in idej v ka te ri ko li ob li ki (pi sna, ust na, ti ska na ali 

umet niš ka ob li ka). Svo bo da in for ma cij po me ni ene ga te me ljev de mo kra tič ne druž be, 

raz vi la pa se je iz svo bo de ti ska in svo bo de mi sli. Gre za pra vi co do po sre do va nja in for-

1 Npr. 8. člen Evrop ske kon ven ci je o člo ve ko vih pra vi cah (na da lje EKČP).

2 Glej 10. člen EKČP.

* Mar ja na Kri žaj, Ja nez Bla žič;  pri prav lje no 17. 9. 2007, ob jav lje no 20. 9. 2007.
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ma cij in mnenj (ak tiv ni vi dik), ka kor tudi za pra vi co do nji ho ve ga spre je ma nja, to rej za 

pra vi co do ob veš če no sti (pa siv ni vi dik). Tudi Usta va Repub li ke Slo ve ni je (na da lje Us ta-

va RS) za go tav lja svo bo do izra ža nja: za go tov lje na je svo bo da izra ža nja mi sli, go vo ra in 

jav ne ga na sto pa nja, ti ska ter dru gih ob lik jav ne ga ob veš ča nja in izra ža nja. Vsak do lah ko 

svo bod no zbi ra, spre je ma in ši ri ve sti in mne nja (prim. 39. člen Us ta ve RS). 

Pravica do za seb no sti in pra vi ca do svo bod ne ga izra ža nja več krat pri ha ja ta v konf likt, 

zla sti ko gre za po ro ča nje me di jev. Pra vi ce do svo bod ne ga izra ža nja se ne sme ure-

sni če va ti tako, da bi za ni ka la ob stoj pra vi ce do za seb no sti. Med nji ma ni ved no lah ko 

naj ti pra ve ga rav no ves ja, pri tem pa je tre ba iz ha ja ti iz na če la teh ta nja in te re sov, na če la 

so raz mer no sti med po se gom in ci ljem in iz na če la pre po ve di pre ko mer nih po se gov v 

pra vi co. Ne mo go če je naj ti enot no in ab strakt no re ši tev v ko li zi ji obeh pra vic, am pak je 

tre ba v vsa kem pri me ru ovred no ti ti ele men te obeh. 

Pra vi ca do svo bod ne ga izra ža nja kot te melj na de mo kra tič na pra vi ca se mora go to vo 

spo što va ti in ure sni če va ti v so dob nih par la men tih, zla sti če naj par la ment učin ko vi to 

iz vr šu je svo jo nad zor no funk ci jo. 

Pos lov nik Dr žav ne ga zbo ra do lo ča, da je delo Dr žav ne ga zbo ra jav no, če po slov nik ne 

do lo ča dru ga če. Seje Dr žav ne ga zbo ra in de lov nih te les so jav ne. Seja ali del seje pa 

lah ko po te ka tudi brez nav zoč no sti jav no sti, če Dr žav ni zbor ali de lov no telo obrav na-

va gra di vo, ki vse bu je taj ne po dat ke ozi ro ma dru ge po dat ke, ki so va ro va ni na pod la gi 

za ko na. Jav nost seje Dr žav ne ga zbo ra ali nje go ve ga de lov ne ga te le sa je za go tov lje na, 

če je pred stav ni kom me di jev omo go če no sprem lja nje seje ne po sred no v pro sto ru, kjer 

po te ka seja, ali če jim je sprem lja nje seje omo go če no s teh nič ni mi pri po moč ki. 

Jav no sti niso do stop ni do ku men ti in gra di vo Dr žav ne ga zbo ra, ki vse bu je jo taj ne ozi ro-

ma dru ge po dat ke, ki so va ro va ni na pod la gi za ko na. Po sla nec jav no sti ne sme spo ro či ti 

po dat kov iz do ku men tov ozi ro ma gra di va, ki vse bu je jo po dat ke iz prejš nje ga od stav ka, 

kot tudi ne po dat kov s seje ali dela seje, ki po te ka brez nav zoč no sti jav no sti. Rav na nje z 

gra di vom, ki vse bu je taj ne po dat ke, do lo či Dr žav ni zbor s po seb nim ak tom, ki ga sprej-

me na pred log ko le gi ja, rav na nje z gra di vom, ki vse bu je dru ge po dat ke, ka te rih va ro va-

nje do lo ča za kon, pa do lo či ge ne ral ni se kre tar.

Po slov nik pa nima do ločb o tem, kako rav na ti, če bi po slan ska vpra ša nja ali po bu de 

vse bo va le oseb ne po dat ke. Prav tako nikjer v po slov ni ku ni pred vi de no ano ni mi zi ra nje 
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oseb nih po dat kov oz. imen. Dr žav ni zbor pa mora se ve da upo šte va ti Za kon o vars tvu 

oseb nih po dat kov.

V tem be se di lu smo sku ša li pri ka za ti, kako je v dru gih par la men tih ure je no vars tvo 

oseb nih po dat kov in v katerih pred pi sih ima jo ure je no to po droč je. Za ni ma lo nas je, 

kako so kon kret no ure je ni pri me ri, ko bi lah ko priš lo do raz krit ja oseb nih po dat kov, pri 

če mer smo se pred vsem ome ji li na po slan ska vpra ša nja in za pi sni ke sej. Pri tem smo 

ugo tav lja li zla sti to, ali so oseb ni po dat ki ano ni mi zi ra ni in kako to vpli va na av ten tič nost 

par la met nar nih do ku men tov. 

Po dat ke o ure di tvi obrav na va ne ga po droč ja v po sa mez nih par la men tih smo pre tež no 

pri do bi li prek ECPRD (EuropeanCentreforParliamentaryResearchandDocumenta

tion), de lo ma pa tudi s sve tovnega sple ta. Na vpra šal nik smo pre je li skup no 34 od go-

vo rov. V ne ka te rih od go vo rih ni po dat kov, ki bi bili lah ko po mem bni za iz de la vo tega 

pre gle da, zato smo se osre do to či li na ti ste par la men te, od ka te rih smo pre je li po drob-

nejše vse bin ske od go vo re.

II. PREGLED PO POSAMEZNIH PARLAMENTIH

V pre gle du smo upo šte va li od go vo re ti stih par la men tov, ki vse bu je jo re le vant ne po-

dat ke za iz de la vo pri ču jo če ga be se di la. V par la men tih Bo sne in Her ce go vi ne, Gru zi je, 

Hr vaš ke, pa tudi v Par la men tar ni skupš či ni Sve ta Evro pe in v Za hod noe vrop ski uni ji ni 

do ločb, ki bi bile po mem bne za pripravo tega be se di la.

2.1 Al ba ni ja

Po slov nik al ban ske ga par la men ta med dru gim do lo ča, da mo ra jo po slan ci spo što va ti 

ko deks rav na nja. 

Na ple nar nih za se da njih se vodi ste no graf ski in tudi ce lo vit za pi snik. Skraj ša ni za pi snik 

vse bu je os nov ne po dat ke: da tum ple nar ne ga za se da nja, dnev ni red, so de lu jo če po slan-

ce, pov ze tek raz prav, sta liš ča po slan cev in re zul ta te gla so vanj. Vsak do se lah ko sez na ni 

z za pi sni ki; ti so tudi ob jav lje ni na splet ni stra ni par la men ta. Raz pra ve na ple nar nem 

za se da nju so ob jav lje ne v ce lo ti. Za pi sni ki, raz pra ve in av dio-vi zual ni po snet ki za pr tih 

sej pa so ar hi vi ra ni v skla du s pra vi li, ki ve lja jo za taj ne po dat ke dr ža ve. 
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Med pra vi li, ki ure jajo ple nar no za se da nje, je do lo če no tudi to, da po sla nec ne sme 

upo rab lja ti ne pri mer nih be sed in ne sme raz šir ja ti in for ma cij, ki lah ko ško du je jo za seb-

ne mu živ lje nju ko gar ko li. Za kr ši tev te pre po ve di se lah ko izre če jo dis ci plin ski ukre pi. 

2.2 Av stri ja 

Av strij ska us ta va do lo ča, da čla ni Na tio na lra ta za ust ne ali pi sne iz ja ve, ki jih po da jo v 

zve zi z iz vr še va njem svo je funk ci je, od go var ja jo le Na tio na lra tu. Na da lje us ta va pra vi, 

da nih če ne od go var ja za po ro ča nje o raz pra vah na jav nih za se da njih Na tio na lra ta in 

nje go vih de lov nih te les, če je po ro ča nje v skla du z re sni co. Po sle dič no so lah ko oseb ni 

po dat ki »nejavnih« oseb raz kri ti šir ši jav no sti in tudi ob jav lje ni na splet ni stra ni, če so 

bili pred met par la men tar ne raz pra ve. Zgo di lo pa se je že, da so za ra di pri tož be ano ni-

mi zi ra li po dat ke o ka zen skem pre go nu neke fi zič ne ose be, tako da so bile na splet ni 

stra ni ob jav lje ne le za čet ni ce. S temi po stop ki se stri nja tudi av strij ski or gan za vars tvo 

oseb nih po dat kov. 

2.3 Bel gi ja

Po po slov ni ku Sena ta (Senat) je mož no, da pred sed nik od lo či, da se iz za pi sni kov (An

nales) iz bri še be se di lo, ki nas pro tu je »veljavnemuredu«, ali ki ga je izre kel po sla nec, ki 

ni imel be se de, ali ki trdi, da jo je imel, po tem ko mu jo je pred sed nik že vzel. 

Ena ko bi de jan sko lah ko ve lja lo tudi za oseb ne po dat ke.

Pi sna ali ust na vpra ša nja in zah te ve, ki se na na ša jo na oseb ni pri mer (caspersonnel), so 

s po slov ni kom pre po ve da na.

Po po slov ni ku Pred stav niš ke zbor ni ce (ChambredesRepresentants) so vpra ša nja, ki se 

na na ša jo na oseb ne za de ve (caspersonnel), nedopust na. Na da lje po slov nik do lo ča, da 

ima pred sed nik zbor ni ce pra vi co, da iz do be sed nih za pi sov seje (VerbatimReport) in 

iz pov zet kov (SummaryReport) da iz bri sa ti be se de, ki so v nas prot ju z re dom. Ena ko bi 

lah ko ve lja lo tudi za oseb ne po dat ke.

Po slov nik do lo ča, da so po slan ci dolž ni va ro va ti zaup nost po dat kov, ki jih iz ve jo na 

za pr tih se jah ne ka te rih de lov nih te les (npr. prei sko val ne ko mi si je, ko mi si je za nad zor 

tr go vi ne z orož jem, ko mi si je za na tu ra li za ci jo). Če po sla nec svo jo dolž nost kr ši, se ga 

kaznuje tako, da se mu do kon ca man da ta pre po ve so de lo va ti na za se da njih de lov nih 

te les, za ka te re ve lja dolž nost va ro va nja po dat kov, lah ko se ga de nar no kaz nu je, itd.
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2.4 Bol ga ri ja

Po po slov ni ku bol gar ske ga par la men ta se mo ra jo po slan ci vzdr ža ti oseb nih napadov, 

ža lji vih be sed in gro ženj zo per ko gar ko li, ne sme jo pa tudi raz kri va ti po dat kov iz za seb-

ne ga živ lje nja. So de lu jo či na se jah de lov nih te les mo ra jo va ro va ti po dat ke v skla du z 

za ko nom o vars tvu oseb nih po dat kov. Do lo če no je tudi, da mo ra jo va ro va ti podatke, ki 

se na na ša jo na zasebnost in do bro ime dr žav lja nov.

2.5 Ci per

Vars tvo po dat kov ure ja za kon iz leta 2001, v par la men tar nem po slov ni ku pa ta ma te ri ja 

ni po se bej ure je na. Gle de na na ve de ni za kon so v par la men tu v ena ki meri zaš či te ni 

oseb ni po dat ki po slan cev in na vad nih dr žav lja nov, kar se ti če mož ne ga raz krit ja ali ob-

ja ve. 

V skla du z do loč ba mi na ve de ne ga za ko na se oseb ni po dat ki v za pi sni kih ple nar nih 

za se danj in za se danj od bo rov ano ni mi zi ra jo, kar pa v no be nem po gle du ne vpli va na 

av ten tič nost par la met nar nih do ku men tov. 

2.6 Češ ka 

V Sena tu ni po seb nih pra vil, ki bi po leg splo šne za ko no da je ve lja la za vars tvo oseb nih 

po dat kov. Ste no graf ski za pi si jav nih ple nar nih za se danj so na raz po la go v pi sni ob li ki 

ka kor tudi na splet nih stra neh Se na ta. 

V Po slan ski zbor ni ci za oseb ne po dat ke ve lja za kon, ki do lo ča, da to vrst ni po dat ki ne 

uži va jo vars tva, če so ob jav lje ni (mno žič ni me di ji, dru ga ob li ka jav ne ga spo ro ča nja ali 

če so del jav ne ga sez na ma oz. ime ni ka). 

Po slan ska zbor ni ca nima po seb nih pra vil o va ro va nju oseb nih po dat kov. Za pi si jav nih 

sej zbor ni ce so po po slov ni ku jav ni do ku men ti, ki so tudi ob jav lje ni, če je bilo za se da-

nje od pr to za jav nost. Ker je po us ta vi in po po slov ni ku do lo če na jav nost ple nar nih 

za se danj, ni raz lo ga, da bi se do ku men ti ple nar ne ga za se da nja ano ni mi zi ra li. Za se da-

nja de lov nih te les obeh do mov so pra vi lo ma jav na, z iz je mo or ga ni za cij ske ga od bo ra. 

Zvoč ni za pi si se shra nju je jo 6 me se cev in niso ano ni mi zi ra ni. Za pi sni ki de lov nih te les 

so jav ni in ob jav lje ni na in ter ne tu. Ena ko ve lja za prei sko val ne ko mi si je, ra zen ka dar 

obrav na va jo taj no sti. 
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2.7 Dan ska

Dan ski za kon o ob de lo va nju oseb nih po dat kov se ne na na ša na ob de lo va nje oseb nih 

po dat kov v dan skem par la men tu (Folketingu). Po droč je va ro va nja oseb nih po dat kov 

je de lo ma ure jeno v par la men tar nem po slov ni ku, de lo ma pa v no tra njih pra vi lih, ki 

jih iz da ja pred seds tvo Folketinga. Tako je v po slov ni ku do lo če no, da ose be, ki so de lu-

je jo na ne jav nih za se da njih, ne sme jo o vse bi ni teh za se danj ob veš ča ti jav no sti, ra zen 

če se v skla du z za ko no da jo tako po se bej odre di. Jav na za se da nja se sne ma jo, nji ho va 

vse bi na pa se na ti sne in je do stop na tudi na sve tov nem sple tu. V za pi sni kih se oseb ni 

po dat ki ne ano ni mi zi ra jo. Si cer pa je v raz pra vah zelo red ko za sle di ti ob čut lji ve oseb ne 

po dat ke. Za po slan ce ve lja imu ni te ta, kar jim gle de svo bo de izra ža nja omo go ča ve li ko 

mož no sti. Pred seds tvo Folketinga lah ko do lo či po seb na pra vi la o do sto pu do pi sne ga 

gra di va. 

Gra di vo, ki ga prej me Folketing v zve zi z za ko no daj nim de lom, po na va di ni zaup ne 

na ra ve. Kljub temu pa vča sih de lov na te le sa prej me jo od mi ni str stev ali dr žav lja nov gra-

di vo zaup ne na ra ve. Če mi ni strs tvo ali dr žav ljan oce ni ta, da ni pri mer no, da bi se gra di-

vo ob ja vi lo, po tem se tudi de jan sko ne ob ja vi v sve tov nem sple tu. Si cer pa na splo šno 

zase da nja de lov nih te les po te ka jo za za pr ti mi vra ti in se ne sne ma jo.

2.8 Es to ni ja

Po slov nik es ton ske ga par la men ta (Riigikogu) ne vse bu je do lo čil o vars tvu oseb nih po-

dat kov. V par la men tu to rej ve lja splo šna za ko no da ja, in si cer za kon o vars tvu oseb nih 

po dat kov in za kon o jav nih in for ma ci jah. Vse in for ma ci je so na če lo ma jav ne, ra zen če 

v za ko nu ni do lo če no dru ga če (npr. v smi slu va ro va nja ob čut lji vih oseb nih po dat kov). 

Ple nar ne seje so jav ne in se lah ko sne ma jo ozi ro ma pre na ša jo z do vo lje njem pred sed ni-

ka par la men ta. Tudi za pi sni ki sej so do stop ni jav no sti, ra zen če gre za za pr te seje. 

Po slan ci mo ra jo spo što va ti za kon in na ple nar nih za se da njih ne sme jo po drob no raz-

prav lja ti o oseb nih po dat kih. Po za ko nu ima pri za de ta ose ba pra vi co zah te va ti pre ne ha-

nje obrav na va nja svo jih oseb nih po dat kov, pa tudi pra vi co do od škod ni ne. Po leg tega 

lah ko zah te va od stra ni tev oseb nih po dat kov iz do ku men tov. 

V teo ri ji to vklju ču je tudi par la men tar ne za pi sni ke, ven dar pa zaen krat še ni priš lo do 

tak šne ga pri me ra, zato se še ni po ja vi lo vpra ša nje nji ho ve av ten tič no sti. Pri za de ta ose ba 



16

se lah ko v pri me ru kr ši tve pra vi ce do za seb no sti obr ne tudi na inš pek tor ja za vars tvo 

oseb nih po dat kov ali na so diš če. 

Seje de lov nih te les so za pr te za jav nost, z iz je mo raz prav na ne ka te rih za jav nost po-

seb no za ni mi vih se jah; v teh pri me rih lah ko pri de tudi do raz krit ja ne ka te rih oseb nih 

po dat kov. Na de lov nih te le sih se si cer pre tež no obrav na va jo za ko no daj ne za de ve, zato 

se tam ne raz prav lja o oseb nih po dat kih. Kljub temu pa prei sko val na in ne katera nad-

zor na te le sa lah ko pri de jo v stik z ob čut lji vi mi oseb ni mi po dat ki in lah ko raz gla si jo do-

ku men te, v ka te rih se ti na ha ja jo, za do ku men te in ter ne na ra ve. Svo je delo za klju či jo z 

konč nim po ro či lom, v ka te rem pa ni ob čut lji vih oseb nih po dat kov. 

2.9 Fin ska

V fin skem par la men tu (Eduskunta) ima jo pra vi la gle de va ro va nja in for ma cij za seb ne 

na ra ve o dr žav lja nih (privatepersons) le gle de dela od bo rov. Po po slov ni ku take in-

for ma ci je niso jav ne. Po slov nik gle de jav no sti do ku men tov de lov nih te les med dru gim 

do lo ča, da so do ku men ti od bo ra taj ni, če bi nji ho vo raz krit je pov zro či lo bis tve no ško do 

fin skim med na rod nim od no som ali ka pi tal skim ter fi nanč nim tr gom. Do ku men ti, ki 

vse bu je jo zaup ne ko mer cial ne ter po klic ne in for ma ci je ali po drob no sti zdravs tve ne ga 

ozi ro ma fi nanč ne ga sta nja ose be, so taj ni, če bi raz krit je in for ma ci je pov zro či lo bis tve-

no ško do, ra zen če teh ten jav ni in te res zah te va nji ho vo ob ja vo. Od bor lah ko iz pri mer-

lji ve ga teht ne ga raz lo ga od lo či, da je do ku ment ta jen. 

Na ple nar nem za se da nju pra vi ca do go vo ra ni ome je na, edi na zah te va pa je, da se po-

slan ci dr ži jo obrav na va ne za de ve. Po leg tega us ta va po se bej do lo ča, da ima jo po slan ci 

pra vi co, da v par la men tu svo bod no go vo ri jo o vseh za de vah, ki jih obrav na va jo, in o 

tem, kako se obrav na va jo. 

Po slanci se mo ra jo ob na ša ti do stoj no in spo dob no ter ne sme jo biti ža lji vi. Če se po sla-

nec ob na ša v nas prot ju s temi pra vi li, pred se du jo či (Speaker) na to opo zo ri ali po slan cu 

pre po ve, da še na prej go vo ri. Par la ment pa lah ko po slan ca, ki več krat kr ši red, opom ni 

ali ga za naj več dva ted na iz klju či z za se danj.

Za pi si go vo rov po slan cev so v taki ob li ki, ka kr šni so bili na ple nar nem za se da nju. 
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Po slan ci pa ima jo tudi pra vi co, da mi ni strom po stav lja jo pi sna vpra ša nja. Če je ob pre-

je mu vpra ša nja raz vid no, da vse bu je za de ve, ki se ti če jo sfe re vars tva za seb no sti, se po-

slan ca na to opo zo ri, ven dar se ti deli ne iz bri še jo, če tega ne sto ri po sla nec sam. 

Pri konč ni oce ni go vo ra, pi sa nja po slan cev ter po slan skih vpra šanj pa so re le vant ne 

do loč be ka zen ske ga za ko ni ka o oprav lja nju in o šir je nju po dat kov, ki kr ši jo za seb nost. 

Ven dar pa po sla nec ne more od go var ja ti za mne nje, ki ga je dal, če par la ment ne da so-

glas ja - in si cer vsaj z pe ti mi še sti na mi gla sov. V zgo do vi ni Eduskunte je bilo do vo lje nje 

za pre gon za ra di obre ko va nja zah te va no tri krat (na zad nje leta 1947), ven dar je par la-

ment vse tri zah te ve za vr nil. 

2.10 Fran ci ja

V od go vo ru Na rod ne skupš či ne fran co ske ga par la men ta je bilo pred vsem pou dar je no 

tra di cio nal no na če lo po slan ske ka zen sko prav ne in ci vil no prav ne imu ni te te za mne nja 

ali gla so ve med oprav lja njem funk ci je, pa če prav bi šlo pri tem za ža lji vo ali obre klji vo 

izra ža nje. Miš lje ne so vse po slan če ve ak tiv no sti, ki so v ne po sred ni zve zi s par la men tar-

nim de lom, med dru gim tudi po slan ska vpra ša nja. 

Po 33. členu us ta ve so za se da nja obeh do mov par la men ta jav na, raz pra ve pa so ob jav lje-

ne v urad nem gla si lu (JournalOfficiel). Seje se sne majo in pred va jajo na in ter nih in jav-

nih te le vi zij skih ka na lih, kar se na na ša tudi na po slan ska vpra ša nja vla di. Iz je ma na če la 

jav no sti je ta jen od bor, ka te re ga us ta no vi tev lah ko pred la ga pred sed nik vla de ali de se-

ti na po slan cev, ven dar pa v ča su pete re pub li ke ta mož nost ni bila ni ko li upo rab lje na. 

Seje de lov nih te les so na če lo ma za pr te za jav nost. Za pi sni ki so shra nje ni v ar hi vu. O 

delu ko mi sij se ob za ključ ku vsa ke seje pri pra vi kra tek pov ze tek dela, ki se spo ro či jav-

no sti in ob ja vi. De lov na te le sa ima jo tudi mož nost, da ne ka te ra za sli ša nja od pre jo za 

jav nost ozi ro ma da po te ka jo v nav zoč no sti me di jev.

Prei sko val ne ko mi si je opravlja jo za sli ša nja jav no, vse os ta le ak tiv no sti pa po te ka jo do 

ob ja ve konč ne ga po ro či la v taj no sti. Iz je mo ma so lah ko tudi za sli ša nja taj na. 

2.11 Ir ska

Po ir ski us ta vi po slan ci uži va jo po slan sko imu ni te to, ki naj za go to vi, da ima jo pra vi co 

do go vo ra in do de lo va nja v par la men tu. Po slov nik ure ja par la men tar ne raz pra ve, oseb-

ni po dat ki pa so va ro va ni na dva na či na: 
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• s pre po ved jo obre ko va nja oziro ma kle ve ta nja: po slov nik do lo ča po sto pek pri tož be 

ose be, ki jo po sla nec ime nu je ali oz na či na na čin, ki ne ga tiv no vpli va na nje no do bro 

ime ali ki po se že v nje no za seb nost. O pri tož bi v do lo če nih pri me rih od lo ča pred sed-

nik, ki lah ko pri tož bo po sre du je tudi Odbo ru za po stop ke in imu ni te to (pri vi le gi je);

• s pra vi li, ki ve lja jo za po slan ska vpra ša nja. Po slovnik do lo ča, da se mo ra jo po slan ska 

vpra ša nja na na ša ti na in for ma ci je o za de vah, dejs tvih ali na vlad no po li ti ko. Ne sme jo 

pa vse bo va ti no be nih oseb nih očit kov ali graj.

Urad na po ro či la (OfficialReportoftheDailDebates) vse bu je jo vse, kar je iz go vor je no 

med za se da njem. Tudi za po ro či la ve lja po slan ska imu ni te ta. 

2.12 Ita li ja

Po slan ska zbor ni ca nima pi snih pra vil ali na vo dil, kako med raz pra vo ali v do ku men tih 

va ro va ti za seb nost tret jih. Vars tvo je tako pre puš če no prak si, da naj de pra vo pot med 

zah te va mi de lov nih te les po in for ma ci jah in med va ro va njem za seb no sti. S tem ci ljem 

in v skla du z na če lom, da se mo ra jo oseb ni po dat ki po za ko nu obrav na va ti le v ob se gu, 

ki je nu jen za obrav na va no prob le ma ti ko, se je tre ba izo gi ba ti zu na nje mu šir je nju po-

dat kov, ki niso po treb ni ali re le vant ni za po tre be in for mi ra nja jav no sti.

V do go vo ru s Sena tom ve lja gle de po sre do va nja do ku men tov, ki vse bu je jo oseb ne po-

dat ke poi me no va nih oseb, na sled nji po sto pek: 

• do ku men ta se ne ti ska;

• po sre do va nje do ku men ta se na po ve;

• do ku ment se pri stoj ne mu od bo ru po sre du je z do pi som Oddel ka za za ko no daj ne do-

ku men te, ki do lo ča, da ima jo vanj lah ko vpo gled le po slan ci ne pa tret je ose be; 

• ne sme se jih po sre do va ti raz lič nim od del kom zbor ni ce ali ti skov ne mu ura du (Press

Office);

• zain te re si ra ne tret je ose be, ki tako zah te va jo, lah ko vpo gle da jo v do ku ment, ven dar 

še le po tem ko se oseb ne po dat ke na do me sti z be se do »OMISSIS« (iz puš če no).

Kar se ti če do ku men tov iz pri stoj no sti par la men tar ne ga nad zo ra (ParliamentaryCon

trolDocuments), je prak sa, da se dejs tva in in for ma ci je o tret jih osebah v do ku men tih 

par la men ta ob ja vi jo še le po tem, ko so bili taki ma te ria li do ku men ti ra ni in ob jav lje ni v 

zu na njih vi rih (ča so pi si, in ter net, idr). Tudi v ta kih pri me rih pa se po slan cem sve tu je, da 

v do ku ment nih iz pu sti jo ime na tret jih oseb in za pi še jo le za četnice. 
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Gle de par la men tar nih raz prav pa ni pra vil, ki bi po slan cem pre pre če va la, da ust no 

ome nja jo dejs tva in in for ma ci je o tret jih. V ta kem pri me ru za take iz ja ve po slan ci od go-

var ja jo oseb no, tako kot dru gi dr žav lja ni.

Ita li jan ski Senat nima po seb nih pravil o vars tvu oseb nih po dat kov med raz pra va mi. 

Ob sta ja jo pa splo šna pra vi la v po slov ni ku. Tako nje gov 146. člen do lo ča, da pred sed-

nik oce ni, ali je pi sno po slan sko vpra ša nje pri mer no ozi ro ma ali ni mor da ob li ko va no 

v ne pri mer nem je zi ku, nato pa ga na ja vi Sena tu in odre di, da se ga ob ja vi. Pred sed ni-

kov nad zor ve lja tudi za in ter pe la ci je in za po bu de za re so lu ci je. Po leg tega pred sed nik 

Sena ta ne do vo li bra nja ne pri mer nih pi sem in spo ro čil (61. člen), ne do vo lju je ne pri-

mer ne ga go vo ra med raz pra vo (66. člen) in za vr ne ne pri mer na pri po ro či la, amand ma-

je in pred lo ge (97. člen po slov ni ka).

2.13 Izrael

Pri ča ku je se, da čla ni Kne se ta po sto pa jo v skla du z za ko ni, ki ve lja jo za vse, kar po me ni, 

da mo ra jo spo što va ti za seb nost dru gih in da ne sme jo raz kri va ti po dat kov, ki bi uteg ni li 

po me ni ti kr ši tev pra vi ce do za seb no sti.

Čla ni par la men ta ima jo de jan sko pra vi co, da iz ja vi jo kar ko li, in vse, kar iz ja vi jo, bo v 

ce lo ti za pi sa no v za pi sih Kne se ta (če je bilo izre če no na ple nar nem za se da nju) in v 

za pi sih de lov nih te les, ki so ob jav lje ni na splet ni stra ni Kne se ta. Iz je ma pa, po leg zaup-

nih var nost nih in for ma cij, ve lja za po slan ska vpra ša nja in za pred log dnev ne ga reda, za 

ka te re ve lja jo stro ga pra vi la po slov ni ka gle de nji ho ve vse bi ne. Tako ve lja, da po slan sko 

vpra ša nje ne sme vse bo va ti:

• ob ja ve ime na ali raz krit ja dru gih po dat kov, če ob ja va ni po treb na za ra zu me va nje 

vpra ša nja, 

• pre re kanj, sodb ali ža lji vih pri dev kov ter izra zov,

• kr ši tev do sto jans tva Kne se ta ali splo šne spre je te mo ra le.

Pred log dnev ne ga reda (motionfortheagenda) mora po tr di ti pred sed nik (Speaker), ki 

pa tega ni dol žan sto ri ti, če nje go va vse bi na ali be se di lo vse bu je npr. ža li tev ali ob sod bo 

ose be.

Če kdo meni, da je po sla nec kr šil pra vi co do nje go ve za seb no sti, ga lah ko sod no pre-

ga nja, ven dar se lah ko zgo di, da bodo to pre pre či la pra vi la o imu ni te ti po slan ca. Dru ga 
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mož nost pa je, da ga ob to ži pred od bo rom za eti ko, da je kr šil ko deks eti ke, ki ve lja za 

po slan ce.

2.14 Luk sem burg 

V Luk sem bur gu so vse raz pra ve par la men ta jav ne, ra zen če ta z ve či no čla nov ne od lo či, 

da je jav nost iz klju če na. 

Če to rej po sla nec na ple nar ni seji iz ja vi kaj o ose bi, ki ni jav na ose ba, bo to obi čaj no v 

ne po sred nem pre no su po par la men tar nem TV ka na lu, prav tako pa bo ome nje no v za-

pi sih sej nih raz prav, ki so po sla ni vsa ke mu gos po dinjs tvu v dr ža vi in do stop ni na splet-

ni stra ni par la men ta. Take po slan če ve iz ja ve bodo va ro va ne z imu ni te to. Če pa po sla nec 

na pa de dru ge ga po slan ca, ima pri za de ti po sla nec pra vi co do od go vo ra. 

Po ve da no ne ve lja za seje de lov nih te les, ki niso jav ne. Prav tako niso jav na po ro či la de-

lov nih te les, kar za go tav lja zaup nost raz pra ve.

2.15 Ma džar ska

Po slov nik ma džar ske ga par la men ta (69. pra vi lo) do lo ča, da se za se da nja de lov nih te les 

opra vi jo brez nav zoč no sti jav no sti, med dru gim tudi iz raz lo ga va ro va nja po dat kov, ki 

se jih ne sme ob jav lja ti. K ta kim po dat kom pa spa da jo tudi ti sti oseb ni po dat ki, ki mo-

ra jo os ta ti taj ni in je to rej za ra di nji ho ve ga ob sto ja zah te va za iz klju či tev jav no sti upra vi-

če na. V 78.a pra vi lu je še do lo če no, da mora pred sed nik de lov ne ga te le sa vse oseb ne, 

po slov ne ali za kon sko zaš či te ne po dat ke, ki se na ha ja jo v za pi sni kih sej de lov ne ga te le-

sa, oz na či ti s stop njo taj no sti, in si cer kot urad na taj nost (servicesecret), zah te va pa tudi 

vpis oz nač be taj no sti na za pi snik taj ne seje. Ta oz nač ba se na na ša na cel za pi snik taj ne 

seje de lov ne ga te le sa, na vse no sil ce po dat kov, na ka te rih se na ha ja jo za pi sni ki, in na 

vse zvoč ne ter sli kov ne za pi se seje. Pred sed nik de lov ne ga te le sa mora na pod la gi pred-

lo ga čla na de lov ne ga te le sa ali ose be, ki je za sli ša na ozi ro ma poda iz ja vo pred de lov nim 

te le som, odre di ti, da se iz de la jo iz vleč ki za pi sni ka taj ne seje, ki ne vse bu je jo po dat kov, 

opre de lje nih kot taj nost ozi ro ma za kon sko zaš či te nih oseb nih po dat kov. 

2.16 Ma ke do ni ja

Vars tvo oseb nih po dat kov je ure je no z us ta vo in za ko nom. Par la ment nima o tem no be-

nih dru gih pred pi sov. 
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Ste no gra mi ple nar nih za se danj so jav ni in ob jav lje ni na splet ni stra ni. 

Za se da nja de lov nih te les se sne ma jo (zvoč no sne ma nje) in za pi si do slej niso bili ob jav-

lje ni na splet ni stra ni.

2.17 Ni zo zem ska

V ni zo zem ski po slan ski zbor ni ci (TweedeKamer) ni no be nih pra vil v zve zi z vars tvom 

oseb nih po dat kov med se ja mi ple nu ma in de lov nih te les, in si cer niti v po slov ni ku niti 

v ka kem po seb nem pi snem do ku men tu. Pred krat kim pa so o tem raz prav ljali v pred-

seds tvu zbor ni ce, saj se po go sto do ga ja, da po slan ci ali pred stav ni ki vla de go vo ri jo o 

za de vah, po ve za nih z oseb ni mi oko liš či na mi po sa mez ni kov. Od lo če no je bilo, da zaen-

krat še ne bodo spre je li po seb nih pra vil s tem v zve zi, saj bi lah ko bila v nas prot ju s pra-

vi co do in for mi ra no sti. Do go vo ri li pa so se, da lah ko pred se du jo či ple nu ma ozi ro ma 

de lov ne ga te le sa opo zo ri po slan ca, da naj bo zelo pre vi den gle de oseb nih po dat kov in 

da naj jih, če se le da, ano ni mi zi ra. To pa ni po treb no, če gre za oseb ne podat ke ose be, 

ki je zna na šir ši jav no sti. 

2.18 Nor veš ka

V po slov ni ku nor veš ke ga par la men ta (Stortinget) ni po seb nih pra vil o vars tvu oseb nih 

po dat kov. Vsee no pa je uve ljav lje na prak sa, da po slan ska vpra ša nja ne vse bu je jo imen 

oseb, ki niso po slan ci, člani vla de ali si cer niso jav ne ose be. Tako prak so po slan ci spo-

štu je jo in ni po tre be po po seb ni ure di tvi. 

Za pi sni ki za se danj de lov nih te les, ki po ve či ni niso od pr ta za jav nost, so zaup ne na ra-

ve in zato tudi ni tre ba ano ni mi zi ra ti oseb nih po dat kov, ki bi se lah ko po ja vi li v njih. 

Po slan ci so v skla du s po slov ni kom za ve za ni k mol čeč no sti gle de po dat kov, za ka te re 

zve do na se jah. Za sli ša nja3 na se jah de lov nih te les pa so pre tež no jav na in ve či na jih je v 

ži vo pre na ša na na sve tov nem sple tu. No tra nja pra vi la po slo va nja pri po ro ča jo, da se za-

sli ša nja, na ka te rih bi se lah ko raz kri li ob čut lji vi oseb ni po dat ki, iz je mo ma opra vi jo brez 

nav zoč no sti jav no sti. Če pri de do raz krit ja ta kih po dat kov, se lah ko de lov no telo od lo či, 

3 Gre za po da ja nje ust nih iz jav oseb, ki jih bo di si de lov no telo po zo ve na sejo bo di si same zah te va jo za sli-

ša nje, da bi de lov ne mu te le su spo ro či le do lo če na dejs tva. De lov no telo lah ko z na vad no ve či no od lo či, da 

se bo opra vi lo za sli ša nje in koga se bo nanj po va bi lo. Ose be, ki so po zva ne k za sli ša nju, se lah ko svo bod no 

od lo či jo, ali se bodo ude le ži le za sli ša nja in ali bodo od go var ja le na vpra ša nja čla nov de lov ne ga te le sa. 
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da za se da nje na da lju je za za pr ti mi vra ti. So de lu jo či na za sli ša nju v de lov nem te le su so 

vna prej ob veš če ni, da je za sli ša nje jav no in da se sne ma. 

Za po slan ce, ki go vo ri jo na ple nar nih za se da njih, ne ob sta ja jo kake po seb ne ome ji tve v 

zve zi z oseb ni mi po dat ki. Ta za se da nja so na če lo ma jav na in se lah ko vsi oseb ni po dat-

ki, ki bi se mor da raz kri li, ob ja vi jo v za pi sni kih. Po leg tega se za se da nja pre na ša jo prek 

sve tov ne ga sple ta. Po slan ce med raz pra va mi v par la men tu gle de po da nih iz jav šči ti tudi 

imu ni te ta.

Ne ka te re za de ve pa so že od sa me ga za čet ka in po tem ves čas v par la men tu obrav na-

va ne tako, da so oseb ni po dat ki ano ni mi zi ra ni. To se npr. na na ša na zah tev ke za do lo-

če na iz pla či la brez ob vez no sti vr ni tve (exgratiacompensation). Vlo ge za taka iz pla či la 

na mreč lah ko vse bu je jo zelo ob čut lji ve oseb ne po dat ke in je ne pri mer no, da bi se jih 

jav no obrav na va lo, pa če prav v par la men tu ni po seb nih pra vil o va ro va nju za seb no sti. 

2.19 Polj ska

V polj skem Sena tu je pred stoj ni ca ura da Sena ta (PolishSenateChancellery) mar ca in 

apri la 2007 iz da la po seb na navodi la o vars tvu oseb nih po dat kov. V teh na vo di lih je 

ure je no pri do bi va nje po dat kov, nji ho vo po sre do va nje in za go tav lja nje do stop no sti. Z 

na me nom, da bi se za go to vi lo učin ko vi to delo, po ve za no z oseb ni mi po dat ki, je bil 

ime no van po se ben ad mi ni stra tor in for ma cij ske var no sti ozi ro ma ad mi ni stra tor vars tva 

oseb nih po dat kov v si ste mu in for ma cij ske teh no lo gi je. Nje go va na lo ga je, da vodi sez-

nam us po sob lje ne ga oseb ja in ka ta log zbirk oseb nih po dat kov, po sre du je do lo če ne 

po dat ke ozi ro ma zbir ke ge ne ral ne mu inš pek torju za vars tvo oseb nih po dat kov, or ga ni-

zi ra us po sab lja nje oseb ja gle de vars tva oseb nih po dat kov ter daje po bu de za us trez ne 

spre mem be.

Po polj skem pra vu se oseb ni po dat ki ne sme jo zbi ra ti, ob jav lja ti ozi ro ma ome nja ti brez 

pri vo li tve po sa mez ni ka, ra zen če gre za jav ne ose be. Čla ni Sena ta pa so po pol no ma 

svo bod ni gle de obrav na va nja za dev in tako vča sih pri de tudi do si tua ci je, ko raz kri je-

jo oseb ne po dat ke oseb, ki niso jav ne oseb no sti, pa če prav mo ra jo spo što va ti za ko ne 

prav tako kot os ta li dr žav lja ni. Ven dar pa do se daj v Sena tu niso spre je li kake po seb ne 

ure di tve v zve zi s konf lik tom med pra vi co čla na Sena ta do go vo ra in med pra vi co po sa-

mez ni kov do vars tva za seb no sti ozi ro ma oseb nih po dat kov. 
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Po no tra njih pra vi lih Sena ta so vse raz pra ve po sne te in ob jav lje ne tako v par la men tar ni 

do ku men ta ci ji kot tudi na in ter net nih stra neh. Niso do vo lje ne no be ne spre mem be in 

za ra di tega tudi oseb ni po dat ki ne sme jo biti ano ni mi zi ra ni ozi ro ma ka kor ko li spre me-

nje ni. 

V Sej mu - spod njem domu polj ske ga par la men ta pa ni po seb nih pra vil za vars tvo oseb-

nih po dat kov med par la men tar ni mi raz pra va mi in v do ku men tih. Za kon o vars tvu 

oseb nih po dat kov iz leta 1997 se na na ša tudi na raz pra ve in za pi sni ke spod nje ga doma 

par la men ta. Po slan ce med raz pra va mi v par la men tu va ru je imu ni te ta. Po civil nem za-

ko ni ku, v ka te rem se na ha ja jo tudi do loč be v zve zi z vars tvom oseb nih po dat kov, lah ko 

pred so diš čem od go var ja jo samo s so glas jem Sej ma. Ano ni mi zi ra nja oseb nih po dat kov 

v za pi sni kih ne iz va ja jo. 

2.20 Por tu gal ska 

Niti po slov nik niti dru gi pred pi si ne vse bu je jo no be nih pi snih pra vil o vars tvu oseb-

nih po dat kov tret jih oseb, ome nje nih med par la men tar no raz pra vo. Po slan ce pa va ru je 

imu ni te ta. 

Vsa ple nar na za se da nja se pre na ša jo po par la men tar nem ka na lu, se sne ma jo in ob ja vi-

jo v urad nem gla si lu par la men ta. Iz jav poslan cev tako ni mo go če ka kor ko li spre mi nja ti. 

Za se da nja od bo rov so obi čaj no jav na, od bor pa se lah ko od lo či tudi dru ga če. Za pi sni ki 

so do stop ni na splet ni stra ni. De lov no telo pa lah ko skle ne, da se za pi snik ne ob ja vi.

Prei sko val na te le sa ima jo dru gač na pra vi la: v za pis iz ja ve, po da ne na za pr ti seji prei sko-

val ne ga te le sa, se lah ko vpo gle da ali se ga ob ja vi še le po av to ri za ci ji av tor ja.

Tudi gle de oseb nih po dat kov v do ku men tih ne ve lja jo no be na po seb na pra vi la. Pe ti ci je 

po na ra vi stva ri pra vi lo ma vse bu jejo oseb ne po dat ke. Če tu di je vse bi na pe ti ci je jav na, 

pa se oseb ni po dat ki iz bri še jo, ra zen če njen vlož nik ne zah te va dru ga če. Tak po sto pek 

ve lja po pos ve to va nju z na cio nal nim or ga nom za vars tvo oseb nih po dat kov. 

Vpra ša nja vla di se na na ša jo na nje ne akte ali na jav no upra vo, zato obi čaj no niti vpra ša-

nja niti od go vo ri ne vse bu je jo oseb nih po dat kov.

Na splo šno pa ta prob le ma ti ka v par la men tu ni ak tual na, ker se po slan ci izo gi ba jo 

temu, da bi v raz pra vah sploh ome nja li oseb ne po dat ke. 
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2.21 Ru ska fe de ra ci ja

Po po slov ni ku Dume se med za se da nji pi še za pi snik in ste no gram. Ste no gram je ja ven 

in je ob jav ljen v zbir ki elek tron skih in for ma cij skih vi rov Dume, ra zen če gre za za pr to 

sejo. 

Upo ra ba oseb nih po dat kov pa je si cer ure je na z za ko nom, ki ve lja tudi za Dumo.

2.22 Slo vaš ka

Na Slo vaš kem je v ve lja vi za kon o vars tvu oseb nih po dat kov iz leta 2002. Po se bej v za-

ko nu ni go vo ra o par la men tu ozi ro ma o iz je mah, ki bi zanj ve lja le v zve zi z vars tvom 

oseb nih po dat kov. 

Do se daj v slo vaš kem par la men tu še niso ime li pri me rov, ko bi raz kri va nje oseb nih 

po dat kov pred stav lja lo prob lem. Vsi go vo ri so sne ma ni in pre na ša ni in jih ni mo go če 

spre mi nja ti. Če bi priš lo do kr ši tve oseb nih po dat kov, bi bilo tre ba po sto pa ti v skla du z 

zgo raj ome nje nim splo šnim za ko nom. 

2.23 Sr bi ja

Oseb ni po dat ki so va ro va ni v skla du z us ta vo in za ko nom o vars tvu oseb nih po dat kov. 

Za pi si ple nar ne seje in de lov nih te les so av to ri zi ra ni s stra ni po slan cev, ki lah ko zah te-

va jo, da se pre pre či ne do vo lje na upo ra ba oseb nih po dat kov.

2.24 Šved ska 

Šved ski za kon o vars tvu oseb nih po dat kov za par la ment ne ve lja, pred vsem za ra di iz-

jem, ki so za če le ve lja ti ja nuar ja 2007. Vars tvo oseb nih po dat kov je tako ure je no s po-

slov ni kom (RiksdagAct) in z za ko nom o taj no stih (SecrecyAct). 

Za se da nja par la men ta so pra vi lo ma jav na, lah ko pa se sprej me sklep, da za ra di var no sti 

kra lje vi ne ali za ra di od no sov s tret jo dr ža vo ali med na rod no or ga ni za ci jo, za se da nje 

po te ka za za pr ti mi vra ti. 

Vsak po sla nec ali mi ni ster ima pra vi co, da v par la men tu svo bod no go vo ri o vsem, kar 

je na dnev nem redu. Iz je me do lo ča po slov nik: ni ko mur ni do vo lje no, da se na seji ne-
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pri mer no izra zi o dru gem, da koga oseb no ža li ali da se kako dru ga če vede ali izra ža v 

nas prot ju z re dom. 

O ple nar ni seji se vo di jo do be sed ni za pi si. Ko so za pi si po tr je ni, se skle pov ne more 

spre mi nja ti. Sku paj z re le vant ni mi do ku men ti se ob ja vi jo v ti ska ni ob li ki, ra zen če niso 

po po seb nih do loč bah taj ni.

Po dat ki, ki jih Riks dag prej me v zve zi z za ko no daj no funk ci jo, pra vi lo ma niso zaup ni. 

Raz pra ve na ple nar nem za se da nju se sne ma jo in so do stop ne na splet ni stra ni. Raz pra-

ve red ko vse bu je jo ob čut lji ve oseb ne po dat ke. 

Kot že na ve de no, se do ku men ti ob ja vi jo v ti ska ni ob li ki, ra zen če niso taj ni. De lov na 

te le sa pa ob ča sno prej me jo zaup ne in for ma ci je, ki niso jav ne. Oseb ni po dat ki se obi-

čaj no ne ano ni mi zi ra jo. 

2.25 Zdru že ne dr ža ve Ame ri ke 

V ZDA ni zvez nih pred pi sov ali pra vil Kon gre sa, ki bi ure ja li vars tvo oseb nih po dat kov 

ozi ro ma pra vi ce dr žav lja nov do za seb no sti v po stop ku pred Kon gre som, to rej med par-

la men tar no raz pra vo ali v do ku men tih. Ob sta ja jo pra vi la, kaj lah ko čla ni obeh do mov 

Kon gre sa re če jo ali če sa ne sme jo izre či o dru gih čla nih, ni pa ta kih pra vil v zve zi z dr-

žav lja ni. 

Čla ni Kon gre sa po us ta vi uži va jo imu ni te to gle de svo jih iz jav in do ku men tov, ki jih izre-

čejo oziro ma za pi še jo v po stop kih pred Kon gre som. 

2.26 Zdru že no kra ljes tvo

Iz od go vo ra spod nje ga doma par la men ta Zdru že ne ga kra ljes tva (HouseofCommons) 

iz ha ja, da se za ko no da ja s po droč ja vars tva oseb nih po dat kov ne na na ša na po stop ke 

v par la men tu in na par la men tar ne za pi sni ke. Za par la ment ve lja v po gle du oseb nih 

po dat kov na če lo pri vi le gi ra no sti, sklad no z Za ko nom o par la men tar nih li sti nah (Par

liamentaryPapersAct) iz leta 1840. 

V Zdru že nem kra ljes tvu so diš ča niso pri stoj na za za de ve, ki spa da jo med par la men tar-

ne pri vi le gi je. Zato lah ko par la men tar ci ome nja jo ali kri ti zi ra jo ose be, ne da bi te ime le 

pra vi co do od go vo ra ali od škod ni ne. 

Tudi Evrop sko so diš če za člo ve ko ve pra vi ce je pred ne kaj leti za vr ni lo tož bo pri za de te 

ose be, ki naj bi jo po sla nec med raz pra vo v spod njem domu kle ve tal.
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2.27 Zvez na re pub li ka Nemčija

Po 42. čle nu nemš ke us ta ve so za se da nja spod nje ga doma par la men ta (Bundestaga) 

jav na, v zve zi s po ro či li o jav nih se jah ple nu ma in de lov nih te les pa ni pred vi de na po-

seb na od go vor nost. Na men ta ke ga do lo či la je va ro va nje na če la jav no sti, ki bi bilo dru-

ga če, gle de na ome je nost do sto pa v pro sto re Bundestaga, brez pred met no. 

V Bundestagu ne poz na jo ano ni mi zi ra nja oseb nih po dat kov v pi snih in elek tron skih 

ver zi jah po ro čil ozi ro ma za pi snikov z za se danj ple nu ma. 

Ni po seb nih pra vil za vars tvo oseb nih po dat kov za par la men tar na za se da nja, sa mou-

mev no pa je, da par la ment in po slan ci spo štu je jo splo šna pra vi la va ro va nja taj no sti. 

Ob sta ja tudi akt Bundestaga o va ro va nju taj nih po dat kov (Geheimschutzverordnung), 

ki ve lja za vse vr ste taj no sti, v os ta lem pa so po slan ci po za ko nu o po slan cih za ve za ni k 

va ro va nju taj nih po dat kov, in si cer tudi po pre ne ha nju man da ta. 

V po sa mez nih po stop kih pa ven dar le pri de do ano ni mi zi ra nja oseb nih po dat kov. Gre 

za po sto pek kon tro le vo li tev in po sto pek v zve zi s pe ti ci ja mi. Ime na vla ga te ljev v enih 

in dru gih po stop kih so v do ku men tih Bundestaga ano ni mi zi ra na. 

Zvez ni poob laš če nec za vars tvo po dat kov (Bundesbeauftragte fürdenDatenschutz) 

je v svo jem ob ve sti lu oziroma po ro či lu v letu 2005 med dru gim ugo to vil, da v tem letu 

še ni bilo no be ne ga po dat ka o tem, da bi Bundestag spre jel nov pra vil nik o vars tvu 

po dat kov.4 Zvez ni poob laš če nec je pou da ril, da je že več krat opo zo ril na po tre bo po 

spre jet ju ta ke ga pra vil ni ka na zvez nem ni vo ju, par la men ti neka te rih zvez nih de žel pa 

so v letu 2005 že ime li svo je pra vil ni ke o vars tvu po dat kov.5 Opi sal je, da je bila že leta 

2002 in ten ziv no pri prav lja na spre mem ba na tem po droč ju. Tako je bil po dan pred log, 

da se zvez ni za kon o vars tvu po dat kov (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), ki iz ključ no 

ure ja vars tvo oseb nih po dat kov na zvez nem ni vo ju, spre me ni tako, da se doda po seb-

na do loč ba, ki go vo ri o tem, da se do loč be tega za ko na ne na na ša jo na Bundestag, ko 

ta iz vr šu je par la men tar ne naloge. V tej do loč bi bi bilo tudi na ve de no, da Bundestag 

sprej me svoj pra vil nik o vars tvu po dat kov, ki us tre za na če lom zvez ne ga za ko na o vars-

tvu po dat kov. Zaen krat pa to rej še ni priš lo ne do spre mem be za ko na ne do spre jet ja 

pra vil ni ka (spletno mesto Bundestaga). 

4 Po po dat kih, s ka te ri mi raz po la ga mo, tak pra vil nik ni bil spre jet niti še se daj.

5 Vsi ti pra vil ni ki pa niso vse bo va li tudi po seb nih do ločb o vars tvu oseb nih po dat kov.
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III.  ZAKLJUČEK

V šte vil nih dr ža vah (Ci per, češ ki Senat, Es to ni ja, Hr vaš ka, Gru zi ja, Ma ke do ni ja, Ni zo-

zem ska, polj ski Sejm, Por tu gal ska, Ru ska fe de ra ci ja, Slo vaš ka, Sr bi ja) vars tvo oseb nih 

po dat kov ure ja splo šna za ko no da ja in v par la men tar nem po slov ni ku ozi ro ma dru gih 

ak tih ta ma te ri ja ni po se bej ure je na. V ita li jan ski Pos lan ski zbor ni ci je vars tvo oseb nih 

po dat kov pre puš če no prak si, da naj de pra vo pot med zah te va mi de lov nih te les po in-

for ma ci jah in med va ro va njem za seb no sti. V ZDA ni no be nih pravil, tako na zvez nem 

ni vo ju kot tudi v ok vi ru Kon gre sa, ki bi se na na ša la na vars tvo oseb nih po dat kov tret jih 

oseb.

Iz dan ske ga od go vo ra iz ha ja, da za kon, ki ure ja vars tvo oseb nih po dat kov, ne ve lja za 

par la ment. Po dob no ve lja tudi na Šved skem, kjer je vars tvo oseb nih po dat kov ure je no 

s po slov ni kom par la men ta (RiksdagAct) in z za ko nom o taj no stih (SecrecyAct), in v 

Zdru že nem kra ljes tvu. Tudi švi car ski za kon o vars tvu oseb nih po dat kov po izrec ni do-

loč bi ne ve lja za zvez ni par la ment in nje go va de lov na te le sa. 

Ve či na dru gih dr žav ima vars tvo oseb nih po dat kov ure je no v po slov ni kih. Na Dan skem 

je po droč je va ro vanja oseb nih po dat kov de lo ma ure je no v par la men tar nem po slov ni-

ku, de lo ma pa v no tra njih pra vi lih, ki jih iz da ja pred seds tvo Folketinga. V polj skem Se-

na tu so v ve lja vi po seb na na vo di la o vars tvu oseb nih po dat kov, ime no van pa je bil tudi 

po se ben ad mi ni stra tor vars tva oseb nih po dat kov v si ste mu in for ma cij ske teh no lo gi je. 

V fin skem par la men tu ima jo pra vi la gle de va ro va nja zaup nih in for ma cij o dr žav lja nih 

(privatepersons) le gle de dela od bo rov. Po slov nik do lo ča, da so do ku men ti, ki vse bu je-

jo zaup ne ko mer cial ne ter po klic ne in for ma ci je ali po drob no sti zdravs tve ne ga ozi ro ma 

fi nanč ne ga sta nja ose be, taj ni, če bi raz krit je in for ma ci je pov zro či lo bis tve no ško do, 

ra zen če teh ten jav ni in te res zah te va nji ho vo ob ja vo.

Po slov ni ki ne ka te rih par la men tov pre po ve du je jo do ločene ak tiv no sti po slan cev, če so 

po ve za ne z oseb ni mi po dat ki. Tako po slov ni ka obeh do mov bel gij ske ga par la men ta 

pre po ve du je ta pi sna ali ust na vpra ša nja in zah te ve, ki se na na ša jo na oseb ni pri mer. V 

teh dveh po slov ni kih je tudi do lo če no, da pred sed nik lah ko od lo či, da se iz za pi sni kov 

iz bri še be se di lo, ki nas pro tu je redu; to bi de jan sko lah ko ve lja lo tudi za oseb ne po dat-

ke. V po slov ni kih ne ka te rih par la men tov je po se bej pou dar je na dolž nost po slan cev, da 

spo štu je jo ko deks rav na nja, ne ka te ri po slov ni ki pa tudi do lo ča jo, da so po slan ci dolž ni 

va ro va ti taj nost po dat kov, za ka te re iz ve jo na se jah. 
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Iz pri dob lje nih od go vo rov iz ha ja, da se ne ano ni mi zi ra jo oseb ni po dat ki ozi ro ma da 

se v ce lo ti pov za me go vor po slan cev, med dru gim: v obeh do mo vih češ ke ga par la men-

ta, v dan skem Folketingu, na Ir skem, v Izrae lu, v Luk sem bur gu, na Nor veš kem, v obeh 

do mo vih polj ske ga par la men ta, na Por tu gal skem, Šved skem (obi čaj no) in v Zvez ni re-

pub li ki Nem či ji (ne v vseh pri me rih). V skla du z do loč ba mi ci pr ske ga za ko na pa se 

oseb ni po dat ki v za pi sni kih ple nar nih za se danj in za se danj od bo rov ano ni mi zi ra jo, kar 

v no be nem po gle du ne vpli va na av ten tič nost par la met nar nih do ku men tov. V Av stri ji 

se je že zgo di lo, da so za ra di pri tož be ano ni mi zi ra li po dat ke o ka zen skem pre go nu 

neke fi zič ne ose be, tako da so bile na splet ni stra ni ob jav lje ne le za čet ni ce. Švi car ski 

zvez ni par la ment ne poz na ano ni mi zi ra nja oseb nih po dat kov na ple nar nih za se da njih, 

pač pa je ano ni mi za ci ja mož na, če se zah te va vpo gled v za pi sni ke sej de lov nih te les. V 

ni zo zem skem pred stav niš kem domu so se do go vo ri li, da lah ko pred se du jo či ple nu ma 

ozi ro ma de lov ne ga te le sa opo zo ri po slan ca, da naj bo zelo pre vi den gle de upo ra be 

oseb nih po dat kov in da naj jih, če se le da, ano ni mi zi ra. Na Nor veš kem so v ne ka te rih 

pri me rih oseb ni po dat ki ano ni mi zi ra ni, če prav v par la men tu ni po seb nih pra vil o va ro-

va nju za seb no sti, in si cer v pri me rih vlog za do lo če na iz pla či la brez ob vez no sti vr ni tve. 

V por tu gal skem par la men tu se v pe ti ci jah oseb ni po dat ki iz bri še jo, ra zen če njen vlož-

nik ne zah te va dru ga če. Tudi v nemš kem Bun de sta gu pri de do ano ni mi zi ra nja oseb nih 

po dat kov v po stop ku v zve zi s pe ti ci ja mi, pa tudi v po stop ku kon tro le vo li tev. V obeh 

do mo vih ita li jan ske ga par la men ta ve lja jo gle de po sre do va nja do ku men tov, ki vse bu je-

jo oseb ne po dat ke poi me nova nih oseb, do lo če na pra vi la; med dru gim zain te re si ra ne 

tret je ose be na zah te vo lah ko vpo gle da jo v do ku ment, ven dar še le po tem, ko se oseb ne 

po dat ke na do me sti z be se do »OMISSIS« (iz puš če no). 

Pri iz va ja nju funk ci je par la men tar ne ga nad zo ra pa se po slan cem sve tu je, da v do ku-

ment nih iz pu sti jo ime na tret jih in za pi še jo le za čet ni ce, pa če prav so bili po dat ki o teh 

ose bah do ku men ti ra ni in ob jav lje ni v zu na njih vi rih. 

Gle de po slan skih vpra šanj v ita li jan skem Se na tu ob sta ja jo v po slov ni ku splo šna pra vi la. 

Tako nje gov pred sed nik oce ni, ali je pi sno po slan sko vpra ša nje pri mer no ozi ro ma ali 

ni mor da ob li ko va no v ne pri mer nem je zi ku, pre den se ob ja vi. V izrael skem par la men-

tu po slan sko vpra ša nje ne sme vse bo va ti ob ja ve ime na ali raz krit ja dru gih po dat kov, če 

ob ja va ni po treb na za ra zu me va nje vpra ša nja, pa tudi ne sodb in ža lji vih pri dev kov ali 

izra zov. Na Por tu gal skem se vpra ša nja vla di na na ša jo na nje ne akte ali na jav no upra vo, 

zato obi čaj no niti vpra ša nja niti od go vo ri ne vse bu je jo oseb nih po dat kov. Ir ski par la-

men tar ni po slov nik do lo ča, da se mo ra jo po slan ska vpra ša nja na na ša ti na in for ma ci je 

o za de vah, dejs tvih ali na vlad no po li ti ko, ne sme jo pa vse bo va ti no be nih oseb nih očit-

kov ali graj. V zve zi s po slan ski mi vpra ša nji mi ni strom se po slan ce fin ske ga par la men ta 
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opo zo ri, če vpra ša nja vse bu je jo za de ve, ki se ti če jo sfe re vars tva za seb no sti, ven dar se ti 

deli ne iz bri še jo, če tega ne sto ri po sla nec sam.

Po slan ska imu ni te ta v šte vil nih dr ža vah šči ti po slan ce pred ka zen sko in/ali ci vil no od-

go vor nost jo, tudi gle de raz krivanja oseb nih po dat kov. 

Li te ra tu ra in viri
 -  Od go vo ri, pri dob lje ni prek ECPRD (EuropeanCentreforParliamentaryResearchandDocumen

tation), v ob dob ju od ju li ja do sep tem bra 2007.
 - Po laj nar Pavč nik, Ada: Du šev ne bo le či ne za ra di po se ga v za seb nost s tiskom, In šti tut za pri mer jal-

no pra vo pri Prav ni fa kul te ti v Ljub lja ni, 2006.
 - Po ro či lo zvez ne ga poob laš čen ca za vars tvo po dat kov (15. man dat no ob dob je), ti ska ni do ku ment 

št. 15/5252 z dne 19. 4. 2005. Spletno mesto: http://dip.bundestag.de/btd/15/052/1505252.pdf (18. 
6. 2007).

 - Po slov nik Dr žav ne ga zbo ra Re pub li ke Slo ve ni je /Po DZ-1/ (Ur.l. RS, št. 35/2002, 60/2004, 64/2007).
 - Po slov nik bol gar ske ga par la men ta. Spletno mesto: http://www.parliament.

bg/?page=app&lng=en&aid=6 (22. 6. 2007).
 - Po slov nik ma džar ske ga par la men ta. Spletno mesto: http://www.parlament.hu/parl_en.htm (15. 6. 

2007).
 - Us ta va Re pub li ke Slo ve ni je /URS/ (Ur.l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 

69/2004, 69/2004, 68/2006).
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SAMOSTOJNI POSLANCI*

I. UVOD

Med mandatnem obdobjem Dr žav ne ga zbo ra lahko pride do pre sto pov po slan cev iz 

ene po slan ske sku pi ne v dru go, do iz sto pa iz po slan ske sku pi ne in na dalj nje ga de lo va-

nja v novi po slan ski sku pi ni ozi ro ma na dalj ne ga de lo va nja kot ne po ve za ni (sa mo stoj-

ni) po slan ci. 

V na lo gi smo prou či li ne kaj pri me rov tu jih ure di tev pre sto pov in sta tus sa mo stoj nih 

po slan cev ter pri pra vi li pri mer jal ni pre gled. 

Od go vo re na vpra ša nja o mož no stih or ga ni zi ra nja po slan cev, ki iz sto pi jo iz po slan ske 

sku pi ne (sa mo stoj ni po sla nec, nje go ve pra vi ce in ob vez no sti, mož nost us ta no vi tve po-

slan ske sku pi ne sa mo stoj nih - neod vi snih po slan cev), smo poi ska li na splet ni stra ni 

ECPRD (EuropeanCentreforParliamentaryResearchandDocumentation). Vpra ša nja 

na to temo so bila za stav lje na v le tih 2003, 2004 in 2005. 

Če prav smo na le te li na raz lič no poi me no va nje po slan skih sku pin (parliamentarygro

up,politicalgroup,faction), smo se od lo či li za enot no upo ra bo izra za, kot ga poz na mo 

pri nas, t.j. po slan ska sku pi na (klub).

II.  PRESTOPI POSLANCEV - PRIMERJALNI PREGLED

V pri mer jal nem pre gle du pri ka zu je mo ure di tev pre sto pov po slan cev te kom man dat ne-

ga ob dob ja v na sled njih enaj stih dr ža vah: Av stri ji, Bel gi ji, Bol ga ri ji, Es to ni ji, Fin ski, Ita li ji, 

Li tvi, Por tu gal ski, Slo vaš ki, Šved ski, Zvez ni re pub li ki Nem či ji.

2.1  Avstri ja

Po av strij skih pred pi sih se po sla nec do lo če ne stran ke ni dol žan vklju čiti v po slan sko 

sku pi no, niti mu pred pi si ne pre po ve du je jo, da iz po slan ske sku pi ne iz sto pi. V obeh 

do mo vih (Nationalrat in Bundesrat) lah ko naj manj 5 čla nov par la men ta iz iste stran ke 

* Dr. Ka ta ri na Ža gar, Mar ja na Kri žaj; pri prav ljeno: 12. 4. 2007, ob jav lje no: 12. 7. 2007.
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(Abgeordnete derselben wahlwerbenden Partei) us ta no vi po slan sko sku pi no. Če po-

slan ci niso iz iste stran ke, je za to po treb no do vo lje nje Na tio na lra ta oz. Bun de sar ta.

Po slan ci, ki so po slan sko sku pi no za pu sti li, ali so bili iz nje iz klju če ni, pa delo obi čaj no 

na da lju je jo kot sa mo stoj ni po slan ci (nonaffiliatedMP), četudi se je v prak si že zgo di lo, 

da je pet po slan cev iste stran ke us ta no vi lo novo po slan sko sku pi no. 

Sa mo stoj ni po slan ci ima jo vse pra vi ce, ki jih ima po sa mez ni po sla nec, po leg tega pa 

po slov nik (ome ju je mo se na po slov nik Na tio na lra ta, pri mer lji ve do loč be pa vse bu je 

tudi po slov nik Bun de sra ta) za nje vse bu je ne ka te re po seb ne do loč be. Tako je npr. po 

splo šnih pra vi lih za raz pra vo za neod vi sne po slan ce do lo čen mi ni mal ni čas 10 mi nut 

(57. člen, sed mi od sta vek GOG1), prav tako se mora pri obrav na vi po slan skih vprašanj 

gle de pra vi ce po stav lja ti do dat na vpra ša nja na pri me ren na čin upo šte va ti sa mo stoj ne 

po slan ce (96. člen, tret ji od sta vek GOG).

Ker se se de ži v de lov nih te le sih de li jo na pod la gi D'Hond to ve ga si ste ma, sa mo stoj nim 

po slan cem ne pri pa da jo. Sled nji pa lahko so de lu je jo pri delu de lov nih te les kot opa zo-

val ci, če de lov no telo ne od lo či dru ga če. Prav tako neod vi sni po slan ci ne so de lu je jo pri 

delu ko le gi ja pred sed ni ka (Präsidialkonferenz). 

Po za ko nu o par la men tar nih po moč ni kih vsa ke mu po slan cu pri pa da do lo čen zne sek 

na do me sti la za oseb ne ga po moč ni ka. Pi sar niš ki pro sto ri se po slan skim sku pi nam de-

li jo gle de na šte vi lo se de žev v par la men tu, neod vi snim po slan cem pa jih do de li ne po-

sred no pred sed nik Na tio na lra ta.

2.2  Bel gi ja

Po sla nec, ki iz sto pi ali je iz klju čen iz po slan ske sku pi ne, se lah ko pri dru ži dru gi po slan-

ski sku pi ni, lah ko de lu je kot neod vi sni po sla nec ali pa še s šti ri mi po slan ci us ta no vi 

novo po slan sko sku pi no. 

Neod vi sni po sla nec iz gu bi vse pra vi ce in ugod no sti, do ka te rih je si cer upra vi če na po-

slanska sku pi na (za njo je tre ba naj manj pet po slan cev). Še ved no pa lah ko so de lu je na 

ple nar nem za se da nju, se ude le žu je raz prav, pred la ga amand ma je in gla su je. Prav tako 

se lah ko ude le žu je se stan kov de lov nih te les in na njih raz prav lja, ne more pa na njih 

gla sovati. Pri ime no va nju v de lov na te le sa se na mreč upo šte va šte vi lo se de žev, ki ga je 

1 Bun des ge setz über die Geschäftsord nung des Na tio na lra tes (Geschäftsord nungs ge setz 1975) - GOG
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stran ka do bi la v par la men tu na zad njih vo li tvah, pri če mer to šte vi lo os ta ne nes pre me-

nje no ves man dat ne gle de na mo re bit ne pre sto pe po slan cev. 

Neod vi sni po sla nec iz gu bi pravi co do fi nanč ne po mo či, ki se jo daje po slan skim sku pi-

nam, in pra vi co do po moč ni ka z uni ver zi tet no izo braz bo.

Sa mo stoj ni po sla nec lah ko sku paj še s šti ri mi po slan ci, ki so bili iz vo lje ni na dru gih li-

stah, us ta no vi novo po slan sko sku pi no, če ima jo sku pen po li tič ni pro jekt. Taka nova 

sku pi na ima vse pra vi ce, ki gre do po slan ski sku pi ni, ne more pa ime ti se de žev v de lov-

nih te le sih, saj se ti, kot že ome nje no, do lo či jo na za čet ku man da ta.

2.3 Bol ga ri ja

Po slov nik bol gar ske ga par la men ta (RulesofOrganizationandProcedureoftheNatio

nal Assembly) v 12. čle nu do lo ča, da se po slan ska sku pi na lah ko ob li ku je ob naj manj 

10-ih po slan cih. Po sla nec, ki ne spa da v no be no po slan sko sku pi no, se lah ko pri dru ži 

ob sto je či, lah ko ob li ku je t.i. par la men tar no zve zo (ParliamentaryAlliance) ali de lu je 

kot neod vi sen - sa mo sto jen po sla nec. Par la men tar na zve za ima ena ke pri stoj no sti kot 

po slan ska sku pi na. Po po slov ni ku ni mo go če us ta no vi ti po slan ske sku pi ne z le enim 

po slan cem. Po slan ska sku pi na, ki nima zah te va ne ga šte vi la čla nov, pre ne ha ob sta ja ti, 

nje ni po slan ci pa po sta ne jo sa mo stoj ni po slan ci. Si cer pa člans tvo v po slan ski sku pi ni 

ni ob vez no.

Po sle di ce, ki na sta ne jo za po slan ca, ko za pu sti po slan sko sku pi no, ki ji je pri pa dal, so: 

iz gu ba me sta v stal nih od bo rih in par la mentar nih de le ga ci jah ter dru gih vo lje nih funk-

cijah zno traj par la men ta (4. člen po slov ni ka).

2.4 Esto ni ja

V skla du s po slov ni kom par la men ta (RiigikoguRulesofProcedureAct) lah ko po sla nec 

za pu sti po slan sko sku pi no in po sta ne neod vi sen po sla nec. Ne more pa us ta no vi ti dru-

ge po slan ske sku pi ne ali se pri dru ži ti ob sto je či(m). Pra vi la za us ta no vi tev po slan ske 

sku pi ne so na sled nja: po slan ska sku pi na mora ime ti vsaj 5 čla nov,2 ki so bili iz vo lje ni iz 

is toi men ske li ste. 

2 V ne ka te rih vi rih (ECPRD) smo za sle di li po da tek, da je po goj za us ta no vi tev po slan ske sku pi ne šest čla nov.
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Po sla nec, ki ni član no be ne po slan ske sku pi ne, rav no tako so de lu je pri par la men tar-

nem delu kot nje go vi ko le gi. V do lo če nih pri me rih pa ne more so de lo va ti - kjer je pred-

vi de no, da so de lu je jo le po slan ske sku pi ne (na pri mer pri pr vem bra nju pred lo ga za-

ko na).

2.5  Fin ska

V fin skem par la men tu - Eduskunti ni ome ji tev gle de ob li ko va nja po slan skih sku pin. 

Po sla nec ima pra vi co pre sto pi ti v dru go po slan sko sku pi no, lah ko po sta ne sa mo stoj-

ni po sla nec ali pa ob li ku je novo. Ven dar to ni obi čaj na prak sa. Vsak po sla nec pri pa da 

do lo če ni po slan ski sku pi ni (celo ti sti, ki je bil iz svo je po slan ske sku pi ne iz klju čen). 

Ne na zad nje fi nanč na sreds tva s stra ni par la men ta pri pa da jo le po slan skim sku pi nam3 

in ne sa mo stoj nim po slan cem. 

Pri za ko no daj nem pro ce su ozi ro ma delu v par la men tu ima jo vsi po slan ci pra vi lo ma 

enak status in pri stoj no sti. Za sa mo stoj ne po slan ce pa lah ko ve lja jo ne ka te re ome ji tve 

(na pri mer pri iz vo li tvi za pred sed ni ka par la men ta, pred sed ni ka de lov ne ga te le sa in 

po dob no). Po slan ske sku pi ne ima jo obi čaj no tudi pred nost pri raz pra vi (na pri mer o 

pro ra ču nu, in ter pe la ci ji). 

2.6 Ita li ja

V Ita li ji mora vsak po sla nec pri pa da ti do lo če ni po slan ski sku pi ni. Ni pa nuj no, da je 

član rav no ti ste po slan ske sku pi ne z li ste, na ka te ri je bil iz vo ljen. V prak si pa so po slan-

ci v glav nem čla ni ti ste po slan ske sku pi ne, ka te re čla ni par la men tar ne stran ke so. Če 

po slan ci »nimajoizbire«, se av to ma tič no pri dru ži jo t.i. me ša ni sku pi ni (MixedGroup). 

To do lo ča po slov nik po slan ske zbor ni ce (ChamberofDeputiesRulesof Procedures) v 

14. čle nu. Zno traj te t.i. me ša ne sku pi ne se lah ko ob odo bri tvi pred sed ni ka zbor ni ce 

ob li ku je jo manj še po li tič ne sku pi ne, ki šte je jo naj manj 10 čla nov ozi ro ma sku pi ne, ki 

ne sme jo biti manj še od treh čla nov. Po slan ci me ša ne sku pi ne ima jo ena ke pri stoj no sti 

kot os ta li po slan ci. 

Po goj za us ta no vi tev pos lan ske sku pi ne je 20 čla nov, ena ko ve lja za us ta no vi tev po slan-

ske sku pi ne, v ka te ri so po slan ci iz raz lič nih po li tič nih strank. Pod po seb ni mi po go ji 

3 Po po dat kih iz leta 2005 gre za vso to 1330 EUR me seč no na po slan ca, čla na po slan ske sku pi ne. Po leg tega 

do bi jo po slan ske sku pi ne, ki so na sta le na os no vi vo lil nih re zul ta tov me seč no še 2660 EUR, kar nak nad no 

us ta nov lje nim po slan skim sku pi nam ne pri pa da.
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lah ko pred sed nik zbor ni ce odo bri us ta no vi tev po slan ske sku pi ne z manj kot 20 po slan-

ci. Us ta no vi tev po slan ske sku pi ne je mo go ča tudi med man dat nim ob dob jem.

Po slan ci se svo bod no od lo ča jo o včla ni tvi v po slan sko sku pi no; lah ko jo tudi za pu sti jo 

(ali pa so iz nje iz klju če ni, v skla du s pra vi li po slan ske sku pi ne). V tem pri me ru se po-

sla nec lah ko:

• pri dru ži dru gi po slan ski sku pi ni, ob odo bri tvi pred se du jo če ga te sku pi ne,

• se ne pri dru ži no be ni po slan ski sku pi ni in s tem av to ma tič no po sta ne član me ša ne 

sku pi ne (Mixed Group),

• lah ko us ta no vi novo po slan sko sku pi no ob iz pol nje nem po go ju, da ta šte je 20 po-

slan cev.

V vsakem pri me ru po sla nec oprav lja po slan sko funk ci jo do kon ca man dat ne ga ob dob-

ja. Na to ne vpli va niti iz klju či tev niti iz stop iz po slan ske sku pi ne.

2.7 Litva

V skla du s sta tu tom par la men ta (Statute of the Seimas of the Republic of Lithuania) 

se čla ni par la men ta vklju či jo v po slan ske sku pi ne za do se ga nje svo jih po li tič nih ci ljev. 

Ob li ko va nje po slan skih sku pin je svo bod no, ne sme jo pa biti us ta nov lje ne na pod la gi 

pro fe sio nal nih - po klic nih ali lo kal nih in te re sov. Po slan ska sku pi na mora ime ti naj manj 

7 čla nov, po sla nec je lah ko član le ene sku pi ne. Če po sla nec ni član no be ne po slan ske 

sku pi ne, se sma tra, da pri pa da t.i. me ša ni sku pi ni (Mixedgroup), ki ima ena ke pra vi ce 

in dolž no sti kot os ta le par la men tar ne sku pi ne v par la men tu.

Po sla nec lah ko ka dar ko li za pusti po slan sko sku pi no in vsto pi v dru go. Če ne pre sto pi 

v dru go po slan sko sku pi no, av to ma tič no pri pa da k t.i. me ša ni sku pi ni po slan cev, tudi 

v pri me ru, da je v njej le en po sla nec. Lah ko ob li ku je tudi novo po slan sko sku pi no, če 

za do sti šte vilč ne mu po go ju za us ta no vi tev. 

Po leg tega lah ko naj manj pet po slan cev ob odo bri tvi pred sed ni ka par la men ta ob li ku je 

za ča sne sku pi ne (interimgroups) za ure sni če va nje skup nih in te re sov gle de do lo če ne 

za de ve. Za te sku pi ne se upo rab lja jo ne ka te ra ista po slov niš ka do lo či la kot za po slan-

ske sku pi ne.
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2.8  Por tu gal ska

Iz stop po slan ca iz po slan ske sku pi ne je mo goč. V tem pri me ru:

• se po sla nec ne more pri dru ži ti dru gi po slan ski sku pi ni ozi ro ma stran ki,4 

• lah ko po sta ne sa mo stoj ni po sla nec,

• ne more us ta no vi ti dru ge po slan ske sku pi ne (v ok vi ru iste stran ke).5 

Po slov nik v 9. čle nu do lo ča, da je po sla nec, ki ni član stran ke ali po slan ske sku pi ne, 

neod vi sen. V skla du s po slov ni kom ima jo po slan ci, ki ne pri pa da jo po slan ski sku pi ni, 

pre cej manj pra vic in dolž no sti kot os ta li. Neod vi sen po sla nec izra zi že lje gle de so de lo-

va nja v de lov nih te le sih, te pa so upo šte va ne v skla du z mož nost mi. Neod vi sni po slan ci 

niso pred sed ni ki de lov nih te les. 

Neod vi sen po sla nec ne so de lu je pri na čr to va nju in or ga ni zi ra nju par la men tar ne ga 

dela. To je v pri stoj no sti pred sed ni ka par la men ta ozi ro ma Kon fe ren ce,6 v ka te ro neod-

vi sni po slan ci niso vklju če ni (56. člen po slov ni ka). Gle de so de lo va nja pri za ko no daj-

nem delu se nji ho va vlo ga ne raz li ku je ve li ko od dru gih po slan cev (rav no tako lah ko 

pred la ga jo za ko ne, amand ma je, po stav lja jo vpra ša nja itn.). 

Sa mo stoj nim po slan cem ne pri pa da stro kov na po moč, pri pa da pa jim po slan ska pi-

sar na (tako kot os ta lim po slan cem), za go tov lje ne ima jo tudi dru ge po go je za delo, ki 

omo go ča jo tudi stik z vo liv ci ipd. Upra vi če ni so do upo ra be in ter ne ta, te le ko mu ni ka cij-

ske ga si ste ma, pošt nih sto ri tev in dru gih ra ču nal niš kih zmog lji vo sti. Po seb na fi nanč na 

sreds tva jim ne pri pa da jo.

Po slan ci ni ma jo do lo če nih stal nih se de žev v dvo ra ni. Svoj pro stor ima jo le po slan ske 

sku pi ne in neod vi sni po slan ci. Sa mo stoj ni po slan ci obi čaj no ne se di jo v prvi vr sti v 

dvo ra ni par la men ta, pač pa bli zu po slan ske sku pi ne gle de na ideo loš ko us me ri tev (ali 

bliž je le vi ci ali bliž je de sni ci).

4 Us ta va v 160. čle nu do lo ča, da v ko li kor se po sla nec pri dru ži dru gi stran ki (raz lič ni od ti ste, na ka te re li sti je 

kan di di ral), iz gu bi po slan ski man dat. Na do me sti ga na sled nji kan di dat iz iste li ste.

5 »Hecannotcreateanotherparliamentarygroupofthesameparty«. V od go vo ru je po se bej pou dar je no, da 

se nova po slan ska sku pi na ne more us ta no vi ti niti, če ob sto je ča raz pa de (scission).

6 Gre za po mem ben or gan, v ka te rem so vod je po slan skih sku pin.
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2.9  Slo vaš ka

Po sla nec, ki za pu sti svo jo stran ko, po sta ne neod vi sni po slanec. To pa ni po se ben sta tus 

in ga za kon kot ta ke ga ne poz na. Osem neod vi snih po slan cev lah ko v skla du s po slov ni-

kom us ta no vi svo jo po slan sko sku pi no, lah ko pa se pri klju či jo tudi dru gi po slan ski sku-

pi ni. Po slov nik na da lje do lo ča, da je lah ko po sla nec član samo ene po slan ske sku pi ne. 

Po po slov ni ku ima jo pra vi co do pro sto rov in do fi nanč nih sred stev le po slan ske sku-

pi ne, pri če mer se upo šte va šte vi lo nje nih čla nov. Tudi na ko le gi ju (GremiumofDepu

ties), kjer se spre je ma jo po mem bne po li tič ne in pro ce du ral ne od lo či tve, so de lu je jo le 

po slan ci, ki jih de le gi ra jo po slan ske sku pi ne. 

Tudi za ra di dru gih pra vic, ki jih ima jo po slan ske sku pi ne po po slov ni ku, si neod vi sni 

po slan ci pri za de va jo, da us ta no vi jo svo jo po slan sko sku pi no.

Če pa pri de do raz pa da ali zdru žitve stran ke, se sklad no s tem raz de li ali zdru ži po slan-

ska sku pi na.

2.10 Šved ska

Na Šved skem po sla nec, ki za pu sti svo jo po slan sko sku pi no, de lu je kot neod vi sni po sla-

nec, ne more pa us ta no vi ti nove po slan ske sku pi ne. Stran ka ali vo liv ci mu man da ta ne 

morejo od vze ti. Kot neod vi sni po sla nec ima ena ke pra vi ce kot dru gi čla ni par la men ta. 

Gle de or ga ni za ci je nje go ve ga dela ni po seb nih pravil. Po slov nik (RiksdagAct) do lo ča 

le, da so čla ni de lov nih te les ime no va ni za ves man dat, zato neod vi sni po sla nec na če-

lo ma lah ko ob dr ži svoj se dež v de lov nem te le su. V prak si pa se mu od po ve jo, da ne bi 

vpli va li na po li tič no rav no tež je v de lov nem te le su.

Neod vi sni po slan ci pa ne do bi jo no be nih fi nanč nih sred stev za delo v par la men tu, ki 

si cer pri pa da jo po slan skim sku pi nam oziro ma stran kam. Prav tako ne do bi jo pro ra-

čun skih sred stev, na me nje nih stran kam. Pred vi do ma pa bi v pri me ru ve li ke ga raz ko la v 

stran ki priš lo do do go vo ra o de li tvi sred stev. 

Ne gle de na to pa ima jo neod vi sni po slan ci pra vi co do vseh ugod no sti in do vseh sto-

ri tev, ki pri pa da jo ne po sred no po slan cem: ima jo pra vi co do pi sar ne, opre me, pla čil, ki 

pri pa da jo po slan cem, na da lje lah ko ko ri sti jo knjiž ni co itd. 
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2.11  Zvez na re pub li ka Nem či ja

Člans tvo v po slan ski sku pi ni v Bun de sta gu je pro sto volj no. Če po sla nec iz sto pi iz stran-

ke ali je iz nje iz klju čen, v prak si obi čaj no iz sto pi tudi iz po slan ske sku pi ne. Lah ko se 

pri dru ži dru gi po slan ski sku pi ni, kar je zla sti prak sa, če za me nja stran ko. Nada lje lah ko 

us ta no vi z dru gi mi po slan ci novo po slan sko sku pi no (po treb nih je naj manj 5% vseh 

po slan cev Bun de sta ga) ali pa na da lju je delo kot sa mo stoj ni po sla nec.

Po slov nik o sa mo stoj nih po slan cih ne go vo ri; z iz je mo 57. čle na, ki do lo ča, da se v de-

lov na te le sa ime nu je jo tudi neod vi sni po slan ci, ki pa ni ma jo pra vi ce do gla so va nja. Gle-

de sta tu sa sa mo stoj nih po slan cev pa je po mem bna tudi sod ba Zvez ne ga us tav ne ga so-

diš ča iz leta 1989 (po ja sni lo v na da lje va nju).

Na če lo ma ve lja, da ima jo sa mo stoj ni po slan ci vse pra vi ce, ki gre do po sa mez ne mu po-

slan cu po po slov ni ku. Sa mo stoj ni po slan ci pa niso čla ni ko le gi ja (Ältestenrat), v ka te-

rem so pred sed nik in pod pred sed ni ki Bun dest sa ga ter 23 po slan cev. Mo ra jo pa se jim 

- tako kot vsem dru gim po slan cem - pra vo ča sno po sre do va ti vsi do go vor je ni dnev ni 

redi. Leta 1991 so bile spre je te smer ni ce, ki neod vi snim po slan cem da je jo pra vi co, da 

na ple nar nem za se da nju so de lu je jo v raz pra vah, in si cer do lo če no šte vi lo mi nut gle de 

na čas tra ja nja ce lot ne raz pra ve. 

Sod ba Zvez ne ga us tav ne ga so diš ča je gle de člans tva v de lov nih te le sih do lo či la, da ima 

neod vi sni po sla nec mož nost so de lo va ti (ne pa gla so va ti) pri delu ene ga de lov ne ga te le-

sa, ki ga si cer ne more sam iz bra ti, se pa po mož no sti upo šte va jo nje go vi in te re si in kva-

li fi ka ci je. Na ve de no ve lja le za stal na de lov na te le sa, ne pa za npr. prei sko val ne ko mi si je 

in dru ga de lov na te le sa, ki jih ime nu je Bun de stag. Ven dar ne mo re jo biti pred sed ni ki 

stal nih de lov nih te les. 

Sa mo stoj ni po sla nec nima pra vi ce do do lo če ne ga se de ža v sej ni dvo ra ni, sedi lah ko v 

zad njih vr stah. Prav tako nima pra vi ce do fi nanč nih sred stev, ki gredo po slan skim sku-

pi nam, saj se ra zu me, da sled nje do bi jo sreds tva za svo je koor di na cij ske na lo ge, ki jih 

oprav lja jo za par la ment. Na da lje sa mo stoj ni po slan ci ne mo re jo ko ri sti ti sto ri tev oseb ja, 

ki ga za po slu je jo po slan ske sku pi ne. Sa mo stoj ni po slan ci do bijo le pla či la po za ko nu 

o po slan cih (Abgeordnetengesetz). Lah ko pa se ude le žu je jo služ be nih poti od bo ra, v 

ka te rem so de lu je jo. 
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III.  ZAKLJUČEK

Iz pri mer jal ne ga pre gle da lah ko ugo to vi mo, da je v vseh obrav na va nih dr ža vah mo goč 

iz stop po slan ca iz po slan ske sku pi ne. To je obi čaj no ure je no v po slov ni kih par la men-

tov. Več dr žav pa je v od go vo rih na ved lo tudi do loč be iz us ta ve, kjer je po se bej na ve de-

no, da so po slan ci pred stav ni ki vse ga ljuds tva in da nji hov man dat ni ome jen. Mož nost 

or ga ni zi ra nja po slan ca po iz sto pu iz po slan ske sku pi ne pa je raz lič na, tako kot so raz-

lič ni po go ji za na dalj nje oprav lja nje po slan ske funk ci je. V ta be li 1 pri ka zu je mo ne kaj 

ključ nih zna čil no sti po po sa mez nih dr ža vah.
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Li te ra tu ra in viri
 - Od go vo ri na vpra šal nik ECPRD št. 133, 316, 382. Spletno mesto ECPRD:  

http://www.ecprd.europarl.europa.eu/ecprd/index.do;jsessionid=082658BA84E6F2EB43D92033
AD12D234. (2. 4. 2007).

 - Po slov nik bol gar ske ga par la men ta. Spletno mesto: http://www.parliament.
bg/?page=app&lng=en&aid=6 (10. 4. 2007).

 - Po slov nik es ton ske ga par la men ta. Spletno mesto: http://www.legaltext.ee/text/en/X70029K2.htm 
(11. 4. 2007). 

 - Po slov nik Na tio na lra ta. Spletno mesto: 
http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=606,78080&_dad=portal&_schema=PORTAL 
(10. 4. 2007).

 - Spletno mesto es ton ske ga par la men ta: http://www.riigikogu.ee/?id=34618 (11. 4. 2007).
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POKLICNO ORGANIZIRANJE POSLANCEV*

I.  UVOD

V šte vil nih dr ža vah čla ni cah Evrop ske uni je (na pri mer v Av stri ji, Bel gi ji, na Ci pru, Dan-

skem, v Es to ni ji, na Fin skem, v Gr či ji, Ita li ji, Li tvi, na Polj skem, Por tu gal skem, Šved skem, 

v Zdru že nem Kra ljes tvu) ob sta ja jo zdru že nja nek da njih (biv ših) po slan cev. Prav tako 

ob sta ja jo ta zdru že nja v dr ža vah, ki niso evrop ske dr ža ve ozi ro ma niso čla ni ce Evrop-

ske uni je (v Ar me ni ji, Bo sni in Her ce go vi ni, Bol ga ri ji, na Is lan di ji, v Izrae lu, na Nor veš-

kem, v Švi ci, Ukra ji ni, v Zdru že nih dr ža vah Ame ri ke).

V na da lje va nju pri ka zu je mo ne ka te re ob li ke (po klic ne ga) or ga ni zi ra nja ozi ro ma zdru-

že va nja po slan cev v raz lič nih dr ža vah in v Evrop skem par la men tu. Za ni ma nas zla sti 

na sled nje:

• ali gre za for mal no ali nefor mal no ob li ko or ga ni zi ra no sti,

• kak šno vlo go in pri stoj no sti ima zdru že nje na splo šno in kak šno v za ko no daj nem 

pro ce su, če jo ima, 

• na kak šen na čin se zdru že nje fi nan ci ra in 

• kdo je lah ko član zdru že nja (nek da nji po slan ci, se da nji po slan ci, pred stav ni ki druge-

ga doma). 

Po leg dru gih na ve de nih vi rov te me lji pri mer jal ni pre gled pred vsem na od go vo rih, ki so 

bili po sre do va ni na vpra šal nik ECPRD (EuropeanCentreforParliamentaryResearch

and Documentation) iz leta 2005. Pou da rek v teh od go vo rih je na or ga ni zi ranosti nek-

da njih po slan cev. Po pre gle du raz po lož lji vih vi rov je na mreč mo go če skle pa ti, da se 

aktiv ni po slan ci ve či no ma ne or ga ni zi ra jo v po klic na zdru že nja. Zato smo po zor nost 

us me ri li na zdru že va nje biv ših po slan cev, ki je pri sot no v ve či ni obrav na va nih držav. 

* Dr. Ka ta ri na Ža gar, mag. An drej Eror; pri prav ljeno: 30. 3. 2007, ob jav lje no: 2. 4. 2007.
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II. EPA - EUROPEAN PARLIAMENTARY ASSOCIATION  
(EVROPSKO PARLAMENTARNO ZDRUŽENJE)

V Stras bour gu de lu je EPA - Evrop sko par la men tar no zdru že nje (EuropeanParliamen

taryAssociation), ki je bilo us ta nov lje no leta 1983. Biv ši po slan ci ni ma jo po seb ne ga 

združe nja, ven dar so lah ko čla ni EPA. 

EPA kot neod vi sno druš tvo do bi va do lo če na sreds tva od Evrop ske ga par la men ta. Po leg 

pro sto rov v Stras bour gu de lu je EPA tudi v stav bi Evrop ske ga par la men ta v Brus lju. To je 

po se ben pro stor (theMembers'Bar), ki je na me njen samo po slan cem. 

EPA omo go ča vsem po slan cem Evrop ske ga par la men ta, da svo bod no raz po la ga jo s 

pro sto ri zdru že nja v Stras bour gu in Brus lju. V njih po slan ci brez plač no or ga ni zi ra jo 

raz lič ne do god ke: se stan ke, kon fe ren ce, sre ča nja z obi sko val ci itd. EPA tudi po ma ga 

po slan cem v or ga ni za ci ji po dob nih do god kov. 

Zdru že nje ne so de lu je v za ko no daj nem po stop ku. 

Zdru že nje pro mo vi ra vred no te evrop ske iden ti te te ter iz da ja bro šu re o delu Evrop ske-

ga par la men ta in dru gih evrop skih in šti tu cij. 

Zdru že nje po nu ja svo je pro sto re tudi dru gim evrop skim in šti tu ci jam, kot so na pri mer 

Svet Evro pe in Evrop sko so diš če za člo ve ko ve pra vi ce, še po se bej, ko ne po te ka jo za se-

da nja evrop ske ga par la men ta (pov zre to po splet nih straneh EPA). 

III.  ZDRUŽENJA BIVŠIH POSLANCEV - PRIKAZ PO DRŽAVAH

Pri mer jal ni pri kaz ure di tve zdru ženj (nek da njih) po slan cev za je ma 22 dr žav, ki jih na va-

ja mo po abe ced nem vrst nem redu.

3.1 Arme ni ja

Druš tvo Vrhov ni svet (SupremeCouncilAssociation) je zdru že nje biv ših po slan cev, ki 

ima 90 čla nov. Druš tvo je bilo us ta nov lje no leta 1996. 

Na men druš tva je pro mo ci ja par la men tar ne tra di ci je ter pri pra va pred lo gov gle de vars-

tva člo ve ko vih pra vic v dr ža vi. Druš tvo je po ve za no z zdru že nji biv ših po slan cev v ZDA 

in Ka na di. 
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Po mem bni pro jek ti druš tva so: 

• »Sep tem ber 96 - po li tič ni za por ni ki«: jav ni svet, ki zdru žu je pred stav ni ke ne vlad nih 

or ga ni za cij in po li tič nih strank pri zaš či ti pra vic po li tič nih za por ni kov, ki so bili za pr ti 

v ob dob ju pred sed niš kih vo li tev leta 1996;

• »Člo ve ko ve pra vi ce 96«: zve za ne vlad nih or ga ni za cij, ki se zav ze ma za člo ve ko ve pra-

vi ce v Ar me ni ji; 

• »Za mi sel o raz vo ju Ar me ni je«- pro gram, ki že li iden ti fi ci ra ti po li tič ne, eko nom ske in 

so cial no raz voj ne ci lje v na sled njih 15-20 le tih. Pri pro gra mu so de lu je ta tudi vla da in 

us tav no so diš če. 

Druš tvo je so de lo va lo pri nad zo ru pred sed niš kih vo li tev leta 2003 ter že li tudi us ta no vi-

ti par la men tar ni cen ter, ki bi pod pi ral prib li že va nje Ar me ni je evrop skim par la men tar-

nim struk tu ram.

3.2  Avstri ja

V Av stri ji ob sta ja zdru že nje biv ših po slan cev in funk cio nar jev, ki je od leta 2004 tudi 

član Evrop ske ga zdru že nja biv ših po slan cev. 

Zdru že nje je re gi stri ra no kot za seb no druš tvo, us ta nov lje no po za ko nu o druš tvih (As

sociationAct).

Zdru že nje biv ših po slan cev nima pri stoj no sti v za ko no daj nem po stop ku.

3.3  Bel gi ja

Zdru že nje biv ših po slan cev in se na tor jev v Bel gi ji je bilo us ta nov lje no leta 1980. Zdru-

že nje je ne pro fit na or ga ni za ci ja, us ta nov lje no po Za ko nu o ne pri do bit nih druš tvih, 

med na rod nih ne pri do bit nih druš tvih in us ta no vah (Loi sur les associations sans but

lucratif, lesassociationsinternationalessansbut lucratifet lesfondations,2.5.2002). 

Čla ni zdru že nja so lah ko po leg biv ših po slan cev in se na tor jev tudi upo ko je ni funk cio-

nar ji obeh do mov, pa tudi biv ši evrop ski po slan ci iz Bel gi je.

Ci lji zdru že nja so:

• spod bu ja ti pri ja telj ske sti ke med čla ni;

• pred stav lja ti in skr be ti za in te re se čla nov; spre je ma ti po bu de, pred lo ge ukre pov, va ro-

va ti skup ne in te re se čla nov ter

• vzdr že va ti sti ke z dru gi mi po dob ni mi or ga ni za ci ja mi.
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Zdru že nje pa nima no be ne vlo ge v za ko no daj nem po stop ku.

Dva krat let no zdru že nje or ga ni zi ra sre ča nja o ak tual nih do god kih (na pri mer: o vpra ša-

njih evrop ske us ta ve). Zdru že nje or ga ni zi ra iz le te za svo je čla ne v Bel gi ji in v tu ji ni ter 

pri prav lja in for ma tiv ne dne ve o so cial nih pra vi cah svo jih čla nov.

V sta tu tu zdru že nja je na ve de no, da vsi čla ni pla ču je jo čla na ri no, ki zna ša naj več 50 

evrov.

3.4  Bol ga ri ja

V Bol ga ri ji od ja nuar ja 2003 ob sta ja or ga ni za ci ja biv ših po slan cev, ki so jo us ta no vi li 

po slan ci ene po li tič ne stran ke - Zveze demokra tič nih sil (UnionofDemocraticForces). 

Or ga ni za ci ja se ime nu je Klub za po li tič ne ana li ze - Se na tor in zdru žu je 26 po slan cev iz 

38 man da tov bol gar ske ga par la men ta. V os no vi je klub na me njen le biv šim po slan cem, 

ven dar vklju ču je tudi dru ge po sa mez ni ke, ki za go var ja jo de sno-sre din ske ide je.

V od go vo ru na vpra šal nik ECPRD je si cer za pi sa no, da biv ši po slan ci v Bol ga ri ji so de lu-

je jo v za ko no daj nem po stop ku, ven dar ni opre de lje no, kak šne so nji ho ve pri stoj no sti.

3.5 Bosna in Her ce go vi na

V Bo sni in Her ce go vi ni ob sta ja zdru že nje biv ših po slan cev Fo rum 1990, ki je bilo re gi-

stri ra no leta 1999.

Zdru že nje pred stav lja ci vil no or ga ni za ci jo, ki zdru žu je nek da nje po slan ce, ki so de lo-

va li med le to ma 1990 in 1996. Ima 160 čla nov, 11 pa je čla nov pred seds tva zdru že nja.

Čla ni zdru že nja ni ma jo no be ne vlo ge v za ko no daj nem po stop ku. 

3.6  Ciper

Na Ci pru ob sta ja zdru že nje biv ših po slan cev (AssociationoftheFormerMembersofthe

HouseofRepresentatives). Ci lji zdru že nja so: 

• so de lo va ti v boju za pra vič no re še va nje ciprske ga prob le ma;

• utr je va nje miru, za ko ni to sti, du hov nih in mo ral nih vred not ter in di vi dual nih in dr žav-

ljan skih svo bod in de mo kra ci je;

• iz ko riš ča nje iz ku šenj in vpli vov biv ših po slan cev v obram bi de mo kra tič nih us ta nov, 

us tav ne za ko ni to sti in člo ve ko vih pra vic za do bro bit na ro da Ci pra;
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• pre gled in pro mo ci ja za ni mi vih tem za svo je čla ne;

• pro mo ci ja vpra šanj gle de do sto jans tva biv ših po slan cev ozi ro ma pred lo gi za pra vič-

no do de li tev po koj nin, na do me stil itd;

• vzdr že va nje med se boj nih sti kov in kre pi tev ko le gial nih in pri ja telj skih vez med biv-

ši mi po slan ci. 

Vsi biv ši po slan ci so lah ko čla ni zdru že nja. 

Zdru že nje se fi nan ci ra iz:

• pri stop nin, 

• let nih čla na rin, 

• do na cij, pris pev kov, za puš čin ter iz dru gih do hod kov, ki jih zdru že nje le gal no pri do-

bi.

Sta tut zdru že nja določa tudi na čin po ra be sred stev, nad zor ni od bor, uprav ni od bor in 

vlo go nje go vih čla nov, obč ni zbor, med na rod no so de lo va nje itd. 

Zdru že nje se lah ko raz pu sti gle de na do lo či la Za kona o druš tvih in us ta no vah (Associa

tionsandFoundationsLaw). 

Biv ši po slan ci ni ma jo pristoj no sti v za ko no daj nem po stop ku.

3.7  Dan ska 

Biv ši po slan ci na Dan skem so us ta no vi li druš tvo. Člans tvo v njem je pro sto volj no. Na 

let nem obč nem zbo ru čla ni druš tva iz bi ra jo uprav ni od bor in pred sed ni ka. 

Biv ši po slan ci ni ma jo no be nih po seb nih pra vic ozi ro ma od go vor no sti v za ko no daj-

nem pro ce su.

3.8  Esto ni ja

V Es to ni ji ob sta ja ne pro fit no druš tvo (prav na ose ba za seb ne ga pra va) ime no va no 

»Klub 20. av gust«, ki zdru žu je po slan ce, ki so 20. av gu sta 1991 gla so va li za neod vi snost 

Re pub li ke Es to ni je. Od 1994 leta čla ni klu ba or ga ni zi ra jo sre ča nje vsa ke ga 20. av gu sta v 

letu. Sre ča nje se or ga ni zi ra v Beli dvo ra ni es ton ske ga par la men ta Rii gi ko gu.
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Čla ni klu ba ni ma jo for mal ne ga sta tu sa v par la men tu. V pro ra ču nu par la men ta ni po-

stavk za fi nan ci ra nje klu ba. Klub ni po li tič no zdru že nje ter ne ko men ti ra de lo va nje par-

la men ta, vla de ali dru gih dr žav nih us ta nov. 

Biv ši po slan ci ni ma jo pri stoj no sti v za ko no daj nem postopku.

3.9  Fin ska

Zdru že nje biv ših po slan cev je bilo us ta nov lje no leta 1990 na po bu do pred sed nika fin-

ske ga par la men ta. Čla ni zdru že nja ni ma jo for mal ne ga sta tu sa v par la men tu. 

Zdru že nje je leta 2005 ime lo 398 čla nov (od 454 še ži ve čih). Pri pri ho du v par la ment do-

bi jo iden ti fi ka cij sko kar ti co »Ve te ran po sla nec«, iz ka te re je raz vid no, da je njen no si lec 

biv ši po sla nec in član zdru že nja. Kar ti ca jim omo go ča pro sto gi ba nje po par la men tu. 

De lu je jo kot druš tvo. Kot vsa dru ga fin ska druš tva ima tudi zdru že nje biv ših po slan cev 

svoj uprav ni od bor. V uprav nem od bo ru so pred sed nik, pod pred sed nik, se kre tar in 

bla gaj nik. 

Let na čla na ri na zna ša 10 EUR. Iz teh sred stev se kri je jo pot ni stroš ki za se stan ke uprav-

ne ga od bo ra ter stroš ki ob veš ča nja čla nov. V prak si ve či no ad mi ni stra tiv ne ga dela za 

druš tvo opra vi jo par la men tar ne služ be. Ad mi ni stra tiv ni di rek tor par lamen ta in nje-

gov/a taj nik/ca skr bi ta za va bi la, na čr te, pro ra čun in po ro či la. Par la ment kri je tudi stroš-

ke fo to ko pi ra nja. Par la men tar na ra ču no vod ska služ ba vodi ra ču no vods tvo druš tva, ven-

dar po vsem lo če no in ne ve za no na fi nanč no po slo va nje par la men ta. 

Čla ni zdru že nja se sre ča jo dva krat let no. Spom la di se čla ni vsa kič do bi jo v dru gem me-

stu na Fin skem. Me sto or ga ni zi ra do go dek, obi čaj no v mest ni hi ši, ter slav nost no ko si lo. 

Je se ni pa se čla ni zdru že nja ude le ži jo let ne ga sre ča nja v par la men tu, na ka te rem pred-

sed nik vla de pred sta vi po li tič ne oko liš či ne. Ob tej pri li ki biv ši po slan ci obiš če jo še pro-

sto re po slan skih sku pin ter jih spre je me pred sed nik par la men ta. 

Do dat no so fe bruar ja čla ni uprav ne ga od bo ra vab lje ni na slav nost ni za če tek par la men-

tar ne ga leta. 

Zdru že nje/druš tvo ni fi nan ci ra no s stra ni dr ža ve. Čla ni druš tva pa do bi jo iz pro ra ču na 

par la men ta po vr nje ne pot ne stroš ke za ude lež bo na let nih sre ča njih, po pra vi lih, ki 

ve lja jo za vse jav ne us luž ben ce. Stroš ke bi va nja jim par la ment ne kri je. Par la ment kri je 



47

tudi pot ne stroš ke za ude lež bo pred stav ni kov druš tva na sre ča njih biv ših po slan cev v 

dru gih nor dij skih dr ža vah. 

Biv ši po slan ci ni ma jo pri stoj no sti v za ko no daj nem po stop ku.

3.10  Grči ja

V Gr či ji de lu je Zdru že nje biv ših po slan cev grš ke ga in evrop ske ga par la men ta (Associa

tionofFormerMembersofNationalandEuropeanParliament), ki je bilo us ta nov lje no 

leta 1983.

Zdru že nje biv ših po slan cev je or ga ni zi ra no kot druš tvo. 

Zdru že nje biv ših po slan cev nima pri stoj no sti v za ko no daj nem pro ce su, or ga ni zira pa 

kon gre se, kon fe ren ce ter pri prav lja re so lu ci je gle de raz lič nih so cial nih tem. 

3.11  Islan di ja

Na Is lan di ji so biv ši po slan ci us ta no vi li pro sto volj no or ga ni za ci jo v ob li ki so cial ne ga 

fo ru ma, ki jim omo go ča ohra nje va nje med se boj nih sti kov. Par la ment jim nudi po moč 

ene ga us luž ben ca. 

Or ga ni za ci ja pri prav lja raz lič ne do god ke (na pri mer: slav nost na ve čer ja pozimi ozi ro-

ma enod nev ni iz let po leti, na ka te re so vab lje ni tudi za kon ski part ner ji pre mi nu lih po-

slan cev). 

Biv ši po slan ci ni ma jo vpli va v zako no daj nem po stop ku, ra zen če so čla ni po seb nih 

prei sko val nih od bo rov, ki jih ime nu je vla da. Mne nja in pri po ro či la teh od bo rov se upo-

šte va jo pri pri pra vi os nut kov za ko nov itd. 

3.12  Ita li ja

V Ita li ji je so biv ši po slanci or ga ni zi ra no kot za seb no zdru že nje- druš tvo. Po slan ska 

zbor ni ca zdru že nju let no na me ni do lo če na fi nanč na sreds tva, za go tov lje ne pa ima jo 

tudi pro sto re. 

Zdru že nje iz vo li pred sed ni ka, ki ohra nja sti ke z or ga ni obeh do mov in opo zar ja na po-

tre be in že lje nek da njih po slan cev.



48

V za ko no daj nem pro ce su ni ma jo pri stoj no sti.

3.13  Izrael

Nek da nji po slan ci Knes se ta so av to ma tič no vklju če ni v zdru že nje. To tre nut no šte je 

prib liž no 270 čla nov (po da tek iz leta 2005) in je re gi stri ra no kot ne pro fit no druš tvo.

Zdru že nje se uk var ja pred vsem s pravica mi po slan cev, ko se upo ko ji jo, po vab lje ni so 

tudi na do lo če ne do god ke ozi ro ma slo ve sno sti. 

Ve li ko nek da njih po slan cev je vklju če nih v izrael sko zdru že nje za par la men ta ri zem 

(Israeli Association for Parliamentarism). Vse bi na nji ho vih sim po zi jev so par la men-

tar ne teme. 

Nek da nji čla ni par la men ta ni ma jo pri stoj no sti v za ko no daj nem pro ce su, lah ko pa so-

de lu je jo v raz lič nih jav nih od bo rih (publiccommittee), ki se uk var ja jo z za de va mi Knes-

se ta. Na pri mer dva iz med njih, čla na jav ne ga od bo ra (publiccommittee), pri prav lja ta 

etič ni ko deks za po slan ce (po da tek iz leta 2005).

3.14  Litva

Nek da nji po slan ci ni ma jo po seb nih pra vic v pri mer ja vi z os ta limi dr žav lja ni. 

Pod pi sni ki za ko na o vzpo sta vi tvi neod vi sno sti Li tve (ActoftheReestablishmentofLit

huania'sIndependenceof11March1990) pa ima jo po se ben sta tus, ki je ure jen s po-

seb nim za ko nom. Ima jo po se ben cer ti fi kat, znač ko, pri pa da jim di plo mat ski pot ni list. 

Ima jo prost do stop do par la men ta, do pred sed ni ka, do vla de in do dru gih dr žav nih 

in sti tu cij. Nji hov klub (The SignatoriesClub) je us ta nov ljen kot ne vlad na or ga ni za ci ja. 

V njem so čla ni pod pi sni ki in čla ni ta krat ne ga par la men ta. Klub ima pro stor v zgrad bi 

par la men ta.

Med ci lji zdru že nja so:

• kre pi tev neod vi sno sti, na da lje vati z de mo kra ci jo in par la men tar no tra di ci jo, na cio-

nal no iden ti te to, su ve re nost jo, 

• ana li za no tra nje in zu na nje po li ti ke, pred lo gi par la men tu, pred sed ni ku in vla di,

• ure sni če va nje sta tu sa pod pi sni kov, so cial na var nost za njih in za nji ho ve dru ži ne,

• so de lo va nje s po li tič ni mi stran ka mi, nacio nal ni mi in tu ji mi or ga ni za ci ja mi, 

• sti ki s po dob ni mi or ga ni za ci ja mi v tu ji ni... 
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3.15  Nor veš ka

Zdru že nje nek da njih po slan cev je bilo us ta nov lje no leta 1993. Na za čet ku je šte lo 175 

čla nov, po po dat kih iz leta 2005 pa 196 čla nov. Cilj zdru že nja je:

• ohra nja ti oseb ne sti ke s par la men tom in 

• pris pe va ti h kre pi tvi in ohra nja nju de mo kra tič nih pra vic.

Čla ni zdru že nja ni ma jo for mal ne ga sta tu sa v par la men tu. Let no pla ču je jo čla na ri no v vi-

ši ni 200 NOK.1 Par la ment pris pe va 350 NOK na čla na. Eden iz med oseb ja (administra

tive executiveofficers) je se kre tar zdru že nja in po ma ga pri or ga ni zi ra nju se stan kov ipd. 

V vods tvu zdru že nja je se dem čla nov, ki so iz vo lje ni za naj manj dve leti. Osred nji aktiv-

no sti sta dve let ni sre ča nji, na ka te ra (tra di cio nal no) po va bi jo ne ko ga, ki spre go vo ri o 

po seb ni te ma ti ki. 

V tem sklo pu pred seds tvo par la men ta po va bi čla ne zdru že nja en krat let no na ve čer jo.

3.16  Polj ska

Zdru že nje po slan cev na Polj skem je bilo us ta nov lje no de cem bra 2002. V njem so nek-

da nji in se da nji po slan ci ter se na tor ji. Zdru že nje ima iz po sta ve tudi v voj vods tvih (pro-

vin cah).2 

Or ga ni zdru že nja so:

• pred sed nik (Marschall),

• uprav ni od bor (ExecutiveBoard),

• nad zor ni od bor (BoardofControl).

Ci lji zdru že nja so pred vsem:

• pro mo vi ra ti (ši ri ti) zna nje, véde nje o par la men tu in nje go vem de lo va nju,

• so de lo va ti v jav nem živ lje nju pre ko so de lo va nja z dr žav ni mi in vlad ni mi or ga ni,

• pod pi ra ti ra zi sko va nje o zgo do vi ni polj ske ga par la men ta riz ma in o se da njih ak tiv no-

stih,

• za go to vi ti po moč nek da njim po slan cem in dru go.

1 Te čaj 20.3.2007: 1 NOK=0,12 EUR (prib liž no 42 EUR na čla na par la men ta).

2 Voj vods tvo: več ja upravna eno ta ali pro vin ca (gl. SSKJ).
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Po moč par la men ta je v ob li ki ad mi ni stra tiv ne po mo či, ima jo tudi brez plač ne pro sto re v 

zgrad bi par la men ta (Sej ma) in do stop do ra ču nal ni kov, te le fo na. Stroš ke (te le fon, pa pir, 

in ter net) kri je zdru že nje. 

Zdru že nje nima for mal ne ga sta tu sa v par la men tu, for mal no in finanč no je po pol no ma 

neod vi sno od par la men ta, čla ni zdru že nja ni ma jo pri stoj no sti v za ko no daj nem pro ce-

su.

3.17  Por tu gal ska

Tudi na Por tu gal skem ima jo nek da nji po slan ci svo je zdru že nje (ExDeputadosdaAs

sembleiada República). Zdru že nje je neod vi sno od par la men ta. Nje gov cilj je pro mo ci-

ja in utr je va nje od no sov med nek da nji mi po slan ci. 

Zdru že nje je us ta nov lje no kot za seb no (privatecharacter) in za ne do lo čen čas. 

V za ko no daj nem pro ce su ni ma jo pri stoj no sti. 

3.18  Šved ska

Na Šved skem ima jo tako ime no va no ve te ran sko zdru že nje šved ske ga par la men ta (Sw. 

Riksdagens veteranförening). Gre za po li tič no in ver sko nev tral no zdru že nje, v ka te rem 

so nek da nji čla ni Riks da ga. 

Med ci lji zdru že nja so: 

• pri ja telj ska sre ča nja, 

• iz me nja va iz ku šenj gle de par la men tar ne ga dela, 

• skrb za in te re se nek da njih po slan cev itn.

Pri de lo va nju zdru že nja so de lu je pred sed nik par la men ta, ki ob let nem se stan ku pri re di 

ve čer jo. Riks dag jih fi nanč no pod pi ra, saj za nji ho vo de lo va nje pris pe va 180,000 SEK3 

let no (Priks in Haav, 1999).

Čla ni zdru že nja for mal no ne so de lu je jo v za ko no daj nem pro ce su, lah ko pa so ude le že-

ni na dru ge na či ne, na pri mer kot pred sed ni ki prei sko val nih te les. 

3 Te čaj 22.3.2007: 1 SEK = 0,11 EUR (prib liž no 19.000 EUR).
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3.19  Švica

V Švi ci ima jo nek da nji po slan ci svo je ne for mal no zdru že nje (Vereinigungderehemali

gen RatsmitgliederderBundesversammlung). Nji hov cilj je ohra nja ti sti ke in or ga ni zi ra-

ti kul tur ne in dru žab ne do god ke. 

V za ko no daj nem pro ce su ni ma jo pri stoj no sti. 

3.20  Ukra ji na

V Ukra ji ni je us ta nov lje no zdru že nje (UkrainianPeoplesDeputyAssociation), ki šte je 

438 po slan cev. Na če lu zdru že nja je predsed nik. 

So de lu je jo tudi v za ko no daj nem pro ce su - tako da po ma ga jo pri te ko čem par la men tar-

nem delu (sve tu je jo pri za ko no daj nem po stop ku), ni ma jo pa za ko no daj ne ini cia ti ve. 

3.21  Zdru že no kra ljes tvo

V Spod njem domu par la men ta je bilo zdru že nje nek da njih po slan cev (Associationof

FormerMPs) us ta nov lje no leta 2004 in šte je več kot ti soč čla nov. Med mo ti vi za us ta-

no vi tev zdru že nja so bile raz me re, v ka te rih se (lah ko) znaj de po sla nec po za ključku 

oprav lja nja funk ci je. 

J. Ash ton (nek da nji član par la men ta) je de jal, da: »sejevelikoposlancev,kisoizgubili

sedežvparlamentuvzadnjihletihznašlov‘resnihtežavah’insizaslužijopomoč.«(J. 

Ash ton v od go vo ru ECPRD). 

Ne ka te ri nek da nji po slan ci for mal no so de lu je jo v za ko no daj nem pro ce su, in si cer 

kot čla ni Zgor nje ga doma. Ne for mal no pa lah ko so de lu je jo pre ko me di jev (ko lum-

ne v ča so pi sih, ko men tar ji po ra diu in te le vi zi ji) in tako po sre du je jo jav no sti in for-

ma ci je. 

3.22  Zdru že ne dr ža ve Ame ri ke

Zdru že nje nek da njih po slan cev Kon gre sa (USAFMC - UnitedStatesAssociationofFor

merMembersofCongress) je bilo us ta nov lje no leta 1970 kot ne stran kar ska, ne pro fit na, 



52

izo bra že val na, ra zi sko val na in so cial na or ga ni za ci ja. Us ta nov no li sti no je sprejel Kon-

gres. V zdru že nju je prib liž no 550 čla nov iz obeh do mov. 

V ok vi ru zdru že nja se sre ču je jo od lo če val ci iz Zdru že nih dr žav in iz dru gih dr žav. Tako 

spoz na va jo tudi med se boj ne učin ke za ko no da je; soo če nja opom ni jo za ko no da jal ce na 

to, da nji ho ve od lo či tve vpli va jo na lju di in nji ho vo delo, pris pe va jo k ra zu me va nju raz-

lik v kul tu ri, eko no mi ji in po li tič nih pro ce sih, ki ob li ku je jo vse od na cio nal ne var no sti 

do tr go vin ske po li ti ke.

Zdru že nje te kom leta or ga ni zi ra raz lič ne do god ke, ki pris pe va jo k ra zu me vanju vlo ge 

Kon gre sa in po me nu pred stav niš ke de mo kra ci je.4 Pri ob li ko va nju pro gra ma k so de-

lo va nju po va bi jo ak tual ne po slan ce, nek da nje po slan ce in dru ge. Med let ne do god ke 

so di jo: pom lad no sre ča nje, štu dij ski obisk, pik nik...

Nek da nji po slan ci ne so de lu je jo ne po sred no v za ko no daj nem pro ce su. Lah ko so si cer 

lo bi sti, a še le po pre te ku ene ga leta po vo li tvah. Nek da nji po slan ci skr bi jo za os veš ča nje 

o vpli vu pra va in vred no tah jav ne upra ve ter raz vi ja jo med na rod no so de lo va nje (prim. 

Eror in dru gi, 2005). 

IV.  ZAKLJUČEK

Po raz po lož lji vih po dat kih iz leta 2005 v Ru si ji, Ma ke do ni ji ter na Hr vaš kem, Češ kem in 

Slo vaš kem ni ma jo neke po seb ne ob li ke or ga ni zi ra no sti nek da njih po slan cev. V vseh 

dru gih obrav na va nih dr ža vah pa ima jo tak šna ali dru gač na zdru že nja. Nji ho vi ci lji so 

po dob ni: skrb za os veš ča nje dr žav lja nov o po me nu par la men tar ne de mo kra ci je in sez-

na nja nje z ak tiv nost mi ozi ro ma de lo va njem par la men ta ter va ro va nje in te re sov nek da-

njih po slan cev. V ta be li 1 smo str ni li ne kaj ključ nih po dat kov.

4 Leta 2001 so iz da li celo knji go z na slo vom »Insidethehouse:formermembersrevealhowCongressreally

works.«
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Ta be la št. 4.1: Po dat ki o zdru že njih po po sa mez nih dr ža vah

DRŽAVA ZDRUŽE-
NJE 
USTANO-
VITEV

STATUS ČLANSTVO PRISTOJNO-
STI, CILJI

PRISTOJ-
NOSTI V 
ZAKONO-
DAJNEM 
PROCESU

FINANCI-
RANJE

ČLANICE EU
AVSTRIJA Da. Druš tvo. Biv ši po slan ci 

in funk cio-
nar ji. 

- Ne. -

BELGIJA Da, 1980. Ne pro fit-
na or ga-
ni za ci ja, 
druš tvo.

Biv ši, po slan ci 
in se na tor ji, 
upo ko je ni 
funk cio nar ji 
obeh do mov 
in biv ši po slan-
ci evrop ske ga 
par la men ta.

Ohra nja nje 
sti kov, skrb 
za in te re-
se čla nov, 
med na rod no 
so de lo va nje. 

Ne. Čla na ri na, 
naj več 50 
evrov.

CIPER Da. Druš tvo. Biv ši po slan ci. Šir je nje de-
mo kra ci je, 
skrb za in te-
re se čla nov, 
ohra nja nje 
sti kov.

Ne. Čla na ri na, 
do na ci je, 
za puš či ne 
itd.

DANSKA Da. Druš tvo 
(za seb na 
or ga ni za-
ci ja).

Biv ši po slan ci. - Ne. -

ESTONIJA Da. Ne pro fit-
no druš-
tvo.

Biv ši po slan ci, 
ki so gla so va li 
za neod vi-
snost.

Sre ča nje na 
dan raz gla si-
tve neod vi-
sno sti.

- -

FINSKA Da, 1990. Druš tvo. Biv ši po slan ci, 
398 čla nov.

Let no sre ča-
nje čla nov 
ter ude lež ba 
čla nov na 
slav nost nih 
se jah par la-
men ta.

Ne. Čla na ri na 
(10 evrov). 
Par la ment 
kri je do lo-
če ne pot ne 
stroš ke, 
stroš ke 
fo to ko-
pi ra nja. 
Ad mi ni stra-
tiv no delo 
oprav lja jo 
par la men-
tar ne 
služ be.

GRČIJA Da, 1983. Druš tvo. Biv ši po slan ci 
na cio nal ne ga 
in evrop ske ga 
par la men ta.

Or ga ni za ci ja 
kon gre sov, 
kon fe renc, 
pri pra va re so-
lu cij.

Ne. -
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DRŽAVA ZDRUŽE-
NJE 
USTANO-
VITEV

STATUS ČLANSTVO PRISTOJNO-
STI, CILJI

PRISTOJ-
NOSTI V 
ZAKONO-
DAJNEM 
PROCESU

FINANCI-
RANJE

ITALIJA Da. Za seb no 
zdru že-
nje.

Čla ni par la-
men ta.

Ohra nja-
nje sti kov, 
opo zar ja nje 
na po tre be 
nek da njih 
po slan cev. 

Ne. Del no 
po slan ska 
zbor ni ca.

LITVA Da. Prav ni 
sta tus, 
ne vlad na 
or ga ni za-
ci ja.

Pod pi sni ki za-
ko na o neod vi-
sno sti in čla ni 
ta krat ne ga 
par la men ta.

Kon so li da ci ja 
neod vi sno sti, 
na cio nal ne 
iden ti te te, 
sta tus pod-
pi sni kov in 
nji ho ve pra vi-
ce itn.

-

POLJSKA Da, 2002. - Se da nji in nek-
da nji po slan ci, 
čla ni se na ta.

Pro mo vi ra ti 
(ši ri ti) zna nje, 
véde nje o 
par la men tu 
in nje go vem 
de lo va nju itn.

Ne. Neod vi sno 
od par la-
men ta.

PORTUGALSKA Da. Za seb no 
zdru že-
nje.

- Utr je va nje 
med se boj nih 
od no sov

Ne. -

ŠVEDSKA Da. Po li tič no 
in ver sko 
nev tralno.

Nek da nji čla ni. Pri ja telj ska 
sre ča nja, 
iz me nja va iz-
ku šenj o par-
la men tar nem 
delu itn.

Ne, lah ko 
pa kot 
pred sed-
ni ki prei-
sko val nih 
ko mi sij.

Del no Riks-
dag.

ZDRUŽENO 
KRALJESTVO

Da, 2004. - Več kot 1000 
čla nov.

Skrb za pra vi-
ce po slan cev.

Da, ne ka te-
ri kot člani 
Zgor nje ga 
doma.

-

DRUGE  
DRŽAVE
ARMENIJA Da, 1996. Ne vlad na 

or ga ni za-
ci ja.

Biv ši po slan ci, 
90 čla nov.

Pro mo ci ja 
par la men tar-
ne tra di ci je, 
vars tvo člo ve-
ko vih pra vic 
in med na rod-
no so de lo va-
nje.

- - 

BOSNA IN 
HERCEGOVINA

Da, 1999. Druš tvo 
(ci vil na 
or ga ni za-
ci ja).

Biv ši po slan ci 
(med le to ma 
1990-1996), 
160 čla nov.

- Ne. -
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DRŽAVA ZDRUŽE-
NJE 
USTANO-
VITEV

STATUS ČLANSTVO PRISTOJNO-
STI, CILJI

PRISTOJ-
NOSTI V 
ZAKONO-
DAJNEM 
PROCESU

FINANCI-
RANJE

BOLGARIJA Da, 2003. - Biv ši po slan ci 
ene po li tič ne 
stran ke.

- Da. -

IZRAEL Da. Ne pro fit-
na or ga ni-
za ci ja.

270, av to ma-
tič na vklju či-
tev nek da njih 
po slan cev po 
za ključ ku man-
da ta.

Pra vi ce po-
slan cev po 
upo ko ji tvi.

Na če lo ma 
ne, lah ko 
pa pre ko 
jav nih od-
bo rov.

-

ISLANDIJA Da. Pro sto-
volj no 
druš tvo.

Biv ši po slan ci. Ohra nja nje 
sti kov.

Ne (ra zen 
če so čla ni 
po seb nih 
prei sko val-
nih od bo-
rov).

-

NORVEŠKA Da, 1993. - 196 čla nov. Ohra nja nje 
sti kov s par-
la men tom, 
kre pi tev de-
mo kra tič nih 
pra vic.

- Čla na ri na 
in
Par la ment.

ŠVICA Da. Ne for mal-
no zdru-
že nje

- Ohra nja nje 
sti kov,
or ga ni zi ra nje 
dru žab nih 
do god kov.

Ne. -

UKRAJINA Da. - 438 po slan cev. - Da. -

ZDRUŽENE 
DRŽAVE  
AMERIKE

Da, 1970. Ne pro-
fit na, 
ne stran-
kar ska, 
izo bra že-
val na ra zi-
sko val na 
in so cial na 
or ga ni za-
ci ja.

550 čla nov iz 
obeh do mov.

Ra zu me va-
nje vlo ge 
Kon gre sa in 
po men pred-
stav niš ke de-
mo kra ci je...

For mal-
no ne, po 
enem letu 
kot lo bi sti.

-

DRUGO
EVROPSKI 
PARLAMENT

Da, 1983. Druš tvo. Vsi po slan ci, 
ak tiv ni in nek-
da nji.

Pro mo ci ja 
evrop ske 
iden ti te te, 
dela EP ter 
or ga ni za ci-
ja raz lič nih 
do god kov 
v pro sto rih 
zdru že nja.

Ne. Evrop ski 
par la ment - 
del no.

Le gen da:
Po miš ljaj (-): ni po dat ka ali od go vor ni raz vi den iz gra di va.
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Li te ra tu ra in viri
 - Bel gi ja: Sta tut zdru že nja biv ših po slan cev in se na tor jev, »As so ca tion des An ciens Députés et Séna-

teurs«.
 - Ci per: Sta tut zdru že nja biv ših po slan cev, »Sta tu tes of the As so cia tion of the for mer mem bers of 

the Hou se of Re pre sen ta ti ves of the Re pub lic of Cyprus«.
 - Eror, An drej, Ža gar Ka ta ri na, Bla žič Ja nez (2005): Sta tus po slan cev - pri mer jal no, na lo ga Ra zi sko-

val ne ga od del ka št. 43/2005. Dr žav ni zbor Re pub li ke Slo ve ni je.
 - Od go vo ri na vpra ša nje ECPRD (Eu ro pean Cen tre for Par lia men tary Research and Do cu men ta-

tion) št. 349. Spletno mesto: http://www.ecprd.europarl.europa.eu/ecprd/pub/about_en.do (12. 3. 
2007).

 - Priks, Kai, Haav Kaa rel (1999): As so cia tions of For mer Mem bers. Spletno mesto: http://www.riigi-
kogu.ee/msi_arhiiv/tel284_i.html (19. 2. 2007).

 - Slo var slo ven ske ga knjiž ne ga je zi ka, Po dat kov ne zbir ke Dr žav ne ga zbo ra.
 - The Eu ro pean Par lia men tary As so cia tion. Spletno mesto: 

http://www.ape-europe.org/cgi/index.php?wpage=missions_association, (12.3.2007).
 - Zdru že nje Ame riš ke ga Kon gre sa: USAFMC - Uni ted Sta tes As so cia tion of For mer Mem bers of Con-

gress. Spletno mesto: http://www.usafmc.org/default.asp?pagenumber=2 (15. 3 .2007).
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PREDSEDOVANJE SVETU EU IN DRŽAVNI ZBOR*

I. UVOD

V na bor ak tiv no sti, ki jih iz va ja jo po sa mez ne dr ža ve čla ni ce EU v ča su pred se dov nja 

Sve tu EU, je vsa ko krat vklju čen tudi na cio nal ni par la ment s svo jim pro gra mom pred se-

do va nja. Gre za ta koi me no va no »parlamentarnodimenzijopredsedovanja«.

Par la men tar ni pro gra mi pred se do va nja se pra vi lo ma vse bin sko pre kri va jo s prio ri te-

ta mi pred se do va nja po sa mez ne dr ža ve, če prav ni ved no nuj no, da je po zor nost par-

la me tar nih in vlad nih pro gra mov ved no po vsem ena ko us mer je na. Opa zi ti je mo go če 

manj ša od sto pa nja, saj ima jo lah ko pri iz bi ri tem par la men tar ci bolj pro ste roke. So pa 

ta od sto pa nja zelo majh na, ka že jo pa se le v do lo če nih vse bin skih pou dar kih.

Na cio nal ni par la ment pred se du jo če dr ža ve pri pra vi in v ča su pred se do va nja iz va ja po-

seben pro gram med par la men tar ne ga so de lo va nja, v ka te rem so de lu je po leg na cio nal-

nih par la men tov dr žav čla nic tudi Evrop ski par la ment, v ne ka te re ak tiv no sti pa so vklju-

če ni tudi par la men ti dr žav kan di datk za člans tvo. 

V ča su slo ven ske ga pred se do va nja je par la men tar ni pro gram pred se do va nja pri pra vil 

Dr žav ni zbor, v manj ši meri je bil v ta pro gram vklju čen tudi Dr žav ni svet1. Dr žav ni 

zbor je s pri pra va mi za čel že v letu 2006. Prio ri te te so temeljile na vse bin skih us me-

ri tvah iz 18-me seč ne ga pro gra ma pred se do va nja Nem či je, Por tu gal ske in Slo ve ni je. 

Ti sti del pro gra ma slo ven ske ga pred se do va nja, za ka te re ga iz ved bo je bil pri sto jen 

Dr žav ni zbor, so poi me no va li Razširjeniprogrampredsedovanja.

Raz šir je ni pro gram pred se do va nja je za jel vse bistvene ele men te, ki so zna čil ni za par-

la men tar ne pro gra me na cio nal nih pred se do vanj: 

• pred se do va nje Kon fe ren ci od bo rov za evrop ske za de ve - COSAC, 

1 Ok to bra 2007 je bil pod pi san Do go vor o so de lo va nju Dr žav ne ga zbo ra in Dr žav ne ga sve ta pri us mer ja nju 

ak tiv no sti v ča su pri prav in v ča su pred se do va nja Re pub li ke Slo ve ni je Sve tu EU. Z njim je bilo do go vor je no 

pra vo ča sno ob veš ča nje Dr žav ne ga sve ta o vseh »par la men tar nih« ak tiv no stih v ča su pred se do va nja in ob seg 

so de lo va nja pred stav ni kov Dr žav ne ga sve ta v teh ak tiv no stih gle de na nje go ve us tav ne in za kon ske pri stoj-

no sti.

* Mag. Tat ja na Kra šo vec; pri prav ljeno: 15. 10. 2008, ob jav lje no, 16.10.2008.
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• med par la men tar na sre ča nja od bo rov na cio nal nih par la men tov - sre ča nja ho ri zon tal-

ne na ra ve,

• so-pred se do va nje medpar la men tar nim sre ča njem v so de lo va nju z Evrop skim par la-

men tom v Brus lju in 

• ne ka te ri dru gi do god ki.

V pris pev ku2 bomo pri mer ja li raz šir je ni pro gram pred se do va nja Dr žav ne ga zbo ra s 

prio ri te ta mi slo ven ske ga pred se do va nja in po sku ša li ugo to vi ti, v ko lik šni meri je Dr žav-

ni zbor tem prio ri te tam sle dil oziro ma je mo re bi ti svo je prio ri te te do lo čil ne ko li ko dru-

ga če. Za ni ma lo nas bo tudi, če je in ko li ko sploh je us pel v pri pra vo in iz ved bo svo je ga 

pro gra ma pred se do va nja vklju či ti jav nost ter s tem prib li ža ti evropske teme slo ven skim 

dr žav lja nom. V tem ok vi ru bo del po zor no sti na me nje no tudi po seb ne mu splet ne mu 

me stu, vzpo stav lje ne mu prav za na men sez na nja nja stro kov nih in dru gih jav no sti s par-

la men tar nim pro gra mom pred se do va nja.

Osre do to či li se bomo na 6 sre čanj odbo rov na cio nal nih par la men tov in Evrop ske ga 

par la men ta in na 39. red no Kon fe ren co od bo rov za evrop ske za de ve. 

V ča su pred se do va nja so po te ka la sre ča nja na sled njih od bo rov:

• Sre ča nje od bo rov za ener ge ti ko in oko lje (Ljub lja na, 20. in 21. ja nuar 2008) - orga ni za-

tor ja: Od bor za gos po dars tvo in Od bor za oko lje in pro stor.

• Sre ča nje od bo rov za Evrop ske za de ve in Troj ke (Ljub lja na, 17. in 18. fe bruar 2008) - or-

ga ni za tor: Od bor za za de ve EU.

• Sre ča nje Kon fe ren ce pred sed ni kov od bo rov za obram bo (Ljub lja na, 2. in 3. ma rec 

2008) - or ga ni za tor: Od bor za obram bo.

• Sre ča nje Kon fe ren ce pred sed ni kov zu na nje po li tič nih od bo rov (COFFAC) (Ljub lja na, 

17. in 18. ma rec 2008) - or ga ni za tor: Od bor za zu na njo po li ti ko.

• Sre ča nje pred sed ni kov od bo rov za kul tu ro (Ljub lja na, 13. in 14. april 2008) - or ga ni za-

tor: Od bor za kul tu ro, šols tvo in šport.

• Sre ča nje pred sed ni kov od bo rov za kme tijs tvo (Ljub lja na, 2. in 3. ju nij 2008 ) - or ga ni-

za tor: Od bor za kme tijs tvo, goz dars tvo in pre hra no ter

• 39. red no za se da nje Kon fe ren ce od bo rov za evrop ske za de ve – COSAC (Kon gre sni 

cen ter Brdo pri Kra nju, 6.- 8. maj 2008 ) - or ga ni za tor ja: Od bor za za de ve EU in Se kre-

ta riat COSAC.

2 Pris pe vek je bil pred stav ljen na IXX. Slo ven skih po li to loš kih dne vih v Por to ro žu, ok to bra 2008. 
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Obrav na va li jih bomo s treh vi di kov: 

• gle de vse bi ne in pri mer ja ve s prio ri te ta mi slo ven ske ga pred se do va nja,

• gle de na so de lu jo če v pro gra mih sre čanj in 

• gle de sez na ni tve stro kov nih in dru gih jav no sti.

II. VSEBINA SREČANJ ODBOROV NACIONALNIH  
PARLAMENTOV IN EVROPSKEGA PARLAMENTA

Slo ve ni ja je pri opre de lje va nju pred nost nih na log svo je ga pred se do va nja Sve tu EU iz-

ha ja la iz 18 meseč ne ga pro gra ma pred se do va nja Nem či je, Por tu gal ske in Slo ve ni je. Pro-

gram je poi me no va la Si.nergijazaEvropo.

Kot pred nost ne na lo ge je v po seb nem do ku men tu na ved la (po glav nih sku pi nah):

1. Prihodnostunijenašaskupnaprihodnost: us peh ra ti fi ka cij ske ga proce sa Liz bon-

ske po god be; ši ri tev in evrop ska so sed ska po li ti ka ( na da lje va nje pri stop nih po ga-

janj s Hr vaš ko in Tur či jo, okre pi tev evrop ske pers pek ti ve dr žav za hod ne ga Bal ka na, 

re še va nje prob le ma Ko so va in na pre dek v sta bi li za cij sko-pri dru ži tve nem pro ce su).

2. Lizbonskastrategijaintegriranesmernice- uve lja vi tev Evro pe v dobi glo ba li za ci je: 

za če tek no ve ga ci kla; vla ga nje v zna nje in us tvar jal nost kot go ni lo na pred ka.

3. Energetskopodnebnipaket: Evro pa skr bi za oko lje - za nes lji va in traj na ener get ska 

os kr ba.

4. Medkulturnidialogpred stav lja te melj so bi va nja vseh evrop skih dr žav lja nov - leto 

2008 je Evrop sko leto med kul tur ne ga dia lo ga; kre pi tev več je zič no sti.

5. Krepitevobmočjasvobode,varnosti inpravice: kre pi tev schen gen ske ga ob moč ja, 

k skup ni azil ni po li ti ki in po li ti ki pri se lje va nja; kre pi tev po li cij ske ga so de lo va nja in 

iz me nja va in for ma cij; učin ko vi tej ši do stop do sods tva in za go tav lja nje prav ne var no-

sti; med se boj no zau pa nje in te snej še so de lo va nje v ka zen skih za de vah - pri hod nost 

Eu ro ju sta.

6. PovečanjezunanjevlogeEUnapodročjuvarnosti,razvojaingospodarskihodno

sov: enot na in ce lo vi ta evrop ska so sed ska po li ti ka - Bar ce lon ski pro ces, med kul-

trur ni dia log, us ta no vi tev Evro-sre do zem ske uni ver ze; med na rod no raz voj no so-

de lo va nje; skup na tr go vin ska po li ti ka – skle pa nje tr go vin skih part ner stev s tret ji mi 

dr ža va mi in re gi ja mi itd.3 

3 Prio ri te te smo pov ze li po gra di vu: Pro gram slo ven ske ga pred se do va nja Sve tu EU.
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Pri vse bin ski pri pra vi sre čanj, ki jih je v svo jem delu pro gra ma pred se do va nja or ga-

ni zi ral Dr žav ni zbor, je slo ven ski par la ment sle dil vse bi ni pro gra ma pred se do va nja 

Slo ve ni je Sve tu EU. Od bo ri so te ma ti ke sre čanj za pred stav ni ke so rod nih od bo rov iz 

na cio nal nih par la men tov dr žav čla nic in kan di datk za člans tvo iz bi ra li v po ve za vi s 

pred nost ni mi na lo ga mi pred se do va nja, ra zen v ti stih de lih, ki so po tra di ci ji ve za ni bolj 

na po stop kov ni del. 

V na da lje va nju pri ka zu je mo, kak šne vse bi ne so par la men tar ci obrav na va li na med par-

la men tar nih sre ča njih od bo rov (6) in na Kon fe ren ci od bo rov za evrop ske za de ve - CO-

SAC..

2.1 Vse bi na sre ča nja od bo rov za ener ge ti ko in oko lje4

Dva vse bin ska sklo pa:

• Traj nost na ener get ska po li ti ka EU - so de lo va nje s so sed nji mi re gi ja mi s pod te ma mi:

• Ob nov lji vi viri ener gi je - kako do se či cilj 20% de le ža na rav ni EU;

• Ener get ske teh no lo gi je in Stra teš ki ener get ski teh no loš ki na črt (SET na črt);

• Ener get ska skup nost Ju govz hod ne Evro pe kot mo del v do se ga nju traj nost ne in sta-

bil ne ter za nes lji ve os kr be z ener gi jo v re gi ji;

• Pod neb ne spre mem be v lu či pri ha ja jo če ga no ve ga pod neb no-ener get ske ga pa ke ta 

Evrop ske ko mi si je.

Če pri mer ja mo pri ka za ne vse bi ne s prio ri te ta mi iz pro gra ma slo ven ske ga pred se do-

va nja Sve tu EU, lah ko ugo to vi mo, da se je sre ča nje od bo rov za ener ge ti ko in za oko lje 

vse bin sko po kri va lo s prio ri te ta mi slo ven ske ga pred se do va nja.

2.2 Vse bi na sre ča nja od bo rov za evrop ske za de ve

Štir je sklo pi: 

• Po stop kov ne za de ve Kon fe ren ce od bo rov za evrop ske za de ve - COSAC (dnev ni red 

39. kon fe ren ce, struk tura 9. pol let ne ga po ro či la, iz bor dveh za ko no daj nih pred lo gov 

za iz ved bo te sta sub si diar no sti, ime no va nje stal ne ga pred stav ni ka v Se kre ta ria tu CO-

SAC) - iz ključ no par la men tar na problema ti ka;

4 Vse po dat ke smo čr pa li s posebn ne splet ne stra ni Dr žav ne ga zbo ra: Pred se do va nje Re pub li ke Slo ve ni je 

Sve tu EU.
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• Oce na nad zo ra na če la sub si diar no sti gle de Ok vir ne ga skle pa Sve ta o spre mem bah 

Ok vir ne ga skle pa 2002/475/PNZ o boju pro ti te ro riz mu - par la men tar na prob le ma-

ti ka;

• So de lo va nje med Evrop sko ko mi si jo in na cio nal ni mi par la men ti;

• Med ge ne ra cij ska so li dar nost:

• iz zi vi, ki jih pri na ša jo de mo graf ske spre mem be vsem ge ne ra ci jam in ne le sta rej šim,

• po men med ge ne ra cij ske ga so žit ja in so li dar no sti, nova raz mer ja med ge ne ra ci ja mi,

• raz voj no vih ob lik so li dar no sti med ge ne ra ci ja mi z med se boj no pod po ro in pre no-

som zna nja in iz ku šenj;

• ka ko vost ne in var ne za po sli tve, us kla je va nje med po klic nim in dru žin skim živ lje-

njem.

Sre ča nja od bo rov za evrop ske za de ve in Troj ke so pra vi lo ma osre do to če na na par la-

men tar no prob le ma ti ko in po stop kov ne za de ve, saj se na teh sre ča njih opra vi jo šte vil-

ne pri prav ljal ne ak tiv no sti za vsa ko krat no za se da nje Kon fe ren ce od bo rov za evrop ske 

za de ve - COSAC. Tudi to vrst no sre ča nje v Slo ve ni ji je bilo pr vens tve no na me nje no tem 

ak tiv no stim. Vse bin sko se je sre ča nje le v enem delu po kri va lo s prio ri te ta mi slo ven-

ske ga pred se do va nja (med ge ne ra cij ska so li dar nost.) V preo sta lih treh sklo pih pa so 

od bo ri obrav na va li za de ve, po ve za ne z za se da njem 39. Kon fe ren ce od bo rov za evrop-

ske za de ve - COSAC, iz va ja njem te sta sub si diar no sti in so de lo va nja med na cio nal ni mi 

par la men ti in Evrop sko ko mi si jo.

2.3 Vse bi na sre ča nja od bo rov za obram bo

Štir je sklo pi: 

• Pod neb ne spre mem be kot iz ziv za Evrop sko var nost no in obram bno po li ti ko;

• Evrop ska var nost na in obram bna politi ka na Za hod nem Bal ka nu; vloga EU pri re še-

va nju ko sov ske ga vpra ša nja; izkuš nje slo ven ske voj ske na Ko so vu;

• Im ple men ta ci ja kon cep ta in kre pi tev zmog lji vo sti evrop skih boj nih sku pin;

• Pred sta vi tev iz bra ne eno te Slo ven ske voj ske.

Vse bin sko je sre ča nje od bo rov za obram bo za je lo re la tiv no ši ro ko pa le to mož nih tem, 

ki jih je mo go če obrav na va ti v ok vi ru evrop ske var nost ne in obram bne po li ti ke. Lah-

ko ugo to vi mo, da se je vse bi na sre ča nja od bo rov za obram bo pre kri va la s prio ri te ta mi 

slo ven ske ga pred se do va nja na tem po droč ju, je pa bila za je ta v zelo bo ga tem na bo ru 

te ma tik, hkra ti pa je se do ti ka la ne ka te rih spe ci fik, s ka te ri mi je že lel Od bor za obram bo 

po se bej iz po sta vi ti slo ven sko do bro prak so.
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2.4 Vse bi na sre ča nja Kon fe ren ce pred sed ni kov  
zu na nje po li tič nih od bo rov

Vse bin ski sklo pi: 

• Pred sta vi tev slo ven ske ga pred se do va nja;

• Zu na nje po li tič ne prio ri te te sloven ske ga pred se do va nja;

• Skup na Evrop ska zu na nja po li ti ka – na go vor vi so ke ga pred stav ni ka za skup no zu na-

njo in var nost no po li ti ko (Bal kan, Bliž nji vzhod, Iran);

• Pri hod nje de lo va nje COFFAC-a;

• Raz me re na Za hod nem Bal ka nu - oži vi tev Agen de iz So lu na, Bi H, Ma ke do ni ja;

• Raz vojni dia log - po gled Sve tov ne ban ke.

Kon fe ren ca pred sed ni kov zu na nje po li tič nih od bo rov je bila v bis tvu pred sta vi tev, neke 

vr ste re tros pek ti va sta nja na po droč ju skup ne zu na nje po li ti ke s pou dar kom na Za hod-

nem Bal ka nu. Par la men tar ci so bili v vlo gi pre jem ni ka in for ma cij, ak tiv no vlo go so odi-

gra li pred stav ni ki Sve ta EU ozi ro ma dru gih in sti tu cij EU (vod je mi sij) ter Sve tov ne ban-

ke. Iz je ma je le po go vor o pri hod njem de lo va nju COFFAC-a.

2.5 Vse bi na sre ča nja pred sed ni kov od bo rov za kul tu ro

Osred nja tema sre ča nja je bil med kul tur ni dia log kot od pr ta in spošt lji va iz me nja va 

mnenj med po sa mez ni ki in sku pi na mi raz lič nih et nič nih, kul tur nih, ver skih, je zi kov nih 

druž be nih oko lij. Za med kul tur ni dia log je bis tve na pri prav lje nost spre je ma nja ar gu-

men tov ter pol na svo bo da in od go vor nost me di jev.

Po seb na po droč ja med kul tur ne ga dia lo ga:

• je zik – ohra nja nje je zi kov ne raz no li ko sti, zna nje tu jih je zi kov kot pod la ga za med se-

boj no ra zu me va nje kul tur; ključ med kul tur ne ko mu ni ka ci je sta umet nost in kul tu ra, 

ki prese ga ta je zi kov ne ok vi re; 

• mla di na – ve lik po men izo bra že va nja mla di ne, mul ti kul tur ne šo le, iz me nja va mla dih, 

ob vez na iz bi ra dveh tu jih je zi kov v šo lah;

• do bre prak se Re pub li ke Slo ve ni je na po droč ju manj šin – pred sta vi tev zaš či te ita li jan-

ske in ma džar ske na rod ne skup no sti v Slo ve ni ji; tudi Romi so de lež ni us tav ne zaš či te, 

nji hov sta tus pa bi mo ral biti va ro van na evrop ski rav ni; ni do volj le vars tvo, tre ba je 

za go to vi ti vo ljo lju di oz. nji ho vo pri prav lje nost, da so de lu je jo z dru gi mi kul tu ra mi;
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• med kul turni dia log kot te melj so žit ja med na ro di na Za hod nem Bal ka nu – raz no li-

kost bi mo ra la biti vir za raz voj in mož nost za na pre dek; po treb na je strp nost, ki ni 

ome ju jo ča;

• Evro pa in dru ge kul tu re.

Sre ča nje pred sed ni kov od bo rov za kul tu ro je za je lo ši ro ko pa le to mož nih tem s po droč-

ja med kul tur ne ga dia lo ga. Vse bi na sre ča nja se je si cer pre kri va la s prio ri te ta mi slo ven-

ske ga pred se do va nja na po droč ju med kul tur ne ga dia lo ga, je pa bil na bor vse bin šir ši in 

je do puš čal raz pra ve, ki so šle pre ko za čr ta nih ok vi rov, tudi na po droč je fi lo zo fi je, svo-

bo do go vo ra, zgo do vin skih iz ku šenj. Iz po stav lje na je bila tudi slo ven ska do bra prak sa.

2.6 Vse bi na sre ča nja pred sed ni kov od bo rov za kme tijs tvo

V vse bi ni sre čanj od bo rov za kme tijs tvo sta pre vla do va la dva te mat ska sklo pa:

• Vpliv kli mat skih spre memb na kme tijs tvo:

• Mož nosti in pa sti ze le ne ener gi je,

• Po sle di ce ukre pov za zmanj ša nje iz pu stov to plo gred nih pli nov v kme tijs tvu na pre-

hran sko var nost in kon ku renč nost evrop ske ga kme tijs tva;

• Pri hod nost skup ne kme tij ske po li ti ke in pre hran ska var nost:

• No vo sti zdravs tve ne ga pre gle da skup ne kme tij ske po li ti ke,

• Pris pe vek k raz pra vi o kon cep tu skup ne kme tij ske po li ti ke,

• Sta liš ča Za hod ne ga Bal ka na do skup ne kme tij ske po li ti ke. 

Pro gram sre ča nja je vse bo val tudi obisk Kme tij ske šo le Grm v No vem me stu, Ko sta nje-

vi ce na Krki in vi no grad niš ke kme ti je Je le nič.

Vse bin sko je sre ča nje pred sed ni kov od bo rov za kme tijs tvo za je lo dva vse bin ska sklo pa, 

ki sta bila no tra nje raz čle nje na na več pod tem. V šir šem smi slu se je vse bi na sre ča nja si-

cer pre kri va la s prio ri te ta mi slo ven ske ga pred se do va nja na po droč ju kme tijs tva in ri biš-

tva, le da je Od bor za kme tijs tvo, goz dars tvo in pre hra no iz bra na dva sklo pa te mat sko 

še bolj od prl ter po va bil k so de lo va nju in pri pra vi sre ča nja stro kov no jav nost v Slo ve ni ji. 

Z ob ja vo vpra šanj hkra ti s po va bi lom na sre ča nje pa je bila dana mož nost vna prejš nje ga 

ob li ko va nja vse bi ne sre ča nja tudi so de lu jo čim iz na cio nal nih par la men tov.
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2.7 Vse bi na 39. Kon fe ren ce od bo rov za evrop ske za de ve -  
COSAC

Štir je sklo pi: 

• Po stop kov ne za de ve Kon fe ren ce od bo rov za evrop ske za de ve - COSAC (raz pra va in 

spre jem 9. pol letnega po ro čila, spre jem za ključ kov 39. Kon fe ren ce od bo rov za evrop-

ske za de ve - COSAC);

• Slo ven sko pred se do va nje in pri hod nost Evro pe;

• So de lo va nje med Evrop sko uni jo in dr ža va mi Zahod ne ga Bal ka na na po droč ju no-

tra njih za dev;

• Do se ga nje ci ljev Liz bon ske stra te gi je.

Vse bin sko se je 39. red na Kon fe ren ca od bo rov za evrop ske za de ve - COSAC v re la tiv-

no ve li kem delu po kri va la s prio ri te ta mi slo ven ske ga pred se do va nja, in si cer je bila 

predvsem pri lož nost pri ka za ti že oprav lje no delo med slo ven skim pred se do va njem v 

pri mer ja vi s pro gra mom, iz po sta vi ti ne ka te re pri me re do brih praks pri so de lo va nju z 

dr ža va mi Za hod ne ga Bal ka na ter se prek pris pev ka slo ven ske ga ko mi sar ja Po toč ni ka 

do tak ni ti tudi iz va ja nja liz bon ske stra te gi je. Po mem ben de lež vse bi ne pa je bil na me-

njen po stop kov nim za de vam COSAC - spre je mu red ne ga po ro či la in za ključ kov.

III. SODELUJOČI V PROGRAMIH SREČANJ

Pri rea li za ci ji par la men tar nih sre čanj so pra vi lo ma kot no sil ci glav nih tem na sto pa li 

pred stav ni ki iz vr šil ne veje ob la sti - to rej, mi ni stri. Na za se da nju Kon fe rence od bo rov za 

evrop ske za de ve - COSAC na Brdu ter na sre ča nju od bo rov za zu na njo po li ti ko je na sto-

pil tudi pred sed nik slo ven ske vla de kot pred se du jo či Sve tu EU. 

V pripra vo vse bi ne, del no tudi pri sami iz ved bi pro gra ma pred se do va nja, je Dr žav ni 

zbor v ne ka te rih pri me rih vklju čil stro kov ne jav no sti - do ma če in iz tu ji ne ter s tem pris-

pe val k več ji pe stro sti po gle dov na po sa mez ne te ma ti ke. 
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Ta be la 1: So de lu jo či v pro gra mih sre čanj

In sti tu ci je Vlo ga na sre ča njih

Pred stav ni ki  
Dr žav ne ga zbo ra 
kot go sti te lja

Na vseh sre ča njih od bo rov so pred sed ni ki go stu jo čih od bo rov vo di li sre-
ča nja, vo di li po sa mez ne te mat ske sklo pe; na ve či ni sre čanj je so de lu jo če 
poz dra vil tudi pred sednik Dr žav ne ga zbo ra ali pod pred sed nik.

Pred stav ni ki Vla de Na vseh sre ča njih so so de lo va li pri stoj ni mi ni stri ozi ro ma pred stav ni ki 
mi ni str stev kot no sil ci glav nih tem; na za se da nju COSAC na Brdu ter na 
sre ča nju od bo rov za zu na njo po li ti ko je na sto pil tudi pred sed nik slo ven-
ske vla de kot pred se du jo či Sve tu EU. 

Pred stav ni ki  
evrop skih in sti tu cij

Na vseh sre ča njih so so de lo va li tudi pred stav ni ki evrop skih in sti tu cij.

Pred stav ni ki  
dru gih in sti tu cij  
in po sa mez ni ki

Pa le ta dru gih so de lu jo čih je bila zelo pe stra, ven dar je bilo na ne ka te rih 
sre ča njih več pred stav ni kov dru gih in sti tu cij. Raz lo gi za to so tako v sami 
vse bi ni, o ka te rih so na sre ča njih par la men tar ci raz prav lja li, pa tudi od 
pri sto pa od bo ra, ki je sre ča nje or ga ni zi ral. Sez nam so de lu jo čih je na sled-
nji: di rek tor Se kre ta ria ta Ener get ske skup no sti JV Evro pe, pred sed nik 
Re pub li ke Slo ve ni je, na čel nik ge ne ral šta ba Slo ven ske voj ske, pred stav ni ka 
Sve tov ne ban ke, Žar ko Pe tan, pi sa telj in dra ma tik ter dr. Dean Ko mel, pro-
fe sor na Fi lo zof ski fa kul te ti, dr. Jo že Ver bič s Kme tij ske ga in šti tu ta, dr.Emil 
Er ja vec, Uni ver za v Ljub lja ni; dr. Su za na Djor dje vič Mi lo še vi ć, stal na de lov-
na sku pi na za raz voj po de že lja JV Evro pe, Sr bi ja. 

Vir: Po seb na spletno mesto Dr žav ne ga zbo ra: Pred se do va nje Re pub li ke Slo ve ni je Sve tu EU. 

V pri pra vo vse bi ne sre čanj so zu na nje stro kov nja ke naj bolj vklju či li pri or ga ni za ci ji sre-

čanj od bo rov za kme tijs tvo, od bo rov za kul tu ro, od bo rov za obram bo, de lo ma pri pri-

pra vi vse bin skih ok vi rov pri sre ča nju od bo rov za ener gi jo in oko lje.

V pri pra vo so bile vklju če ne tudi stro kov ne služ be Dr žav ne ga zbo ra, in si cer so v pol-

ni meri vse bin sko in or ga ni za cij sko so de lo va li stro kov ni de lav ci po sa mez nih de lov nih 

te les, ki so or ga ni zi ra la sre ča nja. Pri pri pra vi vsebin skih iz ho dišč za sre ča nja pa so se v 

določe nih pri me rih vklju či li tudi so de lav ci Ra zi sko val no-do ku men ta cij ske ga sek tor ja 

(npr. del no za po droč je ener gi ja in oko lje, za po droč je kul ture, kme tijstva). 
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IV.  ODNOSI Z JAVNOSTMI - SEZNANITEV STROKOVNIH 
IN DRUGIH JAVNOSTI

Kot je v po ro či lu na ved la pro jekt na sku pi na za iz ved bo ak tiv no sti v ča su pred se do va-

nja Slo ve ni je Sve tu EU5, je bila sre dišč na toč ka stra te gi je od no sov z jav nost mi po se bej 

ob li ko va no splet no me sto, ki je bilo v ce lo ti pos ve če no pred se do va nju EU. Na men je 

bil vsem so de lu jo čim (vab lje nim na po sa mez ne do god ke), pa tudi po ten cial nim zain-

te re si ra nim dr žav lja nom Slo ve ni je in dru gih dr žav EU ter tudi vsem os ta lim na ključ nim 

upo rab ni kom sve tov ne ga sple ta za go to vi ti vpo gled v par la men tar ni pro gram slo ven-

ske ga pred se do va nja. Vse bi na je bila pri ka za na na pre gle den na čin, ak tual nost je bila 

za go tov lje na, obi ska nost za do vo lji vo vi so ka. Splet no me sto je za če lo z ob ja va mi v za čet-

ku de cem bra 2007, test no de lo va nje pa je po te ka lo že vse od ju ni ja is te ga leta. Splet no 

me sto je bilo za sno va no tako, da je pri ka zo va lo po sa mez ne ak tiv no sti/sre ča nja po ča-

sov nem za po red ju. Pri prav lje no je bilo v slo ven skem, an gleš kem in fran co skem je zi ku. 

Za vsak do go dek je bilo na splet nem me stu ob jav lje nih več raz lič nih in for ma cij: po leg 

na go vo ra pred sed ni ka de lov ne ga te le sa še in for ma ci je o sre ča nju (va bi lo, pro gram s 

so de lu jo či mi, pri jav ni co), lah ko pa tudi go vo re ozi ro ma pris pev ke so de lu jo čih, gra di va 

za raz pra vo, sklep no po ro či lo in fo to ga le ri jo.6

Pred vsa kim do god kom je bil pri prav ljen na črt ob veš ča nja jav no sti gle de na to, ali je 

bilo sre ča nje za jav nost od pr to ali za pr to. Po po slov ni ku Kon fe ren ce od bo rov za evrop-

ske za de ve - COSAC in pa Troj ke so nji ho va sre ča nja jav no sti od pr ta, med tem ko so 

sre ča nja od bo rov pra vi lo ma za pr ta za jav nost. Dr žav ni zbor je tak šno prak so de lo ma 

zaob šel, saj je bilo jav no sti od pr to tudi sre ča nje od bo rov za kul tu ro ter obram bo, del-

no pa tudi sre ča nje od bo rov za kme tijs tvo. Po na šem pre pri ča nju bi mo ra la biti vsa 

sre ča nja od bo rov za jav nost od pr ta, saj je mož no le na tak na čin za go to vi ti po pol no 

trans pa rent nost pro ce sov pri pra ve in spre je ma nja od lo či tev v EU. Tak šno mne nje pa 

ni splo šno pri sot no v evrop skih dr ža vah, kar je mo go če raz lo ži ti tudi z dejs tvom, da so 

seje de lov nih te les v šte vil nih par la men tih za jav nost za pr te. 

5 Pro jekt no skupino je apri la 2006 ime no val ge ne ral ni se kre tar Dr žav ne ga zbo ra. Nje na na lo ga je bila pri pra va in 

iz ved ba vseh ak tiv no sti Dr žav ne ga zbo ra v ok vi ru raz šir je ne ga pro gra ma pred se do va nja. Skr be la je tako za teh-

nič no in lo gi stič no iz ved bo pro gra ma ter koor di na ci jo z Vla do in Evrop skim par la men tom, v raz šir je ni se sta vi, 

kjer so bili tudi se kre tar ji de lov nih te les, pa tudi za vse bin sko pri pra vo sre čanj.

6 Več v Po ro či lu pro jekt ne sku pi ne o pri pra vah in iz ved bi do god kov v Dr žav nem zbo ru v ok vi ru pred se do-

va nja Republi ke Slo ve ni je Sve tu EU, Ljub lja na, ju lij 2008.
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Ta be la 2: Ak tiv no sti za sez na nja nje jav no sti 

Sre ča nje od bo rov Ak tiv no sti za sez na na nje jav no sti 

Sre ča nje od bo rov za 
ener ge ti ko in oko lje

Na po seb ni stra ni Pred se do va nje Slo ve ni je EU so bila ob jav lje na vse-
bin ska iz ho diš ča za raz pra vo; ob jav lje ne so bile tudi pri pon ke (7) v 
vseh je zi kov nih va rian tah. Os nov ni na men je bil sez na ni ti z nji mi vse 
po ten cial no vab lje ne iz dru gih par la men tov, hkra ti pa so bila iz ho diš ča 
v in for ma ci jo tudi mo re bit nim os ta lim zain te re si ra nim. 
Ni bilo po va bi la za da ja nje pred lo gov in pri pomb.
Sre ča nje je bilo za pr to za jav nost. Pri prav lje no in ob jav lje no pa je bilo 
spo ro či lo za jav nost.

Sre ča nje od bo rov za 
EU za de ve in Troj ke 

Na splet nem me stu je bil ob jav ljen pred log 9. pol let ne ga po ro či la Kon-
fe ren ce od bo rov za evrop ske za de ve - COSAC; ob jav ljeno je bilo va bi lo, 
ob jav lje ne so bile tudi pri pon ke (7) - go vo ri in re fe ra ti v vseh je zi kov-
nih va rian tah. Os nov ni na men je bil sez na ni ti z nji mi vse po ten cial no 
vab lje ne iz dru gih par la men tov.
Ni bilo po va bi la za da ja nje pred lo gov in pri pomb.
Sre ča nje je bilo za jav nost od pr to. Zain te re si ra ni so mo ra li svo jo pri sot-
nost vna prej na po ve da ti. 

Sre ča nje Kon fe ren ce 
pred sed ni kov od bo rov 
za obram bo

Vse bin ska iz ho diš ča za raz pra vo in tudi pri pon ke (14) so bila ob jav-
lje na na splet nem me stu. Os nov ni na men je bil z nji mi sez na ni ti vse 
po ten cial no vab lje ne iz dru gih par la men tov, hkra ti pa so bila iz ho diš ča 
v in for ma ci jo tudi mo re bit nim os ta lim zain te re si ra nim. 
Ni bilo po va bi la za da ja nje pred lo gov in pri pomb.
Sre ča nje je bilo za jav nost od pr to. Pri prav lje no in ob jav lje no je bilo 
tudi spo ro či lo za jav nost. 

Sre ča nje Kon fe ren ce 
pred sed ni kov  
zu na nje po li tič nih  
od bo rov (COFFAC)

Na po seb ni stra ni Pred se do va nje Slo ve ni je EU je bilo ob jav lje no va bi lo, 
pri pon ke (9). Os nov ni na men je bil sez na ni ti z nji mi vse po ten cial no 
vab lje ne iz dru gih par la men tov.
Sre ča nje je bilo za pr to za jav nost.
Pri prav lje no in ob jav lje no je bilo do kaj ob šir no spo ro či lo za jav nost 
(vključ no z go vo rom pred sed ni ka Dr žav ne ga zbo ra in Vla de). 

Sre ča nje od bo rov za 
kul tu ro 

Ob jav lje na so bila vse binska iz ho diš ča za raz pra vo, ob jav lje ne so bile 
tudi pri pon ke (13). Os nov ni na men je bil z nji mi sez na ni ti vse po ten-
cial no vab lje ne iz dru gih par la men tov, hkra ti pa so bila iz ho diš ča v 
in for ma ci jo tudi mo re bit nim os ta lim zain te re si ra nim.
Sre ča nje je bilo za jav nost od pr to. RTV Slo ve ni ja je do pol dan ski del 
pre na ša la na dru gem pro gra mu. Pri prav lje no in ob jav lje no je bilo spo-
ro či lo za jav nost. 

Sre ča nje pred sed ni kov 
od bo rov za kme tijs tvo

Ob jav lje na so bila vse bin ska iz ho diš ča za raz pra vo, tudi 7 pri ponk. 
Edi no pri tem sre ča nju so bila ob jav lje na tudi vpra ša nja, na ka te ra naj 
bi sre ča nje naš lo od go vo re. Os nov ni na men je bil sez na ni ti z nji mi vse 
po ten cial no vab lje ne iz dru gih par la men tov, hkra ti pa so bila iz ho diš ča 
v in for ma ci jo tudi mo re bit nim os ta lim zain teresi ra nim.
Sre ča nje je bilo za jav nost del no od pr to. Pri prav lje no in ob jav lje no je 
bilo spo ro či lo za jav nost. 

39. red na Kon fe ren ca 
od bo rov za evrop ske 
za de ve - COSAC

Vsa pri prav ljal na gra di va so bila prek sve tov ne ga sple ta do stop na tako 
ude le žen cem iz na cio nal nih par la men tov kot tudi vsem dru gim zain te-
re si ra nim. 
Kon fe ren ca je ved no za jav nost od pr ta (po po slov ni ku).

Vir: Po seb na spletno mesto Dr žav ne ga zbo ra: Pred se do va nje Re pub li ke Slo ve ni je Sve tu EU. 
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Kot iz ha ja iz gor njih po dat kov, pa tudi po dat kov Služ be za od no se z jav nost mi,7 je bil 

od ziv raz lič nih sku pin jav no sti »...vokvirupričakovanj,vsekakorpaniodstopalodpri

merljiveparlamentarnepraksevtujini«.Gle de na to bi lah ko ugo to vi li, da je Dr žav ni 

zbor v do lo če ni meri si cer iz ko ri stil pri lož nost, ki jo je imel ob pred se do va nju, da bi 

evrop ske teme bolj prib li žal slo ven skim dr žav lja nom, ven dar ne do volj. 

V. ZAKLJUČEK

In for ma cij ska, vzgoj na in mo bi li za cij ska funk ci ja po sta ja vse po mem bnej ša funk ci ja so-

dob nih par la men tov Prek te funk ci je naj bi par la menti omo go čili dr žav lja nom, da se 

sez na nja jo s spre je ti mi od lo či tva mi, hkra ti pa naj bi dr žav lja ne tudi zain te re si rali ter 

mo bi li zi rali za ak tiv no sti in ob li ko va nje mnenj ter pred lo gov, vse to tudi v zve zi s po li-

ti ka mi EU. 

Po mem ben pris pe vek k us pe šno sti te vr ste par la men tar ne funk ci je lah ko pred stav lja 

tudi so de lo va nje med na cio nal ni mi par la men ti in Evrop skim par la men tom. Prek so de-

lo va nja si na cio nal ni par la men ti ne le iz me nju je jo in for ma ci je, zna nje, iz kuš nje, tem več 

si utr ju je jo svoj po lo žaj in po stop no od pi ra jo pro stor za ved no več jo vlo go in vpliv par-

la men tar ne di men zi je v pro ce sih od lo ča nja v EU. V na cio nal nih par la men tih se lah ko 

z raz pra vo o EU za de vah mo bi li zi ra jo jav no sti, se zain te re si ra dr žav lja ne, jih sez na ni 

z mož ni mi pred lo gi in po sle di ca mi. Na ta na čin se lah ko pris pe va tudi k ob li ko va nju 

evrop ske za ve sti. Kot je v re so lu ci ji iz po sta vil Evrop ski par la ment, se prek so de lo va nja 

med na cio nal ni mi par la men ti in s so de lo va njem z Evrop skim par la men tom hkra ti tudi 

ši ri jo mož no sti za učin ko vi to de mo kra tič no kon tro lo, ugo tav lja nje po li tič ne od go vor-

no sti za spre je te od lo či tve, za go tav lja se več ja pre gled nost nad spre je ma njem od lo či tev 

in od pr tost pri pro ce su od lo ča nja. Konč ni cilj pa je iz bolj ša ti de mo kra tič no le gi tim-

nost, kva li te to in učin ko vi tost pro ce sa od lo ča nja na ni vo ju EU.8 Zato so lah ko med par-

la men tar na sre ča nja od bo rov na cio nal nih par la men tov, ki jih or ga ni zi ra jo na cio nal ni 

par la men ti vsa ko krat ne pred se du jo če dr ža ver Sve tu EU, z iz bo rom tem za raz pra ve, z 

vklju če va njem stro kov nih in dru gih jav no sti v samo pri pra vo iz ho dišč za raz pra vo, z in-

for mi ra njem jav no sti o ugo to vi tvah ter spre je tih od lo či tvah, re le van ten pri mer iz va ja nja 

infor ma cij ska, vzgojne in mo bi li za cijske funk ci ja, s pou dar kom na evrop skih te ma ti kah. 

7 Več in for ma cij v že ome nje nem po ro či lu.

8 Re so lu ci ja Evrop ske ga par la men ta o na sled njih ko ra kih v ob dob ju raz mi sle ka in ana li ze o pri hod no sti 

Evro pe (B6-0327/2006). Več na splet ni stra ni Evrop ske ga par lamen ta.
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Dr žav ni zbor je s svo jim de le žem ak tiv no sti v ča su pred se do va nja Re pub li ke Slo ve ni je 

Sve tu EU opra vil pri ča ko van ob seg dela in to zelo pro fe sio nal no ter s tem pris pe val k 

par la men tar ni di men zi ji slo ven ske ga pred se do va nja in tudi vseh bo do čih pred se do-

vanj. Po na ši oce ni pa je pre ma lo iz ko ri stil pri lož nost, da bi v pri pra ve na same do god ke 

in v mož ni ob li ki tudi v po tek do god kov v več ji meri vklju čil vse zain te re si ra ne jav no sti. 

S tem bi za go to vo v več ji meri med dr žav lja ni vzbu dil in te res za par la men tar no di men-

zi jo pred se dovanja ozi ro ma vzpo sta vil us trez no »družbenomobilizacijo« ter z njo po-

ve za no »družbenoodzivnost« (Agh, Kis-Var ga, 2008: 30) 

Li te ra tu ra in viri
 - Agh, Atil la in Kis-Var ga, Ju dit (eds) (2008): The pros pect of the EU team pre si den cies: In te gra ti ve 

ba lan cing in the new mem ber sta tes. To get her for Eu ro pe Re search Cen tre. Bu da pest.
 - (2007) Do go vor o so de lo va nju Dr žav ne ga zbo ra in Dr žav ne ga sve ta pri us mer ja nju ak tiv no sti v 

ča su pri prav in v ča su pred se do va nja Re pub li ke Slo ve ni je Sve tu EU. (Gra di vo Dr žav ne ga zbo ra 
štev.: 008-02/04-2/7). Ar hiv Dr žav ne ga zbo ra.

 - (2008) Po ro či lo o pri pra vah in iz ved bi do god kov v Dr žav nem zbo ru v ok vi ru pred se do va nja Re-
pub li ke Slo ve ni je Sve tu Evrop ske uni je. Neob jav lje no gra di vo (pri pra vi la: Ta ma ra Gru den Pe čan, 
mag. Bo rut Per šolja). Dr žav ni zbor. 

 - (2008) Po ro či lo o delu Dr žav ne ga zbo ra v man da tu 2004-2008 (Ur. mag Igor Zo bav nik in mag. Tat-
ja na Kra šo vec); po glav je 4.3 Ak tiv no sti Dr žav ne ga zbo ra v ča su pred se do va nja EU. Dr žav ni zbor. 
Ljub lja na. Do stop no tudi na http://www.dz-rs.si/index.php?id=105.

 - Po seb na spletno mesto Dr žav ne ga zbo ra: Pred se do va nje Re pub li ke Slo ve ni je Sve tu EU. Spletno 
mesto: www.dz-rs.si/predsedovanje/. (Vsi po dat ki so bili za je ti sep tem bra in ok to bra 2008).

 - (2007) Pro gram slo ven ske ga pred se do va nja Sve tu EU; gra di vo Vla de Re pub li ke Slo ve ni je (štev: 
008-02/04-0002/19, EPA 1808)17. 12. 2007. Do stop no na www.dz-rs.si.

 - Re so lu ci ja Evrop ske ga par la men ta o na sled njih ko ra kih v ob dob ju raz mi sle ka in ana li ze o pri hod-
no sti Evro pe (B6-0327/2006). Spletno mesto Evrop ske ga par la men ta: www.europarl.europa.eu. 
(25. 4. 2007).
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DUNAJSKA URA*

I.  UVOD 

V stro kov ni li te ra tu ri je med te melj ni mi na če li de mo kra tič ne ga par la men ta riz ma pou-

dar je no na če lo de mo kra tič no sti, kar 

»...pomeni,daimajovsiposlancioz.skupineposlancevnačelomaenakpoložajoz.ena

kemožnostisodelovanjavprocesuodločanja,tosomožnostizakonodajneiniciative,

sodelovanjavrazpraviindopolnjevanjadrugihpredlogov,dokončnegaglasovanja.

/.../Zagotovljenajetorejkontradiktornostrazpravljanja, to jeiznašanjenajboljnas

protujočihsiargumentovinnjihovopreizkušanjevdemokratičniinstrpnirazpravi.« 

(Zajc, 2004: 113). 

Iz tega je mo go če za klju či ti, da ima jo izvo lje ni pred stav ni ki ljuds tva pra vi co, da so de lu-

je jo pri delu par la men ta s svo ji mi raz pra va mi, v ka te rih po jas nju je jo svo ja sta liš ča gle de 

po samez nih obrav na va nih vpra šanj. Pos lan cem, po slan skim sku pi nam in tudi dru gim 

so de lu jo čim v par la men tar nih po stop kih je tre ba omo go či ti raz prav lja nje, hkra ti pa 

tudi upo šte va ti na če lo ra cio nal no sti in na pri me ren na čin ome ji ti po eni stra ni tako ce-

lot ni čas, na me njen za raz pra vo o po sa mez nem vpra ša nju, po dru gi stra ni pa tudi de lež 

po sa mez nih ude le žen cev v ok vi ru ce lot ne ga ča sa, na me nje ne ga raz pra vi. 

V Dr žav nem zbo ru so pra vi la v zve zi z raz pravami po slan cev in dru gih ude le žen cev sej 

do lo čena s po slov ni kom. Kole gij do lo či čas tra ja nja po sa mez ne toč ke dnev ne ga reda, 

čas raz prav po slan cev, po slan skih sku pin in dru gih ude le žen cev seje. 

Prob le ma ti ke ra cio nal ne ga raz po re ja nja ča sa za raz pra vo se so dob ni par la men ti lo-

te va jo na raz lič ne na či ne. Ene ga mož nih na či nov pred stav lja »Du naj ska ura«. Gre za 

raz po re ja nje ča sa za raz pra vo po slan cev po po slan skih sku pi nah v spod njem domu 

av strij ske ga par la men ta (Nationalratu). Po dat ke o tem smo pov ze li s splet nih stra ni 

av strij ske ga par la men ta. Z ne ka te ri mi po drob nej ši mi vpra ša nji smo se obr ni li tudi ne-

po sred no na us trez ne stro kov ne služ be v av strij skem par la men tu. 

* Ja nez Bla žič; pri prav lje no: 11. 1. 2008, ob jav lje no: 12. 1. 2008.
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II. DUNAJSKA URA 

2.1 Opre de li tev poj ma

Z izra zom »Du naj ska ura« (v nemš či ni: WienerStunde) se oz na ču je so raz mer na po raz-

de li tev skup ne ga ča sa za raz pra vo po posamez nih po slan skih sku pi nah v Nationalratu. 

Bis tve no pri tem je, da se čas za raz pra vo (Blockredezeit) po sa mez ne po slan ske sku pi-

ne od mer ja v od no su na 60 mi nut, ki de jan sko pred stav lja jo eno »Du naj sko uro«. Pri 

tem je čas za raz pra vo po sa mez nih po slan skih sku pin od vi sen od nji ho ve mo či ozi ro-

ma vo lil ne ga izi da. Gre za av to ma tič no do lo či tev po po seb nem klju ču v za čet ku man-

da ta, ki ni ve za na na po seb no od lo či tev ple nu ma. V 23. za ko no daj nem ob dob ju, ki se 

je kon ča lo pred krat kim, sta ime li SPÖ (So cia li stič na stran ka Av stri je) in ÖVP (Av strij ska 

ljud ska stran ka) na vo ljo po 15 mi nut za raz pra vo, Ze le ni in FPÖ (Svo bod njaš ka stran ka 

Av stri je) po 11 mi nut, BZÖ (Zve za za pri hod nost Av stri je) pa 8 mi nut. Kot pri mer: če je 

za raz pra ve na dnev nem redu pred vi de nih 10 »Du naj skih ur« (pri če mer se to lah ko na-

na ša na ene ga ali na več dni za se da nja) in je bilo po slan ski sku pi ni v za čet ku par la men-

tar ne ga ob dob ja do lo če nih 8 mi nut za raz pra vo, po tem ima na tej ce lot ni seji ozi ro ma v 

po sa mez nem dne vu za se da nja de set krat nik tega šte vi la, to rej 80 mi nut skup ne ga ča sa 

za raz pra vo. »Du naj ska ura« se to rej upo šte va kot eno ta za do lo ča nje dol ži ne raz prav 

po slan skih sku pin v Nationalratu (spletno mestoa av strij ske ga par la men ta).

 

V vsa kem za ko no daj nem ob dob ju se raz de li tev zno traj »Du naj ske ure« do lo či na novo 

gle de na de lež za sto pa no sti strank v Nationalratu. Šte vi lo »Du naj skih ur« na po sa mez-

nem za se da nju pa do lo či Pred sed niš ka kon fe ren ca1 (Präsidialkonferenz), v ne ka te rih 

gra di vih poi me no va na tudi Pred seds tvo (Präsidiale), po tr di pa se na ple nar nem za se-

da nju. Pri odločanju Pred sed niš ke kon fe ren ce o tem, ko li ko »Du naj skih ur« bo pri pad lo 

po sa mez ni seji ozi ro ma točki dnev ne ga reda, ve lja načelo kon sen za2 (Par la men tar ni 

klub SPÖ; spletno mesto av strij ske ga par la men ta). 

1 Na splet ni stra ni pred sed ni ce Na tio na lra ta mag. Bar ba re Pram mer je na krat ko po jas nje no delo Pred sed-

niš ke kon fe ren ce. Se stav lje na je iz treh pred sed ni kov (pred sed ni ca in dva pod pred sed ni ka) ter pe tih vo dij 

po slan skih sku pin. Sku paj to rej šte je osem čla nov. Je pos ve to val no telo, ki pri prav lja pred lo ge za delo Na-

tio na lra ta. Tako na pri mer do lo ča ter mi ne za se danj in dnev ne rede tako ple nu ma kot de lov nih te les, med 

dru gim pa do lo či tudi skup ni čas raz pra ve. Raz prav lja pa se samo o do lo če nem šte vi lu »Du naj skih ur«, kaj ti 

ta je do mi nu te na tanč no po po seb nem klju ču raz de lje na med po sa mez ne po slan ske sku pi ne. 

2 V enem pri me ru pa je bilo mo go če tudi opa zi ti, da kon zenz v Pred sed niš ki kon fe ren ci ni bil do se žen 

(prim. ste no gram ski za pi snik 164. seje v XX. za ko no daj nem ob dob ju). Pri tem pa ve lja opo zo ri ti, da po slov-
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2.2 Us pe šnost »Du naj ske ure«, de jan ska izra ba ča sa in  
mož nost od po ve di ča su za raz pra vo

Čeprav o de jan ski izra bi od mer je ne ga časa še ni bila iz de la na sta ti stična ana li za, pa se 

je do se daj iz ka za lo, da so manj še po slan ske sku pi ne, ka te rim pri pa da manj časa za 

raz pra vo, pra vi lo ma za to iz ko ri sti le ves čas, ki jim je bil na vo ljo. Po sa mez nim po slan-

cem se čas za raz pra vo od me ri v ok vi ru po slan ske sku pi ne, pri če mer ga po na va di ne 

iz ko ri sti jo v ce lo ti. Če pa po sa mez ni po sla nec go vo ri dlje, kot mu je od me ri la po slan ska 

sku pi na (če prav še ved no v ok vi ru po slov niš ke ome ji tve, npr. 20 mi nut), de jan sko po-

se ga v čas za raz pra vo, ki je na me njen nje go vim po slan skim ko le gom iz iste po slan ske 

sku pi ne (spletno mesto av strij ske ga par la men ta). 

Po slan ske sku pi ne niso za ve za ne k temu, da bi v ce lo ti iz ko ri sti le čas za raz pra vo, ven-

dar pa se mu tudi ne mo re jo od po ve da ti v ko rist dru ge po slan ske sku pi ne. 

Stro kov ne služ be Nationalrata oce nju je jo »Du naj sko uro« kot us pe šen način za raz po-

re ja nje časa. 

2.3 Nor ma tiv na ure di tev

Nor ma tiv ni akt, ki ure ja »Du naj sko uro«, je po slov nik (na tančneje: Za kon o po slov ni ku 

ozi ro ma v nemš kem je zi ku GeschäftsordnungsgesetzdesNationalrates). Na če lo ma je 

opre de lje na v 57. čle nu po slov ni ka (od tret je ga do še ste ga od stav ka), pa če prav nik jer 

v po slov ni ku ni izrec no poi me no va na s tem na zi vom. V tret jem od stav ku na ve de ne ga 

čle na je do lo če no, da lah ko pred sed nik, po pos ve to va nju v Pred sed niš ki kon fe ren ci 

(kjer je v na če lu o tem po dan kon senz), pred za čet kom obrav na va nja dnev ne ga reda 

(vorEingangindieTagesordnung) ozi ro ma naj ka sne je pred za čet kom raz pra ve pred-

la ga ple nu mu gla so va nje o vse bi ni dnev ne ga reda in tra ja nju raz prav ce lot ne seje ozi-

ro ma po po sa mez nih toč kah. Skup ni čas za raz pra vo po slan cev po sa mez ne po slan ske 

sku pi ne o po sa mez ni toč ki dnev ne ga reda se do lo či z na vad no ve či no ple nu ma, pri 

tem pa vsem po slan cem ene po slan ske sku pi ne ne sme biti do de lje nih manj kot 30 

mi nut raz prav ljal ne ga ča sa. V pri me ru, ko se na ple nu mu do lo ča čas za raz pra vo za 

obrav na va nje ve čih ali vseh točk dnev ne ga reda seje, pa je po treb na dvo tret jin ska ve či-

na ple nu ma. V tem pri me ru je mi ni mal ni skup ni čas za raz pra vo po sa mez ne po slan ske 

nik nik jer izrec no ne pred pi su je, da bi mo ral biti v Pred sed niš ki kon fe ren ci po dan kon senz gle de ka te re ga-

ko li vpra ša nja. 
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sku pi ne 60 mi nut, ce lot ni čas raz pra ve pa ne sme pre se ga ti 10 ur. Za po slan ce, ki ne spa-

da jo v no be no po slan sko sku pi no, je čas raz pra ve lah ko ome jen na naj manj 10 mi nut 

na po sa mez no raz pra vo. V 57. čle nu po slov ni ka je še do lo če no (de ve ti od sta vek), da se 

o ome ji tvah ča sa za raz pra vo po se bej ne raz prav lja. 

Gle de ča sa za raz pra vo po sa mez ne ga po slan ca ve lja naj prej opo zo ri ti na do lo či lo 63. 

čle na po slov ni ka, ki pra vi, da no ben po sla nec v isti raz pra vi ne sme go vo ri ti več kot 

dva krat. V dru gem od stav ku 57. čle nu po slov ni ka je do lo če no, da lah ko v na če lu vsak 

po sla nec go vo ri naj več 20 mi nut, ven dar pa lah ko pred sed nik po pos ve tu v Pred sed niš-

ki kon fe ren ci pred la ga, da je v po se bej po mem bnih pri me rih čas raz pra ve tudi dalj ši. 

Po dru gi stra ni pa se lah ko čas raz pra ve po sa mez ne ga po slan ca ome ji na manj kot 20, 

ven dar pa ne manj kot 10 mi nut, ra zen v ne ka te rih pri me rih (npr. re pli ke). Ta mož nost 

ome ji tve raz prav lja nja na manj kot 20 mi nut pa na če lo ma ne ve lja v pri me ru do lo či-

tve »Du naj ske ure«, ra zen v pri me ru po seb ne, sprot ne od lo či tve pred sed ni ka po pred-

hod nem pos ve to va nju v Pred sed niš ki kon fe ren ci. Pred sed nik lah ko v tem pri me ru tudi 

od lo či, da se, od tret je ga raz prav ljav ca po sa mez ne po slan ske sku pi ne da lje, vsa ke mu 

na dalj nje mu raz prav ljav cu da na raz po la go za raz pra vo samo po 5 mi nut.3 

2.4 Opre de li tev, kaj je ozi ro ma ni vklju če no v »Du naj sko uro«, 
ter vlo ga pred stav ni kov vla de

V »Du naj sko uro« ozi ro ma v od mer je ni čas za raz pra vo (Blockredezeit) se šte je jo uvod-

ne obraz lo ži tve po slan cev in nji ho ve obi čaj ne raz pra ve, med tem ko raz pra ve čla nov 

vla de va njo ne spa da jo. Rav no tako niso v čas raz pra ve všte ti ne ka te ri po seb ni pri me ri 

ple nar nih ak tiv no sti, kot so, na pri mer: nuj na vpra ša nja in zah te ve4 po 93. čle nu po slov-

ni ka, krat ke raz pra ve5 po 57.a čle nu, raz pra ve o naj po mem bnej ših vpra ša njih6 (Aktuelle

Stunde) po 97.a čle nu, ust na po slan ska vpra ša nja (94. - 96. člen) in od go vo ri na po sa-

mez ne raz pra ve (po pra ve) ozi ro ma re pli ke na te od go vo re (58. člen po slov ni ka). Za te 

pri me re ob sta ja jo po seb na pra vi la, ki pa jih na tem me stu ni smo pri ka za li. 

3 Pri mer jaj dru gi in še sti od sta vek 57. čle na po slov ni ka. 

4 V bis tvu gre v tem pri me ru za pi sna po slan ska vpra ša nja.

5 Gre za krat ke raz pra ve po pi snih vpra ša njih vla di, po pred lo gih za do lo či tev roka za od da jo po ro čil od bo-

rom in po pred logih za us ta no vi tev prei sko val ne ko mi si je.

6 Na zah te vo naj manj pe tih po slan cev, po da no vsaj 48 ur pred za čet kom seje, se opra vi raz pra va o ne ka te rih 

naj po mem bnej ših ak tual nih vpra ša njih, pri če mer so de lu je vla da; od lo či tve in pred lo gi se na tej raz pra vi ne 

spre je ma jo.
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Če vla da ni pred la ga te lji ca za ko na, se so de lo va nje nje nih pred stav ni kov na seji Nationa

lrata ure ja z ne ka terimi do loč ba mi po slov ni ka (npr. 19. in 57.a člen), vse ka kor pa se tudi 

v tem pri me ru čas raz pra ve ne všte va v do lo če ni čas za raz pra vo (Blockredzeit). Tako je 

v 19. čle nu po slov ni ka med dru gim do lo če no, da ima pred stav nik vla de med sejo pra vi-

co, da poda ust no iz ja vo, o če mer mora vna prej ob ve sti ti pred se du jo če ga, ta pa po tem 

sprej me od lo či tev, kdaj toč no bo ta iz ja va lah ko po da na. 

Za pred stav ni ke vla de pra vi lo ma ni ome ji tve ča sa raz prav lja nja; lah ko raz prav lja jo ka-

dar ko li in brez ome ji tve šte vi la po no vi tev. Če je za po sa mez no toč ko dnev ne ga reda 

do lo če na »Du naj ska ura« in pred stav nik vla de go vo ri več kot 20 mi nut, po slov nik v os-

mem od stav ku 57. čle na omo go ča vsa ki po slan ski sku pi ni, ki na me ra va izra zi ti nas prot-

no mne nje, do dat ni čas za raz pra vo v ena kem tra ja nju, kot je raz pra va mi ni stra ozi ro ma 

dr žav ne ga se kre tar ja pre se ga la 20 mi nut.7 Na tem me stu ni smo pri ka za li pra vil za raz-

prav lja nje vlad nih pred stav ni kov v pri me ru po seb nih po stop kov, kaj ti v teh pri me rih se 

»Du naj ska ura« ne upo šte va. Pri pom ni ti pa je tre ba, da na če lo ma ve lja za vlad ne pred-

stav ni ke manj stro ga ome ji tev ča sa za raz pra vo. 

2.5 »Du naj ska ura« in na čr to va nje dela Nationalrata, 
ra ču nal niš ka pod pr tost

Iz do stop ne ga gra di va in mne nja par la men tar nih stro kov nih služb ni bilo mo go če raz-

bra ti ka kih po seb no sti v zve zi z na čr to va njem dela za ra di »Du naj ske ure«. Vse ka kor pa 

je od lo či tev o tem, ko li ko »Du naj skih ur« bo do lo če nih za raz pra vo na po sa mez ni seji, 

po mem bna za na čr to va nje ča sov ne ga po te ka seje.

»Du naj ska ura« je ra ču nal niš ko pod pr ta, in si cer tako, da se vsi ča si se šte va jo in da se v 

vsa kem tre nut ku lah ko ugo to vi, ko li ko ča sa za raz pra vo je še os ta lo po sa mez ni po slan-

ski sku pi ni. 

7 V tem pri me ru to rej po eni stra ni čas raz prav lja nja vla de ni vklju čen v »Du naj sko uro, po dru gi stra ni pa va-

njo tudi niso vklju če ne mi nu te, ki jih za od go vor na vlad ne na ved be po ra bi jo po slan ske sku pi ne, kaj ti vsem 

pri pa da enak de lež, ne gle de na nji ho vo moč, izra že no v ok vi ru »Du naj ske ure«.
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2.6 »Du naj ska ura« v de lov nih te le sih Nationalrata 

Tudi v ok vi ru Glav ne ga od bo ra8 (Hauptausschuss) ozi ro ma v nje go vem stal nem po-

dod bo ru za za de ve EU lah ko pred se du jo či po pos ve to va nju na Pred sed niš ki kon fe ren-

ci skle ne, da skup ni čas za raz pra vo ne sme pre se ga ti do lo če ne ga šte vi la »Evrop skih ur«, 

ki so za sno va ne po ena kem na če lu kot »Du naj ske ure« na plenar nih za se da njih. 

2.7 Pri kaz kon kret ne ga pri me ra do lo ča nja ča sa za raz pra vo 
po »Du naj ski uri«

V po na zo ri tev prak tične iz ved be »Du naj ske ure« pri ka zu je mo iz vleček iz ste no gram-

ske ga za pi sni ka nje go ve 50. seje v XXII. za ko no daj nem ob dob ju z dne 25. 2. 2004. Med 

dru gim je na tej seji pred se du joči ugo to vil, da je bil v Pred sed niš ki kon fe ren ci do se žen 

kon senz o tra ja nju raz prav; v skla du s tem je bilo do go vor je no, da se določi skup ni 

dnev ni čas za raz pra vo v tra ja nju os mih »Du naj skih ur«. Pri tem sta ime li ÖVP in SPÖ po 

140 mi nut, Svo bod nja ki 96 mi nut in Ze le ni 104 mi nu te za raz pra vo. Na da lje je bil po-

se bej določen čas raz prav lja nja med tra ja njem te le vi zij ske ga pre no sa (med 11:10 in 13. 

uro), in si cer za raz pra vo o kon kret nem za kon skem pred lo gu. Vsa ki po slan ski sku pi ni 

je bil za ta čas določen po vsem enak čas za raz prav lja nje, ne gle de na nji hov si cerš nji 

de lež mi nut v ok vi ru »Du naj ske ure«. Po pos ve to va nju z vod ji po slan skih sku pin se lah-

ko, kot je bilo določeno v za pi sni ku, čas raz pra ve tudi skraj ša, ven dar pa mo ra jo vse 

šti ri po slan ske sku pi ne pri ti do be se de v ena kem de le žu. V Pred sed niš ki kon fe ren ci je 

bilo na da lje skle nje no, da se pred lo gi Od bo ra za delo in so cial ne za de ve obrav na va jo 

naj več do 14. ure in da se čas za raz pra vo (to rej od 13. do 14. ure) po nov no raz de li po 

»Du naj ski uri«. Očit no je šlo to rej v opi sa nem pri me ru za si tua ci jo, ko je v do lo če nem 

ča su za se da nja, to rej med sne ma njem, ve ljal od stop od »Du naj ske ure«, po pre ne ha nju 

sne ma nja pa je Nationalrat po nov no pre šel na raz de li tev raz prav ljalnega ča sa na pod-

la gi »Du naj ske ure«. 

8 Hauptauschschuss med dru gim od lo ča o naj po mem bnej ših za de vah s po droč ja vo li tev in ime no vanj, 

sprem lja in daje mne nje k pred lo gom ozi ro ma pro jek tom Evrop ske uni je, od lo ča o evrop skih za de vah, raz-

prav lja o pred lo gih za iz ved bo re fe ren du ma, so de lu je in us kla ju je ak tiv no sti z zvez no vla do, spre je ma po ro-

či la zvez ne vla de ipd. (več o tem v 29. čle nu po slov ni ka). 
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III. ZAKLJUČEK

Av strij ski Nationalrat ima, kot je raz vid no iz pri ka za ne ga be se di la, po seb no ure di tev 

raz po re ja nja raz prav ljal ne ga ča sa na ple nar nih za se da njih, v manj ši meri pa tudi v de-

lov nih te le sih. Čas raz prav po sa mez nih po slan skih sku pin gle de na tra ja nje ene ure (60 

mi nut) se do lo či že v za čet ku man dat ne ga ozi ro ma za ko no daj ne ga ob dob ja, in si cer 

po po seb ni for mu li ter gle de na vo lil ni us peh po sa mez ne v Nationalratu za sto pa ne 

stran ke. Šte vi lo »Du naj skih ur« določi za vsa ko sejo po se bej Pred sed niš ka kon fe ren ca, 

na če lo ma s kon sen zom, po tr di pa se to šte vi lo na ple nar nem za se da nju. Skup ni čas za 

raz pra vo po sa mez ne po slan ske sku pi ne se ra ču na gle de na ce lot ni čas dnev ne ga reda 

ali pa za po sa mez no toč ko. Od si ste ma »Du naj ske ure« so mož na od sto pa nja, tudi v teku 

po sa mez ne seje. Po dru gi stra ni pa so iz tega si ste ma izv ze ti po seb ni pri me ri, kot npr. 

po slan ska vpra ša nja. 

Manj še po slan ske sku pi ne, ka te rim pri pa da tudi manj ča sa za raz pra vo, pra vi lo ma za to 

iz ko ri sti jo ves čas, ki jim je na vo ljo. Po slan ske sku pi ne si cer niso za ve za ne k temu, da 

bi v ce lo ti iz ko ri sti le čas za raz pra vo, ven dar pa se mu ne mo re jo od po ve da ti v ko rist 

dru ge po slan ske sku pi ne. Po sa mez nim po slan cem se čas za raz pra vo od me ri v ok vi ru 

po slan ske sku pi ne, pri če mer ga po na va di ne iz ko ri sti jo v ce lo ti. 

Po se bej so do lo če na pra vi la za raz prav lja nje po slan cev, ki ne pri pa da jo po slan skim 

sku pi nam, rav no tako pa je od mer jen tudi čas so de lo va nja pred stav ni kov vla de na se-

jah. Na če lo ma za sled nje ve lja manj stro ga ome ji tev ča sa za raz pra vo. Če pa je za po-

sa mez no toč ko dnev ne ga reda do lo če na »Du naj ska ura« in pred stav nik vla de go vo ri 

več kot 20 mi nut, po slov nik omo go ča vsa ki po slan ski sku pi ni, ki na me ra va izra zi ti nas-

prot no mne nje, do dat ni čas za raz pra vo v ena kem tra ja nju, kot tra ja pre se žek raz pra ve 

vlad ne ga pred stav ni ka. 

»Du naj ska ura« je ra ču nal niš ko pod pr ta in se vsi ča si se šte va jo, tako da se v vsa kem 

tre nut ku lah ko ugo to vi, ko li ko ča sa za raz pra vo je še os ta lo po sa mez ni po slan ski sku-

pi ni. Ra zen do lo čil po slov ni ka pa v zve zi z njo ni dru gih pod za kon skih ak tov ozi ro ma 

do ku men tov. Ve lja oce na, da je pri ka za ni si stem v av strij skem par la men tar nem si ste mu 

us pe šen.
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http://www.parlament.gv.at/pd/steno/PG/DE/XX/NRSITZ/NRSITZ_00164/SEITE_0040.html (8. 12. 
2008).

 - Zajc, Dra go (2004): Raz voj par la men ta riz ma: Funk ci je so dob nih par la men tov. Fa kul te ta za druž be-
ne vede, Ljub lja na. 

 - Wi ki pe dia, Wie ner Stun de: http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Stunde (19. 11. 2008). 
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PARLAMENTI IN DOSEŽKI ZNANOSTI*

I.  UVOD 

Druž ba je vse bolj izpos tav lje na učin kom ved no hi trej še ga znans tve ne ga in teh no loš-

ke ga raz vo ja. Ti so lah ko po zi tiv ni ali negativ ni. Po li ti ki se mo ra jo zato od zi va ti hi tro in 

pred vsem ar gu men ti ra no. Služ be, ki pre so ja jo znans tve ne in teh no loš ke učin ke ter v 

ob li ki ra zi sko val nih na log po sre du je jo od go vo re za bo do če iz zi ve, so zato lah ko do bro-

doš lo orod je v nji ho vih ro kah.

Pri pre so ji teh no loš kih in znans tve nih učin kov (TechnologyAssessment - na da ljeTA) 

gre pred vsem za ana li zo od no sa oz. vpli va zna no sti in teh no lo gi je na po li tiko, druž bo 

in po sa mez ni ka. Gre za pred vi de va nja, eko nom ske ana li ze, si stem ske ana li ze, stra teš ke 

ana li ze in po dob no. Za je ma pa lah ko zelo raz lič na po droč ja, kot so na pri mer: gen sko 

spre me nje ni or ga niz mi in oko lje, ener get ska prob le ma ti ka, po ten cial na no tehno lo gi je 

v me di ci ni itn. 

De fi ni ci ja, ki jo za obraz lo ži tev poj ma TA upo rab lja Evrop ska mre ža ra zi sko val nih or ga-

ni za cij - EPTA (EuropeanParliamentaryTechnologyAssessment), pa se gla si:

»TAjeznanstven,interaktiveninodprtproces,kateregaciljjepripomočikoblikovanju

javnega in političnegamnenjaodružbenihvidikihznanosti in tehnologije.« (EPTA, 

spletno mesto).

Pri TA se obi čaj no me ša jo t.i. tra di cio nal ne znans tve ne me to de ra zi sko vanj z »meh kej ši-

mi« me to da mi, kjer se v raz pra ve vklju či jav nost (me to da par ti ci pa ci je). 

V na lo gi smo pod drob no gled vze li na čin in ob li ko pre so ja nja teh no loš kih in znans tve-

nih učin kov v Evrop skem par la men tu in ne ka te rih dru gih služ bah, ki nu di jo pod po ro 

pro ce som od ločanja v na cio nal nih par la men tih1 ter krov no or ga ni za ci jo teh služb. Po-

dat ke in in for ma ci je o obrav na va ni prob le ma ti ki smo naš li pred vsem na splet ni stra ni 

Evrop ske mre že ra zi sko val nih or ga ni za cij in na splet nih stra neh sa mih or ga ni za cij, ki 

iz va ja jo de jav nost TA.

1 Av stri je, Dan ske, Fin ske, Fran ci je, Ita li je, Nem či je, Polj ske in Zdru že ne ga kra ljes tva.

* Mag. Moj ca Pri sta vec Đogi ć; pri prav lje no: 24. 12. 2008, ob jav lje no: 24. 12. 2008. 
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II.  SLUŽBE ZA PRESOJANJE VPLIVOV ZNANSTVENEGA IN  
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V EU

2.1  STOA - Scien ce and Tech no logy Op tions As ses sment  
(Pre so ja znans tve nih in teh no loš kih iz bir)

STOA je or gan v ok vi ru Evrop ske ga par la men ta (EP) in pred stav lja most med od lo či tva-

mi po li ti kov in vi so ko stro kov no jav nost jo. So de lu je z zu na nji mi part ner ji (ra zi sko val ni 

in sti tu ti, uni ver ze, la bo ra to ri ji, sa mo stoj ni ra zi sko val ci ipd.). 

Upra va or ga ni za ci je STOA spa da pod pri stoj nost Ge ne ral ne ga di rek to ra ta za no tra njo 

po li ti ko EU. Ta tudi us ta no vi se kre ta riat STOA (v PolicyDepartment Di rek to ra ta za eko-

nom sko in znans tve no po li ti ko v sklo pu Ge ne ral ne ga di rek to ra ta za no tra njo po li ti ko). 

Svet (Panel) STOA se stav lja jo po slan ci (15), ime no va ni s stra ni par la men tar nih od bo rov. 

Svet iz vo li dva čla na pred seds tva STOA (pred sed ni ka in pod pred sed ni ka) tret ji član pa 

je av to ma tič no pod pred sed nik EP. Čla ni Sve ta se iz vo li jo na za čet ku vsa ke ga man dat-

ne ga ob dob ja.

Seje STOA so od pr te/do stop ne za os ta le po slan ce, urad ni ke in stro kov ne so de lav ce po-

slanskih sku pin, po moč ni ke po slan cev in za pred stav ni ke dru gih in sti tu cij. 

Svet ob li ku je let ni na črt dela gle de na pred lo ge po sa mez nih od bo rov. Po sa mez ni od-

bo ri na mreč pred la ga jo oz. lah ko na ro či jo, ka te re teh no loš ke oz. znans tve ne pro jek te 

bi bilo tre ba sprem lja ti oz. oce ni ti. Po da ne pred lo ge po tem oce ni Svet STOA in po tr di 

pred seds tvo STOA. Si cer pa lah ko poda pred lo ge za ak tiv no sti STOA vsak član ali or gan 

EP, po goj je le, da so v skla du z de lo va njem EP.

Oce nje val ni pro jek ti oz. ra zi ska ve teh no loš ke pre soje so stro kov ne in neod vi sne oce ne 

raz lič nih znans tve nih in teh no loš kih re ši tev/op cij. Za raz li ko od na log, ki jih pri prav lja-

jo ra zi sko val ne služ be (za do vo lje va nje krat ko roč nih ra zi sko val nih po treb), gre tu za od-

go vo re na sred nje roč ne in/ali dol go roč ne, kom plek sne prob le me, po ve za ne z vpli vom 

znans tve ne ga in teh no loš ke ga raz vo ja na druž bo. Pro jekt mora pred sta vi ti pri lož no sti, 

tve ga nja in etič ni vi dik obrav na va ne prob le ma ti ke, po mem bna pa je tudi iden ti fi ka ci ja 

mož no sti za na dalj nje de lo va nje. Pri pra vi se os nu tek na čr ta, vme sna in konč na po ro či-

la. O re zul ta tih pro jek tov se ne gla su je in se jih ne spre je ma.
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Pro jekt se obi čaj no iz ve de tako, da se z zu na nji mi iz va jal ci na pod la gi jav ne ga raz pi sa 

pod pi še ok vir na po god ba (na pred log Sve ta STOA jo do lo či pred seds tvo EP). Iz va ja lec 

mora za go to vi ti iz ve den ska mne nja več znans tve nih in sti tu cij iz več dr žav.

Sto ri tev iz va jal ca ob se ga:

• uprav lja nje pro jek ta,

• znans tve no ana li zo vpra ša nja,

• opre de li tev mož no sti,

• pred sta vi tev re zul ta tov.

Dru ge ak tiv no sti STOA pa so še:

• izda ja nje let nih po ro čil o iz ve de nih ak tiv no stih;

• ob jav lja nje pro jek tov na splet nih stra neh (na splet ni stra ni Ge ne ral ne ga direk to ra ta 

za ra zi ska ve);

• izda ja nje gla si la (Newsletter);

• orga ni zi ra nje de lav nic, stro kov nih raz prav, obi skov znans tve nih in teh no loš kih in sti-

tu cij, kon fe renc, pre da vanj, fo ru mov za po li ti ke in pred stav ni ke znans tve nih skup no-

sti, or ga ni za cij in ce lot ne druž be ipd (Evrop ski par la ment, spletno mesto).

2.2 Av strij ski in šti tut za teh no loš ko pre so jo - Institut für  
Technikfolgen-Abschätzung (ITA)

ITA iz va ja in ter dis ci pli nar ne znans tve ne ra zi ska ve, po ve za ne s teh no lo gi jo in druž bo. 

Nje go vo delo je us mer je no na teh no loš ke tren de in nji ho ve druž be ne po sle di ce ter na 

mož no sti us mer ja nja teh no loš kih spre memb. Re zul ta ti ra zi skav pred stav lja jo os no vo za 

sve to va nje v pro ce sih od lo ča nja.

ITA je ra zi sko val na eno ta av strij ske Aka de mi je zna no sti, ki ra zi sko val ne pro jek te iz va-

ja za raz lič ne zu na nje na roč ni ke, med dru gi mi tudi za av strij ski par la ment. V se da nji 

ob li ki je bila us ta nov lje na leta 1994, ven dar je že ime la pred hod ni ka - Eno to za teh no-

loš ko pre so jo (TechnologyAssessmentUnitTAU). Tre nut no in šti tut za po slu je oko li 12 

znans tve nih ra zi sko val cev, ki po kri va jo raz lič na po droč ja, kot so na pri mer: eko no mi-

ja, me nedž ment, so cio lo gi ja, ko mu ni ko lo gi ja, psi ho lo gi ja, fi lo zo fi ja, te le ko mu ni ka ci je, 

mo le ku lar na bio lo gi ja, ge ne ti ka, fi zi ka, pra vo ipd. Za po sle nim po po tre bi po ma ga jo 

tudi zu na nji stro kov nja ki (ITA, spletno mesto).
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In šti tut fi nan ci ra av strij ska Aka de mi ja zna no sti in raz lič na av strij ska mi ni strstva, po leg 

tega pa tudi av strij ski Sklad za znans tve ne ra zi ska ve, Evrop ska ko mi si ja itd. (EPTA, sple-

ta stran).

2.3 Dan ski Od bor za teh no lo gi jo - Tek no lo girådet (DOT)

Dan ski od bor za teh no lo gi jo (DOT) je neod vi sen or gan, ki ga je z Za ko nom o Od bo ru 

za teh no lo gi jo št. 375 ju ni ja leta 1995 us ta no vil dan ski par la ment in je na sle dil svo je-

ga pred hod ni ka, us ta nov lje ne ga že leta 1986. Od bor je se stav ljen iz Sve ta gu ver ner jev 

(BoardofGovernors), Sve ta po slan cev (BoardofRepresentatives) in se kre ta ria ta. 

DOT odpi ra raz pra ve o teh no lo gi ji, oce nju je teh no loš ke vpli ve in mož no sti ter sve tu je 

par la men tu in vla di. S tem na me nom od bor iz va ja teh no loš ke eva lva ci je na ši ro kem 

spek tru po dro čij, kjer ob sta ja moč na po ve za va med teh no lo gi jo, druž bo in po sa mez ni-

kom. Po leg tega od bor sprem lja tudi med na rod ni teh no loš ki raz voj in so de lu je s tu ji mi 

or ga ni za ci ja mi TA. 

Z na me nom spod bu ja nja raz prav DOT or ga ni zi ra te mat ske kon fe ren ce in se mi nar je. V 

vlo gi sve to val ca pri prav lja obrav na ve za par la men tar ne od bo re (ParliamentaryCom

mitteeHearings), sve to val na sre ča nja (AdvisoryMeetings) za par la men tar ne od bo re in 

par la men tar no gla si lo.

DOT iz da ja po ro či la, knji ge, gla si la, bro šu re in le ta ke, lah ko pa tudi sub ven cio ni ra lo kal-

ne ak tiv no sti, ki spod bu ja jo raz pra vo o prob le ma ti kah, ki jih obrav na va odbor. 

Od bor je raz vil po se ben kon cept »kon fe ren ce kon sen za« (ConsensusConference). Po-

te ka v ob li ki obrav na ve, ka te re ude le žen ci, po sa mez ni ki iz raz lič nih po dro čij, oce nju je-

jo stro kov ne do ka ze o do lo če ni prob le ma ti ki. 

Kot pri mer lah ko na ve de mo ene ga od tre nut no ak tual nih pro jek tov: »Oko lju pri jaz na 

grad nja v prak si - kaj še ča ka mo?«. Za klju ček pro jek ta je na čr to van za maj 2009. Gre za 

pro jekt, ka te re ga na men je ugo to vi ti, za kaj se po droč je oko lju pri jaz ne grad nje (z manj 

po ra be ener gi je in vode, iz okolju pri jaz nih ma te ria lov itn.), kljub do ka za nim pred no-

stim ne raz vi ja hi tre je. Ob upo šte va nju naj no vej ših na cio nal nih in med na rod nih ukre-

pov za pro mo ci jo raz vo ja to vrst ne grad nje bo pro jekt po sku šal od kri ti naj po mem bnej-

še ovi re, ki sto ji jo na poti temu raz voju na Dan skem. Po leg tega bo pro jekt iz po sta vil 

ukre pe, ki lah ko vo di jo do raz ma ha oko lju pri jaz ne grad nje v prak si. Pri tem je od bor k 

so de lo va nju po va bil po mem bne ak ter je na po droč ju grad be niš tva (grad be ni ki, ar hi tek-

ti, in že nir ji, in šti tu ti, ino va tor ji, ob či ne itd.) (EPTA, spletno mesto).
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2.4 Fin ski Od bor za pri hod nost (OZP) - Tulevaisuusvaliokunta/ 
Framtidsutskottet

Od bor za pri hod nost (OZP) je eden od 16 stal nih od bo rov v Fin skem par la men tu. Ima 

17 čla nov/po slan cev iz raz lič nih par la men tar nih strank.2 Nje go va na lo ga je vo de nje ak-

tiv ne ga dia lo ga z vla do o glav nih prob le mih pri hod no sti in nji ho vih re ši tvah. Tra di cio-

nal ni par la men tar ni pro ce si ne zaz na va jo do volj pri hod njih prob le mov in pri lož no sti, 

zato naj bi bil OZP ti sti, ki ob li ku je po li ti ko pri hod no sti (Fin ski par la ment, spletno me-

sto).

OPZ je edins tven med to vrst ni mi služ ba mi.3 Leta 1993 je bil us ta nov ljen kot za ča sni Od-

bor za pri hod nost, ka te re ga na lo ga je bila pri pra va os nut ka mnenj o sta liš čih fin ske vla-

de. Ta do go dek je na mreč sle dil po bu di, pod pi sa ni s stra ni 167 po slan cev leto po prej, 

v ka te ri je bilo za pi sa no, da mora vla da par la men tu pred lo ži ti po ro či lo o dol go roč nem 

raz vo ju Fin ske.4 Od bor je pri do bil sta tus stal no sti leta 2000, ko je v ve lja vo sto pi la nova 

fin ska us ta va. Nje go vo de lo va nje je pred stav lja lo ne kak šen zgled us me ri tve po li ti ke v 

pri hod nost tudi dru god v Evro pi. 

OZP sprem lja in ana li zi ra par la men tar na gra di va in, ka dar je za to za pro šen, pri pri-

stoj nih od bo rih spro ži poi zve do va nje gle de raz voj nih de jav ni kov in pri hod njih mo de-

lov na do lo če nem po droč ju. OZP de lu je tudi kot par la men tar no telo, ki pre so ja učin ke 

teh no loš ke ga raz vo ja na druž bo. Pri tem se na sla nja na ra zi ska ve, ki jih zanj iz ve de jo 

ra zi sko val ni in šti tu ti. Iz ho diš ča za od lo či tev o tem, ka te re ra zi ska ve se bodo iz va ja le, so 

vpra ša nja in po tre be par la men ta. Po leg tega OZP or ga ni zi ra obi ske v dru gih de lih sve-

ta, kjer se ude le žen ci sez na ni jo z naj no vej ši mi druž be ni mi in teh no loš ki mi ino va ci ja mi. 

O re zul ta tih ra zi skav in pre so ji učin kov OZP iz da ja po ro či la (Fin ski par la ment, spletno 

mesto).

2 Po slan ci vsa ke ga man da ta iz be re jo ne kaj tem, ka te rim pos ve ti jo več jo po zor nost.

3 »Dolžnostparlamentaje,daopazujespremembevsvetu,jihanalizirainpravočasnopredvidi,kakonajse

finskadružbainnjenipolitičniakterjiodzovejonaizziveprihodnosti.Demokracijenimogočeuresničitis

tem,dasesspremembami,kisosežezgodile,zgoljsprijaznimo.« (Fin ski par la ment, spletno mesto).

4 Par la ment je nato od lo čil, da mora vla da pred lo ži ti po ro či lo o pri hod no sti vsaj en krat v vsa kem man da tu. 

Ta od lo či tev je vo di la do no ve ga tipa po li tič ne ga dia lo ga med par la men tom in vla do. V te ko čem man da tu 

(2007-2011) sta vo dil ni temi po ro či la pod neb je in ener gi ja. 
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2.5 Fran co ska par la men tar na Služ ba za znans tve no in  
teh no loš ko pre so jo - Of fi ce Par le men tai re d´Eva lua tion  
des Choix Scien ti fi ques et Tech no lo gi ques (OPECST)

OPECST je bila z na me nom in for mi ra nja in nu de nja po mo či pri spre je ma nju od lo či tev 

v par la men tu us ta novljena z za ko nom leta 1983. Re zul ta te njenega dela se upo rab lja 

ne po sred no v za ko no daj nem pro ce su ali v sklo pu raz prav o pro ra ču nu. 

Služ ba oprav lja na lo ge za oba doma fran co ske ga par la men ta, in se se sto ji iz os mih po-

slan cev in rav no to li ko se na tor jev (vsi ima jo na mest ni ke). Čla ni so iz bra ni tako, da je za-

go tov lje na pro por cio nal na za sto pa nost raz lič nih po li tič nih sku pin. Za de ve lah ko služ bi 

pred lo ži jo: ura da obeh do mov, pred sed nik po li tič ne sku pi ne, 60 po slan cev ali 40 se na-

tor jev, lah ko pa tudi po seb ni ali stal ni od bo ri (EPTA, spletno mesto).

V pr vih le tih de lo va nja služ be je bila prak sa, da so bile adhoc štu di je do de lje ne v pri-

pra vo zu na njim stro kov nja kom, ki so pri pra vi li po ro či lo. Ta na čin se se daj le še red ko 

upo rab lja. Za pri do bi tev do lo če ne in for ma ci je se po ro če va lec (rapporteur)5 lah ko zgolj 

ne for mal no obr ne na znans tve ne or ga ni za ci je ali ra zi sko val ce. Obi čaj no pa in for ma ci je 

poiš če v lah ko do stop nih vi rih, kot so: znans tve ne pub li ka ci je, ra zi sko val ni ča so pi si, po-

ro či la med na rod nih or ga ni za cij in or ga ni za cij EU ipd. Po ro če va lec ima ši ro ka poob la-

sti la in lah ko po dat ke zah te va tudi ne po sred no od vseh or ga ni za cij po ve za nih z dr ža vo 

(organisationsdependentoftheState) in ima do stop do vseh do ku men tov, ra zen ti stih, 

ki se na na ša jo na vo jaš ke za de ve in dr žav no var nost. 

Za pr te ali za jav nost od pr te obrav na ve pa so s stra ni po ro če val cev več krat upo rab lje no 

orod je za pre ver ja nje že pri dob lje nih in for ma cij in iz me njavo sta lišč.6 Med pi sa njem 

po ro či la par la men tar ci or ga ni zi ra jo tudi obi ske za seb nih in jav nih or ga ni za cij, kar jim 

omo go ča ne po sre den kon takt z ra zi sko val ci in me ne džer ji. 

OPECST-u po ma ga po se ben znans tve ni od bor (pred sed nik OPECST je tudi pred sed nik 

od bo ra), ki je se stav ljen iz 15 oseb (»ne par la men tar cev«), iz bra nih na pod la gi nji ho ve 

eks pertize na znans tve nih in teh no loš kih po droč jih. Ta in stru ment je OPECST raz vil 

5 Po ro če va lec je član par la men ta, ki je poob laš čen za pi sa nje po ro či la o do lo če ni za de vi. V po sa mez nem pri-

me ru se iz med čla nov OPECST lah ko iz be re tudi več po ro če val cev. Po ro če va lec naj prej pre ve ri ob seg ob sto-

je čih znanj o za de vi in na pod la gi tega, če je po treb no, ob li ku je na dalj nji na črt ra zi ska ve, v ka te ri lah ko upo-

ra bi vse me ha niz me, pred stav lje ne v na da lje va nju tek sta. Pri tem mu pod po ro nu di jo us luž ben ci par la men ta.

6 Pri mer: V ob dob ju od no vem bra 2002 do no vem bra 2007 je bilo »za sli ša nih« 1452 oseb v Fran ci ji in 1621 

v tu ji ni.
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po sto po ma, in si cer na na čin, pre ko ka te re ga po te ka red no so de lo va nje z zu na nji mi 

stro kov nja ki in tudi do ka zal nje go vo upo rab nost. Pri tem pa se izo gi ba ob li ko va nja eks-

klu ziv nih ali traj nih po ve zav z do lo če no sku pi no stro kov nja kov. Man dat čla nov od bo-

ra je zato ome jen na tri leta. Na nje se služ ba obr ne po po tre bi. Od bor obi čaj no nudi 

pod po ro v ob li ki štu dij, pri po ro ča pri do bi tev mne nja dru gih stro kov nja kov in pre so ja 

o znans tve ni vred no sti oprav lje ne ga dela. Čla ne od bo ra se po go sto za pro si, da so de lu-

je jo pri raz pra vah v od bo rih ali pri jav nih obrav na vah, kjer so pri sot ni me di ji.

Pri svo jem delu lah ko služ ba us ta no vi de lov ne sku pi ne iz čla nov, ki za sto pa jo re le vant-

ne znans tve ne dis cipli ne in teh no lo gi je in v sklo pu ka te rih po tem po te ka po glob lje no 

delo.

Po ro če va lec tudi or ga ni zi ra jav ne obrav na ve (s prib liž no 20 ude le žen ci; lah ko so po-

vab lje ni tudi me di ji), ka te rih cilj je iz me nja va mnenj med de lež ni ki (Fran co ski par la-

ment, spletno mesto). 

Na kon cu po sa mez ne ga pro jek ta po ro če va lec pre da OPECST v obrav na vo os nu tek po-

ro či la in za ključ ke. Od leta 1983 je bilo iz da nih prib liž no 40 po ro čil.

De lu je pred vsem kot po sred nik med po li ti ko in stro kov no jav nost jo. Do slej so glav-

ne teme OPECST po kri va le pred vsem po droč je ener ge ti ke, oko lja, no vih teh no lo gij in 

druž be nih zna no sti. Sko zi svo je de lo va nje je po stal OPECST učin ko vi to orod je v par la-

men tar nih pro ce sih, nje go vi čla ni pa so tudi čla ni uprav v raz lič nih or ga ni za ci jah (Fran-

co ski par la ment, spletno mesto). 

2.6 Ita li jan ski par la men tar ni Od bor za pre so jo znans tve nih  
in teh no loš kih iz bir - Co mi ta to per la Va lu ta zio ne del le 
Scel te Scien ti fic he e Tec no lo gic he (VAST)

V Ita li jan skem par la men tu (po slan ski zbor ni ci - Camera dei Deputati) je bil Od bor 

za pre so jo znans tve nih in teh no loš kih iz bir (VAST) us ta nov ljen leta 1997 in po nov no 

vzpo stav ljen (reestablished) av gu sta 2006. VAST vodi pred sed nik par la men ta, se stav lja 

pa ga še 10 čla nov par la men ta, ki za sto pa jo vse po slan ske sku pi ne ter ge ne ral ni se kre-

tar par la men ta. 

VAST je od go vo ren za koor di na ci jo par la men tar nih ini cia tiv in ak tiv no sti, po ve za nih z 

znans tvenim ra zi sko va njem in a pli ka ci jo teh no lo gij. V sklo pu Evrop ske med par la men-
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tar ne kon fe ren ce za ve so lje pa so de lu je tudi pri med na rod nih ini cia ti vah na tem po-

droč ju.

Glav ne ak tiv no sti VAST se de li jo na tri po droč ja de lo va nja:

• se stan ki in za sli ša nja z za stop ni ki teh no loš kih or ga ni za cij in in šti tu tov;

• iz va ja nje se mi nar jev, ki so od pr ti tudi za vab lje ne go ste in zdru žu je jo stro kov nja ke in 

priz na ne znans tve ni ke, čla ne par la men ta in vlad ne pred stav ni ke;

• so de lo va nje pri med par la men tar nih ak tiv no stih in med na rod nih kon fe ren cah raz lič-

nih te ma tik.

Se mi nar ji so na me nje ni pred vsem ši ri tvi za ve da nja o sta nju raz vo ja no vih teh no lo gij 

in o prob le ma ti ki nad zo ra nad raz lič ni mi znans tve ni mi po droč ji. Za pi si se mi nar jev so 

ob jav lje ni na splet nih stra neh ita li jan ske ga par la men ta, iz da ni so pa tudi v ti ska ni par la-

men tar ni pub li ka ci ji. V zad njem ča su so se mi nar ji pred va ja ni tudi na sa te lit skem par la-

men tar nem pro gra mu. V strem lje nju k eko no mi ji zna nja in teh no loš ki od lič no sti pred-

stav lja jo ome nje ni se mi nar ji po mem ben vir po dat kov, in for ma cij in zna nja, na pod la gi 

ka te rih so os no va ne ka snej še po li tič ne od lo či tve (EPTA, spletno mesto).

2.7 Nemš ki Urad za pre so jo teh no lo gi je - Büro für  
Tech nik fol gen-Abschätzung beim Deutsc hen Bun de stag 
(TAB)

TAB je neod vi sna znans tve na in sti tu cija, us ta nov lje na z na me nom sve to va nja nemš ke-

mu par la men tu in nje go vim or ga nom na po droč ju ra zi sko va nja in teh no lo gij. Kot ope-

ra tiv na eno ta de lu je pod okri ljem In šti tu ta za teh no loš ko pre so jo in si stem ske ana li ze 

(InstituteforTechnologyAssessmentandSystemsAnalysisITAS) Ra zi sko val ne ga cen-

tra v Karl sru hu. Od leta 2003 pa cen ter so de lu je tudi z In šti tu tom za ra zi ska ve si ste mov 

in ino va cij (Fraun ho fer). 

Delo TAB je na me nje no zgolj za do vo lje va nju in for ma cij skih po treb nemš ke ga par la-

men ta. Po li tič no kon tro lo nad njim iz va ja Od bor za izo bra že va nje, ra zi ska ve in pre so jo 

teh no lo gi je, ki od lo ča tudi o te mah pro jek tov. Po bu do za za če tek TA pro jek ta lah ko 

dajo po slan ske sku pi ne v sklo pu ka te re ga ko li par la men tar ne ga od bo ra. Pred stav ni ki 

ene ga ali več od bo rov po tem so de lu je jo pri pro jek tu in po ma ga jo vklju či ti re zul ta te v 

ak tiv no sti od bo rov.
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Os nov na na lo ga nemš ke ga TAB je ob li ko va nje in im ple men ta ci ja pro jek tov teh no loš ke 

pre so je. Te pro jek te do pol nju je jo pro jek ti, ki ana li zi ra jo znans tve ne in teh no loš ke tren-

de in s tem po ve zan druž be ni raz voj. Med ak tiv no sti TAB spa da tudi pri pra va raz lič nih 

po ro čil (Po ro či lo o pri hod no sti, Po ro či lo o po li ti kah (ana li za med na rod nih po li tik), 

Po ro či la o ino va ci jah). 

V sklo pu svo je sve to val ne funk ci je TAB:

• ana li zi ra po ten cia le znanstve ne ga in teh no loš ke ga raz vo ja ter iš če s tem po ve za ne 

druž be ne, eko nom ske in eko loš ke pri lož no sti in po sle di ce;

• prou ču je za kon ske, eko nom ske in druž be ne po go je za im ple men ta ci jo znans tve nih 

in teh no loš kih raz voj nih do sež kov;

• iz de lu je ob šir ne ana li ze poten cial nih učin kov pri hod nje ga ko riš če nja no vih znans-

tve nih in teh no loš kih do sež kov ter na va ja mož no sti nji ho ve stra teš ke izra be z izo gi-

ba njem ali mi ni mi zi ra njem s tem po ve za nih tve ganj.

Vse na šte to pred stav lja os no vo za ob li ko va nje al ter na tiv nih mož no sti za de lo va nje in 

smer ni ce za ob li ko val ce po li tik.

Eden od te ko čih pro jek tov, ka te re ga za klju ček je pred vi den za ko nec av gu sta le toš nje ga 

leta, ima na slov »Ovi re pri ob li ko va nju no vih ključ nih teh no lo gij«, ka te re ga cilj je ra zi-

ska ti us trez nost pri mar ne ga in se kun dar ne ga izo bra že va nja, po go jev za tve ga ni ka pi tal 

(venturecapital) in za ko no da je, kot de jav ni kov, ki vpli va jo na di na mi ko ino va cij. Po leg 

tega pa bodo upo šte va li tudi dru ge de jav ni ke, ki se na na ša jo pred vsem na stran pov pra-

še va nja (npr. spre jem no vih teh no lo gij s stra ni druž be) (EPTA, spletno mesto).

2.8 Polj ski urad za ra zi ska ve - Biuro Analiz Sejmowych (BAS)

BAS je bil us ta nov ljen leta 1991 in je par la men tar na ra zi sko val na eno ta, ki za zgor nji 

dom polj ske ga par la men ta iz va ja ra zi sko val ne in analitič ne sto ri tve. Or ga ni za cij sko spa-

da v ka bi net pred sed ni ka par la men ta.

Glav na na lo ga BAS je pri pra va neod vi snih po ro čil in stro kov nih mnenj (ra zi sko val nih 

na log). Le-te se iz de lu je po na ro či lu po sa mez ne ga po slan ca ali par la men tar ne ga od-

bo ra. Ve či no ra zisko val ne ga dela opra vi jo za po sle ni v ura du, ne ka te re ra zi ska ve pa so 

do de lje ne zu na njim stro kov nja kom, de lov nim sku pi nam ali aka dem skim in sti tu ci jam. 

Z na me nom spod bu ja nja jav nih raz prav BAS pri prav lja pub li ka ci je, ki obrav na va jo tre-

nut no in pred vi de no zako no da jo ter dru ge te ma ti ke, za ni mi ve za jav nost. BAS iz da ja 
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tudi zbor nik krat kih spo ro čil (Infos), ki vse bu je jo ana li zo tre nut ne so cial ne in eko nom-

ske prob le ma ti ke, pa tudi bolj ob šir na po ro či la (StudiaBAS). V sklo pu svo je sve to val ne 

funk ci je pa BAS so de lu je tudi pri or ga ni za ci ji kon fe renc in se mi nar jev, ki jih or ga ni zi ra-

jo par la men tar ni od bo ri.

Eden od ci ljev BAS je tudi sa moi ni cia tiv no sprem lja nje in pred vi de va nje po sle dic se da-

njih in pri hod njih tren dov v teh no loš kem raz vo ju in pri pra va in for ma cij gle de iz bra nih 

te ma tik, ki so za ni mi ve za delo par la men ta (EPTA, spletno mesto).

2.9 Zdru že no kra ljes tvo - Par la men tar ni urad za zna nost in 
teh no lo gi jo - Par lia men tary Of fi ce of Scien ce and  
Tech no logy (POST)

V bri tan skem par la men tu ima jo Par la men tar ni urad za zna nost in teh no lo gi jo, ki ga 

se stav lja jo čla ni obeh do mov par la men ta (Par lia men tary Of fi ce of Scien ce and Tech no-

logy). Urad je za dol žen, da pri skr bi ob jek tiv ne ana li ze s po droč ja zna no sti in teh no lo gi-

je o temah, ki so po mem bne za delo par la men ta. Urad tako pri prav lja štu di je s po droč ja 

obram be, trans por ta, oko lja, zdrav ja in so cial ne po li ti ke, no vih teh no lo gij, itd. (Dr žav ni 

zbor, 39/2000). 

Po leg tega urad or ga ni zi ra de lov na sre ča nja in se mi nar je, ki spod bu ja jo raz pra vo o raz-

lič nih te mah. Pri mer: zad nji se mi nar je bil or ga ni zi ran 10. 12. 2008 z na slo vom Zdravs-

tve no vars tvo in trans port v ju triš njem brez žič nem sve tu. Urad je v so de lo va nju z neod-

vi sno agen ci jo za ko mu ni ka ci je (OFCOM) iz ve del se mi nar, ki je na ka zal mož no sti, kako 

lah ko na pre dek v teh no lo gi ji vpli va na prob le ma ti ko zdrav ja in trans por ta (nova teh no-

lo gi ja v av to mo bi lih, ki pre pre ču je trke, brez žič ne na pra ve, ki opo zar ja jo bol ni ka na to, 

da je po treb no vze ti zdra vi lo ipd.) (POST, spletno mesto).

Par la men tar ni urad za zna nost in teh no lo gi jo je bil us ta nov ljen leta 1987 s fi nanč no 

po moč jo do bro del nih fun da cij, pri vat nih pod je tij in šte vil nih in di vi dual nih po slan cev. 

Od leta 1993 je urad ena iz med stro kov nih služb par la men ta, fi nan ci ran iz pro ra ču na. 

Vodi ga di rek tor. Se stav ljen je iz čla nov obeh do mov in predstavnikov vseh par la men-

tar nih strank, po moč pa jim nu di jo ug led ni znans tve ni ki in in že nir ji raz lič nih strok in 

in te re sov. Urad sku paj z di rek tor jem do lo či po droč je, o ka te rem bo se sta vil po ro či lo 

(Ra zi sko val na na lo ga 39/2000).
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2.10 Evrop ska mre ža or ga ni za cij za znans tve no in teh no loš ko 
pre so jo - Eu ro pean Par lia men tary Tech no logy As ses sment 
(EPTA)

EPTA je bila pod po kro vi teljs tvom ta krat ne ga pred sed ni ka Evrop ske ga par la men ta 

Enri qu ea Ba ro na Cres pa for mal no us ta nov lje na leta 1990. Gre za mre žo (ra zi sko val nih) 

or ga ni za cij (v nada lje va nju: or ga ni za ci je TA) part ne ric, ka te rih so de lo va nje koor di ni ra 

Svet EPTA pred vsem pre ko sre čanj di rek tor jev or ga ni za cij. 

Tre nut no so v mre ži zdru že ne or ga ni za ci je TA iz: Av stri je, Bel gi je, Polj ske, Šved ske (ki 

ima jo sta tus pri dru že nih čla nic)7, Danske, Fin ske, Flan dri je, Fran ci je, Gr či je, Ita li je, Ka-

ta lo ni je, Nem či je, Ni zo zem ske, Nor veš ke, Švi ce, Zdru že ne ga kra ljes tva). To so or ga ni za-

ci je, ki za par la men te pri prav lja jo ra zi ska ve s po droč ja pre so je vpli vov znans tve nega in 

teh no loš kega raz vo ja in ki z na cio nal ni mi par la men ti iz me nju je jo iz kuš nje in dog na nja 

o mož nih so cial nih, eko nom skih in okolj skih vpli vih no vih teh no lo gij. 

Na men EPTA je tudi spod bu ja ti na cio nal ne par la men te k vpe lja vi teh no loš ke pre so je v 

pro ce se od lo ča nja (EPTA, spletno mesto). 

III.  ZAKLJUČEK

Za ka ko vost no od lo ča nje in ob li ko va nje po li tik so po treb ni me ha niz mi, ki lah ko zaz na-

jo in sprem lja jo znans tve ni in teh no loš ki na pre dek ter hkra ti pred vi di jo nju ne po sle di-

ce. Man dati ob li ko val cev po li tik s svo jo ča sov no ome je nost jo bo tru je jo obi čaj no bolj 

krat ko ročnemu ali mor da sred nje roč ne mu gle danju na po sa mez no prob le ma ti ko - za 

us pe šen raz voj druž be pa po tre ben je dol go roč nej ši po gled. 

Že leta 1996 je Par la men tar na skupš či na Sve ta Evro pe z Re so lu ci jo št. 1083 o par la men-

tih in pre so janju znans tve nih in teh no loš kih mož no sti po zva la par la men te k us ta no vi tvi 

de lov nih te les, ki bi s svo jim de lo va njem pris pe va la k raz pra vi in obrav na vi znans tve nih 

in teh no loš kih vpra šanj. Ide ja iz vi ra iz ame riš ke ga Kon gre sa, kjer je bil leta 1970 us ta-

nov ljen Urad za pre so jo teh no lo gij (OfficeofTechnologyAssessment)8. (EPTA, spletno 

mesto). 

7 To so or ga ni za ci je TA, ki so s par la men ti le ne for mal no po ve za ne. Vklju če ne so v vse de jav no sti EPTA, ni-

ma jo pa pred stav ni ka v Sve tu EPTA.

8 Več o tem v ra zi sko val ni na lo gi 39/2000.
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Kot je raz vid no iz krat ke ga pre gle da iz va ja nja TA (TechnologyAssessment) v EU, se ta 

iz va ja v raz lič nih or ga ni za cij skih ob li kah. To so lah ko stal ni par la men tar ni odbori za 

TA (pri mer Dan ske, Fin ske, Fran ci je, Ita li je), lo če ne eno te za TA v ob li ki par la men tar ne 

ad mi ni stra ci je/se kre ta ria ta (pri mer Polj ske in Zdru že ne ga kra ljes tva) ali pa neod vi sne 

or ga ni za ci je, ki jim je po de ljen man dat sve to val ne in sti tu ci je par la men ta (pri mer Av stri-

je, Nem či je).

Kot že ome nje no, gre pri TA (za raz li ko od ra zi sko val nih na log, ki jih obi čaj no pri prav-

lja jo ra zi sko val ne eno te par la men tov) za sred nje- in dol go roč ne štu di je o kom plek snih 

in in ter dis ci pli nar nih prob le mih, ki so po sle di ca znans tve ne ga in teh no loš ke ga raz vo ja 

v druž bi. In te štu di je, po leg os ta lih de jav no sti (or ga ni zi ra nje kon fe renc, de lav nic, po-

ve zo va nje stro kov ne jav no sti in po li ti ke, spod bu ja nje jav nih raz prav na do lo če no te ma-

ti ko, iz da ja nje pub li ka cij ipd.), pred stav lja jo os nov no de jav nost služb TA. Pou da rek je 

na nji ho vi ne pri stran sko sti, stro kov no sti in upo rab no sti v smi slu sve to val ne ga orod ja 

pri po li tič nih od lo či tvah. Nji ho va upo ra ba pa tem od lo či tvam po ve ča ve ro do stoj nost in 

spre je tost v jav no sti.

Li te ra tu ra in viri
 - Com mit tee for the Fu tu re. Par lia ment of Fin land: Tech no logy As ses sment: Com pa ri son bet ween 

the Fin nish Prac ti ce and the Prac ti ces of the five EPTA In sti tu tions, Hel sin ki 2005.
 - ECPRD: Eu ro pean Cen tre for Par lia men tary Re search and Do cu men ta tion. Spletno mesto: 

https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/secured/detailreq.do?id=902 (30. 6. 2008).
 - EPTA: Eu ro pean Par la men tary Tech no logy As ses sment. Spletno mesto: http://www.eptanetwork.

org/EPTA/about.php (30. 6. 2008).
 - Evrop ski par la ment: Scien ce and Tech no logy Op tions As ses sment (STOA). Spletno mesto: 

http://www.europarl.europa.eu/stoa/network/default_en.htm?textMode=on (30. 6. 2008).
 - Fran co ski se nat: OPECST's prac ti ce as re gards scien ti fi ce ex per ti se:  

http://www.senat.fr/opecst/resume/4pages_pratique_opecst_exp_scientifique_anglais.pdf (30. 6. 
2008).

 - IPU: In ter par la men tary Union: Par lia ment and De mo cracy in the Twenty-First Cen tury: A Gui de to 
Good Prac ti ce, Da vid Beet ham, In ter-Par lia men tary Union 2006: http://www.ipu.org/PDF/publica-
tions/democracy_en.pdf (30. 6. 2008).

 - ITA. Spletno mesto: http://www.oeaw.ac.at/ita/welcome.htm (30. 6. 2008).
 - Par lia ment of Fin land: The Com mit tee for the fu tu re. Spletno mesto: 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/committees/future.htx (27. 6. 2008).
 - POST: Par lia men tary Of fi ce of Scien ce and Tech no logy. Spletno mesto: 

http://www.parliament.uk/parliamentary_offices/post.cfm (23. 12. 2008).
 - Ra zi sko val na na lo ga št. 39/2000: Par la men ti in teh no loš ka pre so ja. .Ra zi sko val ni sek tor, Dr žav ni 

zbor.
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST V DRŽAVNEM ZBORU*

I. UVOD - SPLOŠNO O POMENU RAZISKOVALNIH SLUŽB V 
PARLAMENTIH

Par la men tar ne ra zi sko val ne služ be ima jo po mem bno vlogo v par la men tih po vsod po 

sve tu. Za go tav lja jo raz no vrst ne in po li tič no nepri stran ske in for ma ci je in po dat ke, s či-

mer sle di jo in for ma cij skim po tre bam par la men tov ter po sred no pris pe va jo k bolj še mu 

in učin ko vi tej še mu iz va ja nju nji ho vih funk cij, zla sti še za ko no daj ne in nad zor ne funk-

ci je. 

Par la men tar ne ra zi sko val ne služ be s stro kov no pod po ro čla nom par la men ta pris pe va-

jo k dvi gu kva li te te nji ho ve ga dela, s tem pa po sred no pris pe va jo k več ji učin ko vi to sti 

par la men ta, k in sti tu cio nal ne mu raz vo ju par la men ta in nje go vi av to nom no sti (Ka se-

mets, 2000: str. 42). 

Stro kov na li te ra tu ra na va ja, da po men par la men tar nih ra zi sko val nih služb ni le v kva li-

tet nem za go tav lja nju in for ma cij in po dat kov, ki jih tak šna služ ba nudi, pač pa je po men 

de lo va nja tak šne služ be šir ši. Po Ro bin so nu (2000) ra zi sko val na de jav nost v za ko no-

daj nem or ga nu - par la men tu lah ko tudi pris pe va h kre pi tvi de mo kra ci je in iz bolj ša nju 

pro ce sov uprav lja nja in vo de nja dr ža ve. To ute me lju je z na sled njim:

1) Parlamentarnaraziskovalnadejavnostprispevakboljšemuzakonodajnemuodlo

čanju. To se ka že na več rav neh: 

• par la men tar na ra zi sko val na de jav nost lah ko daje os nov ne in do dat ne in for ma ci je 

k po sa mič nim pred lo gom (ak tov, ukre pov po li tik itd.) in bolj kom pleksne po gle de;

• pris pe va k in sti tu cio nal ni di na mi ki (k vzpo stav lja nju kon sen za), saj se razprava s 

tem, ko zbe re ob jek tiv ne po dat ke in dejs tva, lah ko osre do to či na vred not ne raz li ke 

in ne na raz čiš če va nje ob jek tiv nih dej stev;

• upo ra ba in for ma cij vi so ke kva li te te pris pe va k več ji zaz na ni le gi tim no sti spre je tih 

od lo či tev (upo ra ba vseh zna nih dej stev, naj no vej ših dog nanj pra vi lo ma vodi k bolj-

šim re ši tvam in s tem k več ji spre jem lji vo sti med dr žav lja ni idr...);

* Mag. Tat ja na Kra šo vec, mag. Igor Zo bav nik, dr. Ka ta ri na Ža gar, mag. Moj ca 

Pri sta vec Đogi ć, Mar ja na Kri žaj, mag. Ro ma na No vak, Ja nez Bla žič, mag. An-

drej Eror; pri prav lje no: 12 . 6. 2008, ob jav lje no: 17. 6. 2008.
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• par la ment, »obo ro žen« z ra zi ska va mi, lah ko odi gra bolj ak tiv no vlo go v pro ce su ob-

li ko va nja in do lo čanja jav nih po li tik v dr ža vi (po licy pro ce su), pri vo de nju in uprav-

lja nju dr ža ve - je bolj ena ko vre den part ner iz vr šil ni veji ob la sti - vla di.

2) Parlamentarne raziskaveprispevajokmočnejši,učinkovitejšidemokraciji:

• pris pe vajo k bolj plu ral ne mu (po li tičnemu) pro ce su ob li ko va nja in do lo ča nja jav-

nih po li tik, saj kre pijo in for ma cij sko neod vi snost za ko no da jal ca. Pri tem ne gre za 

neod vi snost le v raz mer ju do iz vr šil ne veje ob la sti (in nje ne ga pod por ne ga apa ra ta 

v stro kov nem oseb ju mi ni str stev ter zu na njih stro kov nja kov), tem več tudi v raz mer-

ju do dru gih igral cev (ak ter jev) v pro ce su ob li ko va nja in do lo ča nja jav nih po li tik;

• kva li tet ne ra zi ska ve pris pe va jo k bolj še mu od lo ča nju in kre pi jo le gi tim nost par la-

men ta - dr žav lja ni do je ma jo, da od lo či tve par la men ta temelji jo na dejs tvih, na za-

nes lji vih po dat kih in na ja sno izra že nih vred no tah in in te re sih. Ena od po mem bnih 

funk cij par la men ta je tudi raz re še va nje in te re snih konf lik tov v druž bi na pre gle den 

na čin. Če se ta ne oprav lja v za dost ni meri in do volj trans pa rent no, ima lah ko to za 

druž bo ne ga tiv ne učin ke. Is ka nje kom pro mi sov je v tem kon tek stu bis tve na pr vi na 

in par la ment lah ko ob us trez ni ko li či ni re le vant nih in for ma cij naj de pri mer no re ši-

tev, ki bo pris pe va la k mir ne mu raz re še va nju konf lik tov;

• kva li tet no ra zi skova nje lah ko pris pe va k temu, da se več je šte vi lo dr žav lja nov vklju či 

v pro ces od lo ča nja in ob li ko va nja po li tik: os nov na ide ja je, da do bre ra zi ska ve pris-

pe va jo k več ji učin ko vi to sti par la men ta in kre pi jo nje go vo vlo go v pro ce su ob li ko-

va nja in do lo ča nja jav nih po li tik; s kre pi tvi jo nje go ve vlo ge se po sred no kre pi tudi 

vpliv dr žav lja nov, ki jih par la ment pred stav lja; s tem pa se ši ri de mo kra tič na pod stat 

uprav lja nja dr ža ve in ve ča de mo kra tič nost;

• par la men tar ne ra zi ska ve lah ko pris pe va jo k več ji kul tu ri dia lo ga in k de mo kra tič-

ne mu zna ča ju raz pra ve v pro ce su ob li ko va nja in do lo ča nja jav nih po li tik.Ker par-

la ment raz po la ga z več jim ob se gom kva li tet nih in for ma cij, se nje go va vlo ga v tem 

pro ce su kre pi in te ži k rav no tež ju med igral ci (ak ter ji) v njem.Tako spre minja na-

ra vo dia lo ga v po zi tiv no smer - več spo što va nja med part ner ji, več ja ena ko prav nost 

part ner jev, manj pre vla de s po zi ci je mo či (več Ro bin son, 2000: str. 25-28).

Da pa bi lah ko par la men tar ne ra zi sko val ne služ be oprav lja le svo je po slans tvo - pris pe-

va le k več ji kva li te ti de lo va nja pred stav niš kih in sti tu cij in k nji ho vi več ji av to nom no sti, 

pa mo ra jo biti iz pol nje ni ne ka te ri po go ji. 



92

Ti so na sled nji (Ro bin son, 2000: str 29-34):

1) Izbiranajboljšihkadrovzaraziskovalce, ki so ne le vi so ko pro fe sio nal ni v svo jih 

zna njih, tem več tudi po li tič no ne pri stran ski ter mo ra jo ime ti temu us trez no pod po-

ro v svo jih na dre je nih. 

2) Osredotočenostnaparlamentinnjegovepotrebe - za ko no da ja lec je prio ri tet ni upo-

rab nik sto ri tev. Na lo ga ra zi sko val nih služb je pri pra va os nov nih ozi ro ma do dat nih 

gra div o naj po mem bnej ših za de vah, ki jih par la ment obrav na va (osre do to če nost na 

naj po mem bnej še za de ve). In for ma ci jo o tem si ra zi sko val na služ ba pri do bi v raz go-

vo rih s poslanci in vods tvom par la men ta o tem, kaj po tre bu je jo. V tem ok vi ru je po-

mem bno, da so ra zi sko val ne služ be spo sob ne zaz na ti, evi den ti rati ti ste ra zi sko val ne 

prob le ma ti ke, ki bodo ak tual ne, hkra ti pa tudi same vna prej zbi ra jo po dat ke o njih 

in pri pra vi jo ra zi sko val ne dos je je.

 Do bre ra zi ska ve, ki de jan sko po kri va jo po tre be za ko no da jal ca, so pra vi lo ma kom bi-

na ci ja raz lič nih vrst in for ma cij:

• in for ma cij o jav nih po li ti kah (po licy in for ma cij) - kaj so vzro ki prob le mov, al ter na-

tiv ne re ši tve, učin ki raz lič nih re ši tev;

• po li tič ne in for ma ci je (iz koa li cij skih, opo zi cij skih vi rov);

• po stop kov ne/pro ce du ral ne in for ma ci je - o tem, kaj je mo go če na re di ti na po sa-

mez nih stop njah za ko no daj ne ga po stop ka.

3) Pripravauravnoteženihinobjektivnihraziskav - zah te va za tak šno par la men tar no 

ra zi sko val no de jav nost iz ha ja iz treh vi rov:

• us trez na po li tič na pre so ja in di stan ca, ki ne do puš ča, da bi se ra zi sko va lec po sta vil 

na ka te ro ko li stran, saj bi to lah ko po sle dič no vo di lo k od po ru pri dru gih stra neh in 

dol go roč no k zmanj ša nju sred stev ter celo uki ni tvi de jav no sti;

• us trez na po li tič na fi lo zo fi ja - po li tič na opre de li tev ra zi sko val ca ni po mem bna, zato 

se ne sme odra ža ti v nje go vih iz del kih; ve lja jo le opre de li tve iz vo lje nih pred stav ni-

kov in od njih vo liv ci pri ča ku je jo, da jih izra zi jo in uve ljav lja jo. Sta liš ča ra zi sko val cev 

bi pri tem lah ko bila le mo teč de jav nik, pa če prav bi se mor da po kri va la s sta liš či 

po slan cev. To rej, brez vsa kih pri po ro čil in mnenj!;

• po tre ba za ko no da jal ca po nev tral nem ar bi tru - par la ment vse sko zi do bi va pred lo ge 

za spre jem raz lič nih ukre pov in spre memb po li tik s stra ni naj raz lič nej ših sku pin. 

Ra zi sko val na služ ba je lah ko ti sta, ki zbe re vse in pri pra vi pre gled ter jih po sta vi 

v us tre zen ok vir gle de na ob jek tiv nost (av ten tič nost) po sre do va nih po dat kov in 

pred lo gov re ši tev ter ar gu men tov v prid in pro ti za po sa mez ne pred lo ge;
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• pri do bi ti ozi ro ma ohra ni ti sta tus sa mo stoj ne ra zi sko val ne eno te, saj olaj ša ozi ro ma 

omo go ča ne pri stran ski pri stop pri oprav lja nju na log (ka rier na iz bi ra in ime no va nje 

ra zi sko val cev, ne mož nost vpli va po sa mez nih sku pin na vse bi no - na to, da bi bila 

vse bi na ra zi skav in te re sno obar va na, ob stoj služ be v dalj šem ob dob ju). Če to ni 

mo go če, je do bro ime no va ti nad zor no telo, se stav lje no iz vseh po li tič nih sku pin, 

ki bdi nad neod vi snost jo ra zi skav. Za neod vi snost je po mem bno tudi, komu je ra zi-

sko val na služ ba po dre je na v or ga ni za cij ski struk tu ri - ne sme biti npr. pred sed ni ku 

par la men ta, v do lo če nih pri me rih bi lah ko bila v tem kon tek stu prob le ma tič na po-

dre je nost tudi ge ne ral ne mu se kre tar ju.

4) Zagotovitipravočasnopripravoraziskav - par la ment po tre bu je hitre in pra vo ča sne 

in for ma ci je - od go vo re, še po se bej, če to pri mer ja mo z vla do, ki de jan sko od lo čil no 

vpli va na to, kaj se tre nut no obrav na va/re šu je. Zelo po mem bno je, da ra zi sko val na 

služ ba vna prej oce ni ozi ro ma pred vi di, kaj bo na dnev nem redu in pri pra vi us trez-

no in for ma ci jo.

5) Priprava celovitih, interdisciplinarnih in zanesljivih raziskovalnih izdelkov, ki 

omo go ča jo za ko no da jal cu:

• vi de ti, da ob sto ja jo raz lič ne re ši tve - da ima iz bi ro;

• da so iz bi re, ki so na vo ljo, tudi iz ve dlji ve in učin ko vi te (lah ko ka že jo, ka te rim vred-

not nim opre de li tvam so bli zu). To po me ni, da je pri po roč lji vo, da ima na lo ga pri ka-

za na raz lič na mne nja in ar gu men te v prid in pro ti ter da je mož no raz bra ti, kak šno 

te žo ima jo po sa mez ni ele men ti;

• da je mo go če vi de ti, kak šni so učin ki raz lič nih od lo či tev;

• da lah ko iz be re;

• zelo po mem bno je, da so iz del ki toč ni in kva li tet ni (da ni na pak v po dat kih). Po-

mem bno je tudi, da ni slov nič nih oziro ma pra vo pi snih na pak.

6) Nalogemorajobitikoncizneindostopne:

• na pi sa ne mo ra jo biti us trez no krat ko - pri ka zu je jo bis tvo, kar za ni ma za ko no da jal-

ca;

• ime ti mo ra jo pov zet ke (en od sta vek za kraj še in ena stran za dalj še na lo ge);

• upo raba tabel in grafov za po na zo ri tev pou dar kov (več ja pre gled nost in osre do to-

če nost),

• upo ra ba ali nej, da se pri teg ne po zor nost, da se na re di tekst bolj pre gle den, da se 

iz po sta vi naj po mem bnej še.
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7) Analizaproračunakotenanajpomembnejšihnalog- spre je ma nje dr žav ne ga pro-

ra ču na je ena naj po mem bnej ših ak tiv no sti vsa ke ga par la men ta, zato so tudi ana li ze 

pro ra ču na pra vi lo ma zelo važ ne.

Naštete po go je bi lah ko pre ved li tudi v na če la de lo va nja par la men tar nih ra zi sko val nih 

služb. V več jem ali manj šem ob se gu jih naj de mo v vseh par la men tih. 

II. USTANOVITEV RAZISKOVALNE SLUŽBE V DRŽAVNEM  
ZBORU

Z raz vo jem par la men tar ne ga si ste ma v Slo ve ni ji in vse več jim uve ljav lja njem Dr žav ne ga 

zbo ra kot osred nje pred stav niš ke in sti tu ci je, se je vse bolj ka za la tudi po tre ba po kre pi-

tvi nje go ve vlo ge v po li tič nem pro ce su, s tem pa po tre ba po kre pi tvi vseh funk cij Dr-

žav ne ga zbo ra, še zla sti za ko no daj ne in nad zor ne funk ci je. Po ka za lo se je, da je tre ba za 

us pe šno delo in raz voj za ko no daj ne ga or ga na za go to vi ti tudi us trez no stro kov no pod-

po ro od lo ča nju Dr žav ne ga zbo ra, ki ga pra vi lo ma v par la men tih za go tav lja jo kva li tet ne 

stro kov ne služ be. Pri za sle do va nju tega ci lja je po mem bno pris pe va la tudi od lo či tev o 

us ta no vi tvi sa mo stoj ne ra zi sko val ne služ be v Dr žav nem zbo ru. Ta naj bi za go tav lja la 

neod vi sne in stro kov ne in for ma ci je, po treb ne za ne mo te no oprav lja nje dela po slan cev 

ozi ro ma Dr žav ne ga zbo ra (Zajc, 2000: 201, 202). 

Prve ide je za us ta no vi tev tak šne služ be v Dr žav nem zbo ru se ga jo že v leto 1992, ko je 

bil iz ve den pro jekt: Trans for ma ci ja slo ven ske skupš či ne in mo der ni za ci ja pro ce sov od-

lo ča nja v ok vi ru šir še ga pro ce sa po li tič ne mo der ni za ci je Slo ve ni je - Ne kaj iz ho dišč in 

pred lo gov za reor ga ni za ci jo skupš čin ske ga dela in pri pra vo skupš čin ske ga po slov ni ka. 

Av tor (Zajc, 1992) je pred vi del sa mo stoj no ra zi sko val no služ bo s po dob ni mi na lo ga mi, 

kot so jo ime le službe v pri mer lji vih par la men tih. Sku paj z idej nim na čr tom in ob pri-

merljal nih po dat kih, pred stav lje nih v na ve de nem pro jek tu, je bila po stav lje na za dost na 

pod la ga za na dalj nje raz miš lja nje o sa mo stoj ni ra zi sko val ni de jav no sti zno traj Dr žav ne-

ga zbo ra. 

Ob po mo či Pha re pro gra ma (1996), na klo nje no sti ta krat ne ga vods tva in s spre jet jem 

no ve ga Od lo ka o or ga ni zi ra no sti služb v Dr žav nem zbo ru (1997) so se leta 1998 ure sni-

či la več let na pri za de va nja za us ta no vi tev sa mo stoj ne ra zi sko val ne služ be v Dr žav nem 

zbo ru. 
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2.1 Prav na pod la ga in kon sti tui ra nje 

Ra zi sko val ni sek tor1 se je kon sti tui ral 1. 4. 1998. Us ta nov ljen je bil na pod la gi ta krat ve-

ljav ne ga Od lo ka o or ga ni za ci ji in delu služb Dr žav ne ga zbo ra in Pra vil ni ka o or ga ni za-

ci ji in si ste mi za ci ji de lov nih mest v služ bah Dr žav ne ga zbo ra. 

Pra vil nik je do lo čal, da Ra zi sko val ni sek tor pri prav lja stro kov ne ana li ze o vpra ša njih, 

ki se na na ša jo na delo Dr žav ne ga zbo ra, nje go vih de lov nih te les in dru gih služb Dr-

žav ne ga zbo ra, pred vsem pa pri mer jal ne pre gle de v zve zi s po sa mez ni mi za kon ski mi 

re ši tva mi, po slov niš ki mi do loč ba mi, po lo ža jem po slan cev, de lo va njem par la men tov in 

po dob no. Vod ja Ra zi sko val ne ga sek tor ja je bila v skla du s ta krat ni mi pra vi li po moč ni ca 

ge ne ral ne ga se kre tar ja. 

Za delo Ra zi sko val ne ga sek tor ja so bila 5. 10. 1998 spre je ta tudi po seb na Pra vi la o ob de-

lo va nju na ro čil v Ra zi sko val nem sek tor ju, kjer je bil do lo čen na čin de lo va nja sek tor ja, 

vr ste na log, nji ho va ob ja va ipd. Ta pra vi la so bila le toš nje leto na do meš če na z Na vo di-

lom za na ro ča nje ra zi sko val nih na log in ob de la vo na ro čil. Več jih vse bin skih spre memb 

v na vo di lih si cer ni, so pa bile spre mem be po treb ne za ra di us kla di tve z novo or ga ni za-

cij sko struk tu ro, ki je bila do lo če na s si ste mi za ci jo de lov nih mest Dr žav ne ga zbo ra iz 

leta 2004. (gl. opom bo 1).

Ta krat ni so de lav ci Ra zi sko val ne ga sek tor ja smo se sku paj z vod jo sek tor ja in vod jo Do-

ku men ta cij sko-knjiž nič ne ga od del ka maja 1998 ude le ži li več kot tri te den ske ga štu dij-

ske ga obi ska pri Znans tve no - stro kov nih služ bah v nemš kem Bun de sta gu (v Bon nu), 

kjer smo se us po sab lja li za sa mo stoj no ra zi sko val no delo. S tem je bil rea li zi ran zad nji 

del iz pro gra ma Pha re 1996, na me nje ne ga kot po moč Dr žav ne mu zbo ru v pro ce sih 

mo der ni za ci je.2 

1 Ra zi sko val ni sek tor se je ka sne je prei me no val v Ra zi sko val ni od de lek, ko je v skla du s spre mem ba mi si ste-

mi za ci je leta 2004 na stal Ra zi sko val no-do ku men ta cij ski sek tor, zno traj ka te re ga de lu je ta dva od del ka - po leg 

Ra zi sko val ne ga od del ka (prej Ra zi sko val ni sek tor) še Do ku men ta cij sko-knjiž nič ni od de lek.

2 Pro gram Pha re je bil ob li ka po mo či za vse t.i. nove de mo kra tič ne dr ža ve. Pred stav ni ki tega pro gra ma so 

nu di li us trez no teh nič no ozi ro ma stro kov no po moč no vim par la men tom pri vzpo stav lja nju de mo kra ci je 

in so dob ne dr žav ne upra ve. Pri vzpo sta vi tvi ra zi sko val ne služ be je Dr žav ne mu zbo ru s stro kov ni mi nas ve ti 

po magal nek da nji di rek tor znans tve no-stro kov nih služb iz nemš ke ga Bun de sta ga (glej Ug le šič, 1996). Pha re 

pro gram je so de lo val tudi s fi nanč ni mi sreds tvi - eno leto je za go tav ljal pla če za 4 ra zi sko val ce.
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2.2 Po slans tvo, na men in ci lji us ta no vi tve Ra zi sko val ne ga  
sek tor ja 

V skla du z nor ma tiv no pod la go in na os no vi pri dob lje nih iz ku šenj iz nemš ke ga Bun-

desta ga si je Ra zi sko val ni sek tor ob za čet ku de lo va nja za dal na sled nje ci lje:

• za go tav lja nje na tanč nih in po li tič no ne pri stran skih in for ma cij ter po dat kov za ude le-

žen ce za ko no daj ne ga po stop ka v Dr žav nem zbo ru (zla sti za po slan ce in za de lov na 

te le sa), 

• pri prava ob ča snih ana liz učin ko vi to sti dela par la men ta in nje go vih de lov nih te les ter 

pred sta vi tev dela par la men ta in nje go vih zna čil no sti v po sa mez nih ob dob jih.

Na os no vi sta ti stič nih po dat kov (gl. po dat ke v na da lje va nju) lah ko ugo to vi mo, da so se 

ti ci lji sko zi de set let no ob dob je de lo va nja v ce lo ti ure sni če va li. Po leg ra zi sko val nih na-

log (teh je bilo v de set let nem ob dob ju pri prav lje nih sku paj več kot 700) je Ra zi sko val ni 

sek tor prev zel tudi vse bin ski del pri pra ve po ro čil o de lo va nju Dr žav ne ga zbo ra, tako 

man dat nih kot let nih po ro čil.3 V ob dob ju de lo va nja sek tor ja/od del ka sta bili iz da ni dve 

man dat ni po ro či li o delu Dr žav ne ga zbo ra, ena skraj ša na ver zi ja v an gleš kem je zi ku in 

šest let nih po ro čil, ki vse bu je jo slo ven ski in an gleš ki del. Ka sne je se je po ja vi la tudi po-

tre ba po pri pra vi pol let nih po ro čil. Od leta 2005 da lje Raziskovalni od de lek pri prav lja 

do lo čen iz bor naj po mem bnej ših sta ti stič nih po dat kov ob kon cu pom la dan ske ga, pa 

tudi je sen ske ga za se da nja Dr žav ne ga zbo ra. Po po tre bi pa pri pra vi manj ši na bor po dat-

kov tudi za kraj ša ča sov na ob dob ja. 

Po leg ja sno opre de lje nih ci ljev, ki jim je Ra zi sko val ni sek tor/od de lek (v na da lje va nju 

od de lek) vse sko zi sle dil, pa je bilo že ob us ta no vi tvi tudi na tanč no do lo če no, ka te rih 

nalog ne bo iz va jal. Tako ne pri prav lja in for ma cij, ki niso v po ve za vi z za ko no daj nim 

po stop kom ali de lom par la men ta, ne pri prav lja be se dil za kon skih pred lo gov in pra vil-

ni kov in ne iz va ja prav ne ga sve to va nja. Te na lo ge oprav lja jo dru ge služ be Dr žav ne ga 

zbo ra.

Skle ne mo lah ko, da Ra zi sko val ni od de lek se lek cio ni ra, ana li za in zbi ra in for ma ci je ter 

jih po nu di po slan cem. Po slan cem je omo go čen hi ter vpo gled v do lo če no (stro kov no) 

prob le ma ti ko, ki jih za ni ma.

3 Po ro či la o delu Dr žav ne ga zbo ra so na vo ljo v ti ska ni ob li ki, do stop na so tudi na splet ni stra ni Dr žav ne ga 

zbo ra - tudi v an gleš kem je zi ku.
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2.3  Na če la 

Ra zi sko val ne par la men tar ne služ be de lujejo po do lo če nih na če lih. Vse upo rab ni ke mo-

ra jo obrav na va ti ena ko. To po me ni, da se k pri pra vi ra zi sko val ne na lo ge, ne gle de na to, 

kdo je na roč nik, pri sto pi na enak na čin, z ena ko po zor nost jo in od go vor nost jo, in se 

daje vsem na roč ni kom ne pri stran ske in for ma ci je. Ne na zad nje, do sled no ure sni če va nje 

na čel pris pe va tudi k ug le du ra zi sko val ne služ be same.

Ra zi sko val ni sektor je ob za čet ku de lo va nja po sta vil na če la rav na nja, ki pred stav lja jo 

po mem bno vo di lo pri de lo va nju in so ak tual na še da nes. 

Gre za na slednja na če la:

• vsebinskapovezanostzzakonodajnimiprojekti - sto ri tve od del ka so na vo ljo vsem 

po slan cem kot po moč pri oprav lja nju nji ho ve te melj ne funk ci je - spre je ma nju za ko-

nov in sprem lja nju nji ho ve ga iz va ja nja;

• političnanepristranost - v na lo gah so pri ka za ne vse re le vant ne vse bi ne z vseh vi di-

kov;4

• strokovnost - pri delu se upo rab lja znans tve ne me to de dela in do sled no na va ja upo-

rab lje ne vire. Ra zi sko val ne na lo ge so pra vi lo ma krat ke, a vse bu je jo vse bis tve ne vi di-

ke. Na ve de ne so mo go če al ter na ti ve brez fa vo ri zi ra nja do lo če ne ga ukre pa - s tem se 

po slan cem omo go či vpo gled v raz lič ne op ci je.

• ustreznapredstavitevzanameneinpotrebeDržavnegazborainnaročnika - na lo ge 

se pri pra vi na pod la gi na ro čil upo rab ni kov. In for ma ci ja mora za do sti ti po tre bam po-

slan cev, ki iz ha ja jo iz za ko no daj ne ga pro ce sa, mora biti kva li tet na in ob li ko va na tako, 

da po slan cem po ma ga pri ob li ko va nju od lo či tev v Dr žav nem zbo ru;

• aktualnostinročnost(pravočasnost)informacij - na lo ge so pri prav lje ne v us trez ni 

ob li ki in pri mer no hi tro;

• zaupanje,zaupnostinjavnostime na roč ni ka na lo ge je zaup ne na ra ve in iz na lo ge 

ali dru gih zbirk ni raz vid no. Če prav je na lo ga iz de la na za po sa mez ne ga po slan ca, 

se vsi iz del ki ob ja vi jo v in for ma cij skem sistemu Dr žav ne ga zbo ra,5 ob ča sno tudi kot 

po seb na ti ska na iz da ja (zbor ni ki). Iz od zi vov na roč ni kov je raz vid no, da si je Ra zi-

4 Gre za ene ga iz med po mem bnih ele men tov znans tve ne ga pri sto pa, ka te re ga te melj je pri kaz vseh mo go-

čih vi di kov obrav na va ne prob le ma ti ke in iz tega iz ha ja jo čih, lah ko tudi raz lič nih pri sto pov in re ši tev prob-

le ma (v na šem pri me ru to po go sto po me ni tudi na ved bo dr žav, kjer do lo če ne ga po ja va, in sti tu cio nal ne 

re ši tve sploh ne poz na jo). 

5 V skla du s pra vi li o ob de lo va nju na ro čil ozi ro ma na vo di li na roč nik lah ko zah te va od lo ži tev ob ja ve do 6 me-

se cev. Po tem ob dob ju se na lo ga ob ja vi - od leta 2004 tudi na splet ni stra ni Dr žav ne ga zbo ra.
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sko val ni od de lek s svo jim do se da njim de lom in pri sto pom k pri pra vi na log pri do bil 

zau pa nje med na roč ni ki;

• povezovanjesstrokovnimiinznanstvenimiinstitucijamiindostopnostdočimveč

jegaštevilapodatkovnihzbirkrazličnevrste (prav nih, eko nom skih, sta ti stič nih, sve-

tov ni splet itd.). Od de lek upo rab lja raz lič ne in for ma cij ske vire. Po mem bno je tudi 

so de lo va nje s stro kov nja ki, ki de la jo na po sa mez nih mi ni strs tvih, v znans tve nih in sti-

tu ci jah, so de lo va nje s stro kov ni mi so de lav ci de lov nih te les Dr žav ne ga zbo ra in pre tok 

in for ma cij o prob le ma ti ki po po sa mez nih po droč jih in o pred vi de nih pro jek tih;

• stalnostrokovnoizpopolnjevanjesodelavcevoddelka. So de lav cem od del ka je omo-

go če no kon ti nui ra no izo bra že va nje, po se ben pou da rek se daje zna nju tu jih je zi kov.

2.4 Znans tve ne me to de dela 

Če pri mer ja mo »kla sič no« ra zi sko val no de jav nost z ra zi sko val no de jav nost jo zno traj 

par la men ta, lah ko ugo to vimo kar ne kaj bis tve nih raz lik. Na pri mer, znans tve ne ra zi-

ska ve so re la tiv no ob sež ne in po te ka jo dlje ča sa. Ok vi ri ra zi sko va nja so do lo če ni s po-

stav lje ni mi hi po te za mi, ki se jih pre ver ja te kom ra zi sko va nja z raz lič ni mi me to da mi. 

Par la men tar ne ra zi ska ve so pra vi lo ma kraj še, na re je ne v čim kraj šem roku, sam ok vir 

ra zi sko va nja pa je do lo čen s stra ni na roč ni ka. Ne gle de na to pa lah ko v obeh pri me rih 

go vo ri mo o vi so ki stro kov ni us po sob lje no sti ra zi sko val cev in zmož no sti upo ra be us-

trez nih znans tve nih me tod.

Glede na to, da tudi v Ra zi sko val nem od del ku v Dr žav nem zbo ru iz va ja mo par la men-

tar ne ra zi ska ve, pra vi lo ma ne na va ja mo hi po tez (ra zen iz je mo ma), pač pa so meje ra-

zi sko va nja do lo če ne v na ro či lu. To za nas pred stav lja rde čo nit, ki ji sle di mo in poiz-

ku ša mo do se či čim bolj še re zul ta te - pra vi lo ma pa ne iš če mo vzroč nih po ve zav med 

po sa mez ni mi po ja vi, tem več po ja ve opi su je mo. 

Ra zi sko val ni od de lek od us ta no vi tve da lje upo rab lja pred vsem na sled nje znans tve ne 

me to de ra zi sko va nja:

• štu dij re le vant ne li te ra tu re – pred vsem za opre de li tev teo re tič nih iz ho dišč in opre de-

li tve poj mov;

• pri mer jal na me to da – je naj po go ste je upo rab lje na me to da, pred vsem ob pri pra vi pri-

mer jal nih pre gle dov (zla sti z dr ža va mi čla ni ca mi EU); 

• štu dij pri me ra – ko na roč nik že li po drob nej šo obrav na vo do lo če ne te ma ti ke (na pri-

mer nor ma tiv no ure di tev ne ke ga po droč ja ali pri kaz si ste ma de lo va nja v toč no do lo-

če ni dr ža vi.;
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• me to da (druž bo slov ne ga) in terv ju ja – obi čaj no v ob li ki pos ve to vanj ali te le fon skih 

raz go vo rov z do lo če ni mi pri stoj ni mi ose ba mi, ki se uk varjajo s te ma ti ko, ki je pred-

met ra zi sko va nja;

• an ke ta – zla sti pri zbi ra nju sta ti stič nih po dat kov, ko stro kov ne služ be - se kre tar je de-

lov nih te les za pro si mo za do lo če ne po dat ke.

Te me to de obi čaj no niso po se bej na ve de ne v uvod nem delu na lo ge, jih pa ves čas 

upo rab lja mo. Po leg teh so (od vi sno od teme in vr ste na lo ge) po go sto v upo ra bi tudi 

ne ka te re dru ge me to de, na pri mer me to da de skrip ci je, pa tudi ne ka te re sta ti stič ne 

me to de ter se kun dar na ana li za urad nih sta ti stič nih in dru gih pri dob lje nih po dat kov. 

Po mem ben vi dik znans tve ne ga pri sto pa je us trez no pri do bi va nje vi rov in nji ho va pra vil-

na raba. Uporabljamo zlasti pri mar ne vi re (ori gi nal ni tek sti za ko nov in dru ga gra di va). 

Že ob de la ni viri nam slu ži jo pred vsem za pre ve ri tev in do dat no po ja sni tev po dat kov, ali 

v pri me ru, ko dru gi viri niso do stop ni (več o tem v po glav ju o vi rih). Upo rab lje ne vire 

in li te ra tu ro do sled no na va ja mo tako v be se di lu na lo ge kot na kon cu na lo ge v po seb-

nem po glav ju (viri in li te ra tu ra). 

2.5 Iz del ki Ra zi sko val ne ga sek tor ja-od del ka 

Ra zi sko val na de jav nost po te ka na dva uve ljav lje na na či na:

• pri pra va ra zi sko val nih na log po na ro či lu Dr žav ne ga zbo ra in nje go vih de lov nih te les, 

po na ro či lu po slank in po slan cev (v na da lje va nju po slan cev) in ge ne ral ne ga se kre tar-

ja Dr žav ne ga zbo ra6 (gl. po dat ke v na da lje va nju);

• pri pra va ra zi sko val nih na log po last ni pre so ji, t.i. sa moi ni cia tiv ne in for ma ci je.7 

Ra zi sko val ni od de lek pri prav lja na sled nje ob li ke iz del kov:

• DP - do ku men ta ci ja s pov zet ki (zbra na gra di va iz do ku men ta ci je, splet nih stra ni in 

dru gih in for ma cij skih vi rov s krat ki mi pov zet ki vse bi ne)

• PO - po dat ki (po sre do va nje do lo če nih stro kov no in vse bin sko zah tev nej ših po dat kov)

• IN - splo šna in for ma ci ja o do lo če nem prob le mu - kra tek pri kaz 

6 S spre mem ba mi na vo dil za na ro ča nje ra zi sko val nih na log in ob de la vo na ro čil iz le toš nje ga leta so na roč ni ki 

na log lah ko tudi po slan ske sku pi ne, kar pred stav lja no vost gle de na do se da njo ure di tev.

7 To v prak si po me ni, da se iz be re do lo če no te ma ti ko, se jo stro kov no ob de la in z re zul ta ti sez na ni ude le-

žen ce za ko no daj ne ga pro ce sa. Tak šnih in for ma cij na last no po bu do je Ra zi sko val ni sek tor v de set let nem 

ob dob ju de lo va nja iz de lal 117 (več gl. sta ti stič ne po dat ke).
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• PP - pri mer jal ni pri kaz (pri kaz nor ma tiv nih ure di tev v raz lič nih dr ža vah čla ni cah EU 

in dru gih dr ža vah)

• AN - štu di ja - ana li za (po glob lje na obrav na va do lo če ne te ma ti ke).

Do le toš nje ga leta je Ra zi sko val ni od de lek pri prav ljal tudi opre de li tve poj mov (OP), s 

spre jet jem no vih na vo dil pa je bila ta ob li ka kot samo stoj na uki nje na, saj je opre de li tev 

poj mov vklju če na v uvod ni del vsa ke ra zi sko val ne na lo ge, ne gle de na ob li ko.

Na ro ča nje na log po te ka pi sno na os no vi po seb ne ga obraz ca in pre ko elek tron ske po-

šte. Prak sa je po ka za la tudi po tre bo po uve lja vi tvi mož no sti ust ne ga na ro ča nja pre ko 

te le fo na. Tak šno na ro či lo se ka sne je ob li ku je tudi pi sno in po tr di na ome nje nem obraz-

cu.

Ra zi sko val ne na lo ge so pra vi lo ma ob jav lje ne ta koj, na roč nik ima mož nost izra zi ti že ljo, 

da se ob ja va na lo ge za dr ži do 6 me se cev. 

Iz bor na log je ob jav ljen tudi v ti ska ni ob li ki. Do da nes je izš lo 8 zbor ni kov, na lo ge pa so 

od no vem bra 2004 do stop ne tudi na splet ni stra ni Dr žav ne ga zbo ra.

Na tanč ni po dat ki o šte vi lu iz de la nih na log po po sa mez nih ob li kah in po po sa mez nih 

man dat nih ob dob jih so na vo ljo v po glav ju, ki pri ka zu je sta ti stič ne po dat ke.

2.6  Delo od del ka po po sa mez nih po droč jih in ka drov ska 
struk tu ra

Ra zi sko val ni sek tor je ob us ta no vi tvi ozi ro ma ob za čet ku de lo va nja do lo čil na sled nja 

po droč ja ra zi sko va nja:

• gos po dars tvo, fi nan ce, dav ki, med na rod ni eko nom ski od no si, kme tijs tvo (to po droč-

je je sku paj z vod jo sek tor ja po kri val še en stro kov ni so de la vec), 

• so cial ni si ste mi (so cial na var nost, delo, dru ži na, izo bra že va nje, zna nost, zdravs tvo, 

šport, kul tu ra (dva so de lav ca),

• prav ni in po li tič ni si stem (dve so de lav ki),

• vars tvo oko lja (ena so de lav ka),

• med na rod ni od no si in med na rod ne or ga ni za ci je (ob us ta no vi tvi to de lov no me sto 

ni bilo za se de no).

Po droč ja so tudi po de se tih le tih v glav nem nes pre me nje na, spre mi nja se le di na mi ka 

po po sa mez nih temati kah.
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V za čet ku je bilo na sek tor ju sku paj z vod jo in taj ni co za po sle nih osem oseb. Od teh sta 

bila dva dok tor ja zna no sti in en ma gi ster, os ta li pa z uni ver zi tet no izo braz bo. Ka sne je se 

je ka drov ska struk tu ra iz po pol ni la (na skup no šte vi lo de set oseb) in tudi ne ko li ko spre-

mi nja la. Ves čas pa se je ohra ni la pe strost »izo braz be nih pro fi lov« in vi so ka stro kov na 

us po sob lje nost ka dra, kar omo go ča us trez no in kva li tet no po kri va nje vseh na ve de nih 

stro kov nih po dro čij. Da nes so po leg vod je Ra zi sko val no-do ku men ta cijske ga sek tor ja in 

vod je Ra zi sko val ne ga od del ka (oba ma gi stra zna no sti) ter taj ni ce vod je sek tor ja v od-

del ku za po sle ni: dva uni ver zi tet na di plo mi ra na prav ni ka s pra vo sod nim iz pi tom, štir je 

ma gi stri zna no sti in dok to ri ca zna no sti. Ena iz med po mem bnih zna čil no sti dela od del-

ka je tim sko delo. Ve lik pou da rek je tudi na zna nju tu jih je zi kov, saj brez do bre ga zna nja 

tu jih je zi kov (zla sti an gleš ke ga, nemš ke ga in fran co ske ga je zi ka, h ka te rim je več krat 

tre ba do da ti vsaj še ita li jan ski je zik in špan ske ga, do bro doš lo pa bi bilo tudi zna nje ka-

te re ga od skan di nav skih je zi kov) delo prak tič no ne bi bilo mo go če. Iz tega raz lo ga se 

kot nuja ka že kon ti nui ra no izo bra že va nje in iz po pol nje va nje.8 

2.7  Or ga ni za cij ske spre mem be 

Ob us ta no vi tvi je bil Ra zi sko val ni sek tor sa mo stoj na or ga ni za cij ska eno ta, lo če na od Se-

kre ta ria ta Dr žav ne ga zbo ra. Ka sne je, leta 2004, je priš lo do or ga ni za cij skih spre memb z 

no vim Od lo kom o no tra nji or ga ni za ci ji, de lov nih me stih in na zi vih v služ bah Dr žav ne-

ga zbo ra. V Se kre ta ria tu Dr žav ne ga zbora sta bila ob li ko va na dva sek tor ja, in si cer Sek-

tor za iz va ja nje de jav no sti Dr žav ne ga zbo ra in Ra zi sko val no-do ku men ta cij ski sek tor, 

zno traj ka te re ga de lu je ta dva od del ka:

• Ra zi sko val ni od de lek (prej Ra zi sko val ni sek tor) in 

• Do ku men ta cij sko-knjiž nič ni od de lek.9

Vsak od de lek ima svo je ga vod jo. Vod ja Ra zi sko val ne ga od del ka in vod ja Do ku men-

ta cij sko-knjiž nič ne ga od del ka lah ko po po tre bi na do meš ča ta vod jo sek tor ja, vo di ta 

in koor di ni ra ta delo v svo jih od del kih, so de lu je ta pri pri pra vi no vih pro jek tov, pri-

prav ljata de lov ne pro gra me in dru go v skla du s Pra vil ni kom o si ste mi za ci ji de lov nih 

mest.

8 O po me nu ka ko vost ne ga ka dra go vo ri tudi Wil liam H. Ro bin son, kar smo že pri ka za li v uvod nem po glav ju. 

Ro bin son (2000) pou dar ja da je iz bi ra naj bolj ših ka drov za ra zi sko val ce nuj na, da mo ra jo ti biti vi so ko pro fe-

sio nal ni v svo jih zna njih in pred vsem po li tič no ne pri stran ski. 

9 Do ku men ta cij sko-knjiž nič ni od de lek je pred tem spa dal v In for ma cij sko-do ku men ta cij ski sek tor Dr žav-

ne ga zbo ra.
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Ra zi sko val no-do ku men ta cij ski sek tor kot ce lo to pa vodi vod ja sek tor ja. Sled nji v skla du 

s si ste mizacijo de lov nih mest vodi in koor di ni ra delo v sek tor ju. V delo Ra zi sko val nega 

od del ka pa se vklju ču je tudi ne po sred no, npr. v or ga ni za ci jo pri pra ve naj zah tev nej ših 

ra zi sko val nih na log, sku paj z vod jo od del ka do de lju je na lo ge in potr ju je nji ho vo konč-

no vse bi no, sprem lja delo Dr žav ne ga zbo ra, za ko no daj ni po sto pek in za de ve EU, skr bi 

za iz bor na log za ob ja vo v zbor ni ku idr.

Tak šna or ga ni zi ra nost se je iz ka za la za smi sel no, saj je delo Ra zi sko val ne ga od del ka 

te sno po ve za no z de jav nost jo Do ku men ta cij sko-knjiž nič ne ga od del ka. Do ku men ta cij-

sko-knjiž nič ni od de lek po leg os nov ne funk ci je - zbi ra nja naj raz lič nej ših gra div in po-

sre do va nja in for ma cij no tra njim in zu na njim upo rab ni kom, pogosto po ma ga ra zi sko-

val cem pri is ka nju us trez nih vi rov za ob li ko va nje raziskovalnih na log. 

De li tev na log med od del ko ma je po vsem ja sna: Do ku men tacij sko – knjiž nič ni od de lek 

zbi ra in po sre du je raz lič ne po dat ke in tudi kom plek snej še in for ma ci je, ki pa pra vi lo ma 

ne ter ja jo do dat ne ob de la ve, za vse bin sko ob de la vo je od go vo ren Ra zi sko val ni od de lek. 

Re če mo lah ko, da se je so de lo va nje Ra zi sko val ne ga od del ka z Do ku men ta cij sko-knjiž-

nič nim od del kom po zdru ži tvi še okre pi lo, če prav je bilo že ob us ta no vi tvi ra zi sko val-

ne služ be za stav lje no te sno so de lo va nje s ta krat nim In for ma cij sko - do ku men ta cij skim 

sek tor jem, pa tudi z dru gi mi služ ba mi Dr žav ne ga zbo ra. 

III. STATISTIČNI PODATKI O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

3.1 Šte vi lo ra zi sko val nih na log 

V Ra zi sko val nem od del ku je bilo v de se tih le tih na re je no 718 ra zi sko val nih na log, od 

tega 144 na log v man dat nem ob dob ju 1996 - 2000 (od za čet ka de lo va nja v letu 1998), 

335 ra zi sko val nih na log v man dat nem ob dob ju 2000 - 2004 ter 239 ra zi sko val nih na log 

v zad njem man dat nem ob dob ju 2004 - 2008. Brez upo šte va nja pr ve ga (1998) in zad nje-

ga (2008) leta je bilo na re je nih let no pov preč no 74 ra zi sko val nih na log. 

Za bolj pre gle den pri kaz smo po dat ke pri ka za li v gra fu (graf št. 1). 

Šte vi lo na log je eden od po mem bnih ka zal cev ob se ga dela, nje go va do bra stran je ta, 

da je na tanč no mer ljiv, ven dar pa ni naj po mem bnej ši. Po mem bna se sta vi na dela je zah-

tev nost ra zi sko val ne na lo ge, ki pa je tež je mer lji va. Zah tev nost bi lah ko po sku ša li me ri ti 

z ob jek tiv ni mi me ri li, kot so šte vi lo upo rab lje nih vi rov ali ob seg ra zi sko val ne na lo ge. 

Po na šem mne nju ni sta naj bolj smi sel ni me ri li. Zah tev nost po sa mez ne na lo ge na mreč 
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ob ču ti mo pred vsem kot neob stoj (na sve tov nem sple tu) ozi ro ma ne do stop nost (npr. 

za ra di je zi kov ne pre gra de) us trez nih vi rov, kar zah te va poi zved be v tu ji ni, na ka te re pa 

ni ved no (us trez ne ga) od zi va. Zah tev nost ob ča sno ob ču ti mo tudi kot stro kov no zah tev-

nost, ki zah te va zelo spe ci fič na znanja. 

Iz pri ka za šte vi la ra zi sko val nih na log po le tih je raz vid no, da je bilo naj več ra zi sko val nih 

na log na re je nih v le tih 2001, 2002, 2003 in 2007. Zna čil nost let, v ka te rih so vo li tve (rde-

či/tem nej ši stolp ci), je, da je v dru gem pol let ju na ro če no manj ra zi sko val nih na log (leta 

2000: 12, leta 2004: 14, leta 2008: 23), V tem ob dob ju se tako bolj pos ve ti mo ob sež ne mu 

pro jek tu - pri pra vi man dat ne ga (4 let ne ga) po ro či la o delu Dr žav ne ga zbo ra. 

Graf št. 1

Vir: po dat kov ne zbir ke Držav ne ga zbo ra
Opomba: podatki za leto 2008 zajemajo obdobje od 1. januarja do 16. junija 2008.

3.2 Na roč ni ki ra zi skoval nih na log

Gle da no po na roč ni kih je v de set let nem ob dob ju naj več ra zi sko val nih na log na ro či la 

opo zi ci ja (29,9 %), sle di ge ne ral ni se kre tar (25,6 %) in koa li ci ja (19,1 %). Ve li ko ra zi sko-

val nih na log (19 %) je bilo t.i. sa moi ni cia tiv nih na log, 6% na log pa je na ro či lo de lov no 

telo. Dr žav ni zbor kot ce lo ta ni na ro čil no be ne ra zi sko val ne na lo ge. 
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Ta be la št.1: Na roč ni ki ra zi sko val nih na log

Na roč ni ki
1998-
2000

%
2000-
2004

%
2004-
2008

%
Sku-
paj

%

Opo zi ci ja 49 34,0 105 31,3 61 25,5 215 29,9

Koa li ci ja 21 14,6 71 21,2 47 19,7 139 19,4

Ge ne ral ni(a) se kre tar(ka) 41 28,5 87 26,0 56 23,4 184 25,6

De lov no telo 13 9,0% 17 5,1 13 5,4 43 6,0

RDS-RO (sa moi ni cia tiv ne) 20 13,9 55 16,4 62 25,9 137 19,1

Sku paj 144 100,0 335 100,0 239 100,0 718 100,0

Vir: po dat kov ne zbir ke Držav ne ga zbo ra

Graf št. 2:

Vir: po dat kov ne zbir ke Držav ne ga zbo ra

Iz gra fa je raz vid no, da se po ve ču je proak tiv na vlo ga Ra zi sko val ne ga od del ka, med tem 

ko raz mer ja med os ta li mi na roč ni ki, z iz je mo ve li ke ga ob se ga na ro čil opo zi cij skih po-

slan cev v man dat nem ob dob ju 2000-2004,10 os ta ja jo ne ka ko po dob na. 

10 Ju li ja 2002 smo pred par la men tar ni mi po čit ni ca mi do bi li npr. od ene opo zi cij ske po slan ske sku pi ne v 

dveh dneh 17 na ro čil za pri pra vo ra zi sko val nih na log. 
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3.3 Ra zi sko val ne na lo ge po vse bi ni

Po vse bi ni se naj več ra zi sko val nih na log - 37,6 % - na na ša na delo par la menta, na po slan-

ce in vo li tve, 21,5 % na po li tič ni in prav ni si stem, 15,7 % na eko no mi jo in finan ce, 15,5 % 

na so cial ne si ste me, 3,1 % na vars tvo oko lja, 1,7 % je na log z med na rod no te ma ti ko; iz-

ven na ve de nih po dro čij pa je bilo na re je nih 5 % na log.

Iz pri ka za po man dat nih ob dob jih je raz vid no, da pri ča ko va no pre vla du je jo teme, ki 

se na na ša jo na par la ment, po slan ce in vo li tve. Ta pre vla da je izra zi tej ša v man dat nem 

ob dob ju 1996 - 2000. Mor da pre se ne ča majh no šte vi lo ra zi sko val nih na log s po droč ja 

vars tva oko lja. 

Ta be la št. 2: Ra zi sko val ne na lo ge gle de na obrav na va no vse bi no

Obrav na va na tema
1998-
2000

%
2000-
2004

%
2004-
2008

%
Sku-
paj

%

Par la ment, po slan ci, vo li tve 60 41,7 114 34,0 96 40,2 270 37,6

So cial ni si ste mi 22 15,3 49 14,6 40 16,7 111 15,5

Po li tič ni in prav ni si stem 20 13,9 80 23,9 54 22,6 154 21,5

Eko no mi ja, fi nan ce 22 15,3 54 16,1 37 15,5 113 15,7

Varstvo oko lja 9 6,3 9 2,7 4 1,7 22 3,1

Med na rod ni od no si 5 3,5 3 0,9 4 1,7 12 1,7

Dru go 6 4,2 26 7,8 4 1,7 36 5,0

Sku paj 144 100,0 335 100,0 239 100,0 718 100,0

Vir: po dat kov ne zbir ke Držav ne ga zbo ra
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Graf št. 3:

Vir: po dat kov ne zbir ke Držav ne ga zbo ra

3.4 Ob li ke ra zi sko val nih na log

Po ob li ki na log pre vla du je jo pri mer jalni pre gle di, teh je 40,5 %, na log v ob li ki po datkov 

je bilo 32,2 %, splošnih in for ma cij 17,6 %, do ku men ta cij s pov zet ki 6 %, ana liz 3,6 %, 

opre de li tev poj mov pa le ena. Od leta 2008 (s spre jet jem no vih na vo dil za na ro ča nje 

ra zi sko val nih na log in ob de la vo na ro čil) te ob li ke na log ni več.

Ta be la št. 3: Obli ke ra zi sko val nih na log

Ob li ke na log
1998-
2000

%
2000-
2004

%
2004-
2008

% Sku paj %

Opre de li tev poj mov 1 0,7 0 0,00 0 0,0 1 0,1

Do ku men ta ci ja s pov zet ki 18 12,5 25 7,5 0 0,0 43 6,0

Po dat ki 33 22,9 119 35,5 79 33,1 231 32,2

Splo šna in for ma ci ja 40 27,8 46 13,7 40 16,7 126 17,6

Pri mer jal ni pre gled 45 31,3 138 41,2 108 45,2 291 40,5

Ana li za 7 4,9% 7 2,1 12 5,0 26 3,6

Sku paj 144 100,0 335 100,0 239 100,0 718 100,0

Vir: po dat kov ne zbir ke Držav ne ga zbo ra
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Graf št. 4:

Vir: po dat kov ne zbir ke Držav ne ga zbo ra

Iz gra fa je raz vid no, da so bile v man datnih ob dob jih 2000 - 2004 in 2004 - 2008 med 

naj bolj pri ljub lje ni mi (po go sti mi) ob li ka mi ra zi sko val ne na lo ge v ob li ki pri mer jalnih 

pre gledov in v ob li ki po datkov. 

IV. SPREMLJANJE KAKOVOSTI DELA RAZISKOVALNEGA  
ODDELKA IN ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV

Z na šim de lom se že li mo čim bolj pri la go di ti po tre bam po slan cev in dru gih upo rab-

ni kov. Zato tudi sprem lja mo za do voljs tvo upo rab ni kov z na ši mi ra zi sko val ni mi na lo ga-

mi in dru gi mi iz del ki (po ro či la o delu Dr žav ne ga zbo ra, zbor nik ra zi sko val nih na log, 

pred sta vi tve ne bro šu re itd.). Za ni ma jo nas tudi vse pri pom be in ko men tar ji, ki so nam 

lah ko spod bud ne smer ni ce pri na dalj njem delu. Na kon cu dru ge ga in tret je ga man da ta 

Dr žav ne ga zbo ra smo po vrat no in for ma ci jo o na šem delu do bi li iz an ket, ki so jih iz-

pol nje va li po slan ci. Rezultate dveh an ke t, ki sta bili del šir še ga ra zi sko val ne ga pro jek ta, 

pred stav lja mo v na da lje va nju. 

V an ke ti, ki je bila iz ve de na kon cem leta 2000, je bilo za stav lje no na sled nje vpra ša nje: 

VtemmandatujebilustanovljenRaziskovalnisektor.Kakostezadovoljniznjegovim

delom?Na an ke to je odgovorilo 25 po slan cev. Več kot po lo vi ca an ke ti ra nih po slan cev 
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je od go vo ri la, da je z de lom ra zi sko val ne služ be zelo ozi ro ma pre cej za do volj na (2 - zelo 

za do vo ljen, 12 - pre cej za do vo ljen), sred nje za do volj nih je bilo prib liž no tret ji na (8 po-

slan cev). Eden po sla nec ni bil pre več za do vo ljen, eden pa ni bil za do vo ljen (1 po sla nec 

na vpra ša nje ni od go vo ril) (Zajc, 2001).

Ko nec tret je ga man da ta (ju nij 2004) so se ra zi sko val ci pri pro jek tu »Vlo ga na cio nal ne ga 

par la men ta v EU - pri mer Dr žav ne ga zbo ra«, ki je po te kal v ok vi ru Cen tra za po li to loš ke 

ra zi ska ve FDV, obr ni li na po slan ce s proš njo, da od go vo ri jo na ne kaj vpra šanj. Po slan-

ci so ob tej pri li ki na les tvi ci od 1 do 5 oce nje va li, kakouspešnosovtretjemmandatu

opravljalisvojedelorazličnidejavniki, med dru gi mi tudiRaziskovalnisektor. Kot do-

bro (oce ni 4 in 5) je delo ra zi sko val ne služ be oce ni lo 38 po slan cev (70,4 %), 13 (24,1 %) 

jih je ra zi sko val ni služ bi do de li lo sred njo oce no (3), 3 po slan ci pa so delo ra zi sko val ne 

služ be oce ni li kot sla bo (oce ni 1 in 2). Ra zi sko val ci so v po ro či lu ra zi ska ve za klju či li, da 

so po oce nah po slan cev svo je delo naj bolj us pe šno oprav lja li v za ko no daj no-prav ni 

služ bi in ra zi sko val ni služ bi (na prvo oz. dru go me sto ju je po stav lja lo več kot dve tret-

ji ni an ke ti ra nih) (Zajc, 2004). 

V. VIRI PRIDOBIVANJA INFORMACIJ - PRED DESETIMI LETI 
IN DANES

V prvi ra zi sko val ni na lo gi ta krat no vou sta nov lje ne ga Ra zi sko val ne ga sek tor ja, iz de la ni 

ju ni ja 1998, z na slo vom Ana li za po treb Dr žav ne ga zbo ra in oce na ra zi sko val nih zmog-

lji vo sti Ra zi sko val ne ga sek tor ja, so bile v zve zi z viri pri do bi va nja in for ma cij pri ra zi sko-

val nem delu na čr to va ne do lo če ne ak tiv no sti, kot so: 

• vzpo sta vi tev kon tak tov z mi ni strs tvi; 

• upo ra ba in ter ne ta z do sto pom do evrop ske za ko no da je, na cio nal nih za ko no daj in 

do dru gih baz po dat kov (npr. OECD, Sve ta Evro pe, us trez ne služ be Evrop ske ga par la-

men ta, ka te re pri stoj nost je bila tudi pri pra va ra zi sko val nih na log); 

• pri do bi va nje po dat kov prek ko res pon den tov po sa mez nih na cio nal nih par la men tov;

• so de lo va nje s stro kov ni mi in znans tve ni mi in sti tu ci ja mi idr. 

Na sa mem za čet ku je bila tudi pred vi de na mož nost, da bi se v pri hod no sti po po tre bi 

za po sli lo ne ko ga, ki bi bil spe cial no us po sob ljen za is kanje po po dat kov nih zbir kah. 

Ko se da nes ozi ra mo na zaj, lah ko vi di mo, da je prak sa po tr di la pra vil nost za čr ta ne sme-

ri de lo va nja. Se ve da pa so teh no loš ke iz bolj ša ve, sprot ne de lov ne zah te ve in raz lič ne 

spre mem be v ož jem in šir šem oko lju vsa kič zno va opre de lje va le na či ne iz de lo va nja 
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po sa mez nih na log. Pri svo jem delu se je vsak po sa mez ni ra zi sko va lec tudi tako us po-

so bil, da je od pad la po tre ba po mo re bit ni za po sli tvi po seb ne ga »is kal ca po dat kov«. Pri 

is ka nju vi rov, ka kor tudi si cer pri delu, med so de lav ci v Ra zi sko val nem od del ku na mreč 

po te ka stal na iz me nja va iz ku šenj in in for ma cij, kar omo go ča so raz mer no poe no ten pri-

stop k delu in ve ča učin ko vi tost ter us peš nost tako po sa mez ni ka kot tudi ce lot ne sku-

pi ne. 

Na splo šno lah ko po pre gle du na log v vsem de set let nem obdob ju ugo to vi mo, da šte vi-

lo upo rab lje nih vi rov pri po sa mez nih na lo gah va rii ra; bis tve nih spre memb v tem po gle-

du to rej ni. Dru ga če pa ve lja za struk tu ro vi rov, pri ka te ri je opa zi ti pre cejš nje pre mi ke, 

pred vsem v sme ri več je upo ra be sve tov ne ga sple ta. Pred de se ti mi leti je bil ta go to vo 

manj za nes ljiv in ko ri sten pri po mo ček pri delu kot dan da nes, saj je bilo v njem do stop-

nih bis tve no manj in for ma cij. Že v ti stem ča su pa se je z nje go vo po moč jo ven dar le 

dalo, ob ne ko li ko več jem vlo že nem tru du, pri ti do šte vil nih po mem bnih in for ma cij. Za-

ni mi vo je, da niti v eni od pr vih 22 na log v letu 1998 kot vir ni na ve de na spletno mesto 

ozi ro ma in ter net. V ka snej ših le tih se je upo ra ba sve tov ne ga sple ta pri pri pra vi ra zi sko-

val nih na log iz leta v leto po ve če va la. Ne ka te re in for ma ci je je si cer še ved no mo go če 

pri do bi ti le s po moč jo oseb ne ga sti ka, bo di si po te le fo nu, prek na vad ne ali elek tron ske 

po šte ozi ro ma prek ne po sred ne ga raz go vo ra, ven dar pa se z raz ma hom sve tov ne ga 

sple ta po tre ba po to vrst ni ko mu ni ka ci ji iz leta v leto zmanj šu je. 

Med splet ni mi stran mi so v naj več ji meri pred met na še ga za ni ma nja za ko no daj ne 

splet ne stra ni po sa mez nih dr žav, pa tudi EURLex - si stem, ki po nu ja brez plač ni do-

stop do pra va Evrop ske uni je.11 Vse ka kor ve li ko prei sku je mo tudi dru ge splet ne stra-

ni, ne zgolj ti ste z za ko no da jo, ven dar pa je v konč ni fazi naj bolj za nes ljiv vir ozi ro ma 

po tr di tev, da smo ubra li pra vo pot, rav no ažu ri ran pred pis na urad ni splet ni stra ni 

pri stoj ne in sti tu ci je. Po na va di se splet ne stra ni z zbra no za ko no da jo na ha ja jo v ok vi ru 

vlad nih služb ozi ro ma mi ni str stev, pred vsem s po droč ja pra vo sod ja, ve li ko pa je zbra-

ne za ko no da je z do lo če ne ga po droč ja pri pri stoj nih mi ni strs tvih. Na svo jih splet nih 

stra neh ima jo ce lot no za ko no da jo zbra no tudi ne ka te ri par la men ti. Po se bej nam pri 

delu ko ri sti upo ra ba plač lji ve ga nemš ke ga prav ne ga si ste ma Juris s po pol nim pre-

gle dom za ko no da je in sod ne prak se v ZRN, tako na zvez nem ni vo ju kot na ni vo ju 

zvez nih de žel. 

11 Tudi do ku men ti Sve ta Evro pe, sku paj s sod no prak so Evrop ske ga so diš ča za člo ve ko ve pra vi ce (HUDOC), 

so že ne kaj krat priš li v po štev pri na šem delu.
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Po leg za ko no daj nih splet nih stra ni pri svo jem delu ko ri sti mo raz lič ne por ta le, ki nu di jo 

zao kro že ne pri mer jal ne pre gle de ure di tev po dr ža vah na do lo če nih po droč jih. Tak pri-

mer je por tal Evrop ske uni je s po droč ja so cial ne var no sti (MISSOC), kjer so na pre gle-

den na čin zbra ni os nov ni po dat ki s po droč ja so cial nih za dev. Po do ben pri mer je por-

tal Evrop ske fun da ci je za iz bolj ša nje živ ljenj skih in de lov nih po go jev (EUROFOUND), 

ven dar s po droč ja de lov no prav nih raz me rij in kva li te te živ lje nja nas ploh. Na tem me stu 

naj ome ni mo še to, da pri svo jem delu ob ča sno upo rab lja mo plač lji vo bazo po dat kov v 

si ste mu Fac ti va.12 Po leg tega ima mo za go tov ljen do stop do gra di v OECD, ki se na na ša 

pred vsem na po droč je eko no mi je in so cial nih za dev, in si cer prek plač lji ve baze Sour

ceOECD.

Zelo kva li te ten pre gled dr žav nih or ga nov iz ce le ga sve ta nudi spletno mesto Govern

mentson theWWW, kjer lah ko za vsa ko od dr žav, ki nas za ni ma, naj de mo re le vant ne 

or ga ne in in sti tu ci je na zvez nem in po ne kod tudi na niž jem ni vo ju. Tudi na ta na čin se 

lah ko sez na ni mo s po sa mez ni mi po droč ji in z za ko no da jo. Po se bej pa so par la men tar ne 

splet ne stra ni zbra ne na strež ni ku In ter par la men tar ne uni je (IPU), ki tudi si cer pred stav-

lja kva li te ten vir za prou če va nje in pri mer ja nje par la men tov po sve tu gle de naj raz lič nej ših 

pa ra me trov. Gle de na to, da se mo ra mo pri svo jem delu po go sto sre če va ti z ve ljav ni mi 

us tav ni mi be se di li po sa mez nih dr žav, nam je v po moč tudi spletno mesto Uni ver ze Rich-

mond v ZDA z na slo vom ConstitutionFinder, na ka te ri naj de mo ne samo ve ljav na be se-

di la us tav, pač pa tudi v pre te klo sti ve ljav na us tav na be se di la po sa mez nih dr žav. 

Gle de na ve li ko šte vi lo je zi kov, ki se upo rab lja jo v ok vi ru evrop skih dr žav, nam olaj ša 

delo, če je za ko no da ja v an gleš kem je zi ku ozi ro ma je pre ve de na v an gleš či no. Pra vi lo ma 

pa to ve lja samo za manj ši del za ko no da je, ki jo je tre ba prou či ti.13 Dejs tvo je, da mo ra mo 

pri svo jem delu upo rab lja ti tudi ne ka te re dru ge je zi ke, zato je zna nje več tu jih je zi kov ne 

samo pred nost, tem več nuja pri na šem delu. Pred vsem gre za nemš či no in fran coš či no, 

pre va ja mo pa tudi iz ita li janš či ne, španš či ne in por tu galš či ne. Ob ča sno nam pri de prav 

tudi poz na va nje ru ske ga je zi ka, hr vaš ke ga in srb ske ga je zi ka pa ta krat, ko je tre ba pri ka-

za ti ure di tve do lo če nih vpra šanj v dr ža vah, na sta lih na ob moč ju biv še SFRJ. 

12 Fac ti va je sto ri tev, ki jo po nu ja ta pod jet je DowJones in sku pi na Reuters, na me nje na pa je upo rab ni kom, ki 

po tre bu je jo in for ma ci je iz med na rod ne ga ti ska in po slov ne in for ma ci je pre ko sple ta.

13 Po go sto na ši na roč ni ki že li jo, da je med pri ka za nim tudi za ko no da ja in prak sa skan di nav skih dr žav ter 

no vih dr žav čla nic EU. Skan di nav ske in balt ske dr ža ve ima jo pre cej šen del svo je za ko no da je ob jav ljen tudi v 

an gleš kem pre vo du, kar za ra di si cerš nje je zi kov ne od da lje no sti olaj ša is ka nje in for ma cij.
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Pri pre gle do va nju do ma če za ko no da je se po go sto opre mo na vlad ni strež nik ozi ro-

ma re gi ster pred pi sov, be se di la po sa mez nih pred pi sov pa so na vo ljo na iz po pol nje ni 

splet ni stra ni Urad ne ga li sta. Pou da ri ti je tre ba, da je se daj do stop do re gi stra in sa mih 

pred pi sov ja ven, kar pre cej olaj ša delo v pri mer ja vi z ob dob jem iz pred ne kaj let. Po leg 

tega so v pre cejš njo po moč tudi šte vil ni či sto pi si po sa mez nih za ko nov, s če mer od pa de 

po tre ba po dol go traj nem se stav lja nju in ugo tav lja nju ak tual ne vse bi ne po sa mez nih po-

men skih sklo pov v za ko nih. Po seb no po glav je je plač lji va spletno mesto IUS-INFO, ki 

nudi po vsem za nes ljiv vir ak tual nih ver zij pred pi sov, obe nem pa ne pre cen lji vo za klad-

ni co stro kov ne li te ra tu re z naj raz lič nej ših prav nih po dro čij. Po mem bna vira za na še 

delo sta tudi baza Us tav ne ga so diš ča in v zad njem ča su sod na prak sa, ki je do stop na na 

splet ni stra ni Vr hov ne ga so diš ča Re pub li ke Slo ve ni je. Na splo šno se lah ko ugo to vi, da 

je dan da nes mo go če tudi prek splet nih stra ni raz lič nih slo ven skih in sti tu cij do bi ti ažur-

ne in za nes lji ve in for ma ci je, po treb ne pri sprot nem ra zi sko val nem delu, med dru gim o 

spre je tih ozi ro ma na čr to va nih pred pi sih. 

V zad njih le tih se po jav lja tudi vse več splet nih en ci klo pe dij, pred vsem Wi ki pe di ja, ki 

jo »pi še jo« upo rab ni ki in ki po go sto pred stav lja zelo ko ri sten prvi vir ter vo di lo za na-

dalj nje delo. Na tem me stu pa ve lja (še zla sti gle de splet nih vi rov, od teh pa pred vsem 

gle de splet nih en ci klo pe dij) opo zo ri ti, da je tre ba vsak vir pre ve ri ti ozi ro ma pri mer ja ti 

z dru gi mi po dat ki. Samo en vir ni ko li ne more nu di ti do volj za nes lji ve pod la ge za iz de-

la vo na lo ge. Tega se pri na šem delu tudi do sled no dr ži mo ali pa izrec no opo zo ri mo, da 

smo čr pa li po dat ke le iz ene ga vira. 

V zve zi s pri do bi va njem po dat kov iz tu ji ne je tre ba po leg sve tov ne ga sple ta ome ni ti, da 

po mem bno me sto v ok vi ru na še ga de lo va nja zav ze ma Evropski cen ter za par la men tar-

ne ra zi ska ve in do ku men ta ci jo - ECPRD, prek ka te re ga smo že ve li ko krat pre je li zelo 

ko rist ne in stro kov no pod pr te in for ma ci je. Naj po ja sni mo, da gre v bis tvu za mre žo, ki 

so jo vzpo sta vi li par la men ti dr žav čla nic EU ozi ro ma Sve ta Evro pe za pre tok in for ma cij 

(vpra šanj in od go vo rov) v zve zi z naj raz lič nej ši mi po droč ji de lo va nja par la men tov in 

druž be nas ploh.14 V bis tvu gre za is ka nje od go vo rov na vpra ša nja, ki za ni ma jo po sa-

mez ni par la ment, ta pa prek svo je ga ko res pon den ta po us ta lje nem po stop ku, uve ljav-

lje nem v ok vi ru ECPRD, za pro si za od go vor dru ge par la men te (vse ali zgolj ne ka te re). 

Služ be Dr žav ne ga zbo ra ves čas ak tiv no so de lu je mo v tej mre ži; med dru gim je tudi 

Ra zi sko val ni od de lek pri pra vil ve li ko naj raz lič nej ših od go vo rov za dru ge par la men te. 

14 Na splo šno gre pred vsem za ti sta gra di va, ki še niso stro kov no ob de la na.
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Ob ča sno se pri svo jem delu obr ne mo tudi na ve le po sla niš tva dru gih dr žav v Slo ve ni ji in 

na na ša ve le po sla niš tva po sve tu. V ve či ni pri me rov na tak na čin do bi mo zelo ko rist ne 

in for ma ci je in do ku men te. Mor da bi ka za lo iz po sta vi ti po seb no do bro so de lo va nje ne-

ka te rih ve le po sla ni štev dru gih dr žav v Slo ve ni ji (npr. ita li jan ske ga, ma džar ske ga, av strij-

ske ga, bri tan ske ga...), ki so nam že ne kaj krat pri skr be la si cer tež ko do stop na gra di va za 

iz de la vo po sa mez nih na log. 

Med de set let nim de lom smo vzpo stavili oseb ne kon tak te v ne ka te rih par la men tih dr-

žav čla nic EU, ki jih iz ko ri sti mo pred vsem ta krat, ka dar je tre ba do lo čen po da tek pri do-

bi ti zelo hi tro in na drug na čin ni mo go če pri do bi ti re le vant nih in for ma cij. 

Vse sko zi pred stav lja ve li ko po moč pri delu Ra zi sko val ne ga sek tor ja/od del ka od lič-

no so de lo va nje z Do ku men ta cij sko-knjiž nič nim od del kom, ki nam je pre skr bel že 

zelo ve li ko gra di va, tako knjiž nič ne ga (bo di si iz knjiž ni ce Dr žav ne ga zbo ra ali prek 

medk njiž nič ne iz po so je), kot tudi dru gih do ku men tov in raz lič nih re le vant nih stro-

kov nih član kov. Ob tem naj še po se bej ome ni mo vir tual no knjiž ni co Slo ve ni je CO-

BISS/OPAC, s po moč jo ka te re lah ko tudi sami pre ve ri mo do stop nost in zo ži mo na-

bor že le ne li te ra tu re, ki jo na ro či mo pri na ve de nem od del ku. Na ne ka te re stro kov ne 

pub li ka ci je smo se tudi na ro či li, ker se je pri ob de lo va nju po sa mez nih tem iz ka za lo 

za ko rist no, da se na do lo če nih po droč jih stro kov no okre pi mo do te mere, da bi bili 

v stal ni pri prav lje no sti za iz de la vo mo re bit ne nove ra zi sko val ne na lo ge. Tak primer 

je de ni mo EuropeanTaxHandbook, ki ga iz da ja IBFD - Med na rod ni urad za fi skal no 

do ku men ta ci jo. Na ro či li smo ga pred tre mi leti, ko smo obrav na va li po droč je pre mo-

ženj skih dav kov. Ra zi sko val ni od de lek pa ima do stop tudi do os ta lih pub li ka cij, ki jih 

ima na ro če ne Dr žav ni zbor. Od do ma čih stro kov nih pub li ka cij je tre ba na tem me stu 

po se bej ome ni ti ča so pis za prav na vpra ša nja Prav na prak sa, ki že od sa me ga za čet ka 

nudi ko rist ne in for ma ci je na naj raz lič nej ših prav nih po droč jih. Po leg tega Ra zi sko-

val ni od de lek pre je ma tudi ne ka te re brez plač ne splet ne pub li ka ci je, med dru gim 

od ra zi sko val ne mre že Evrop ske ko mi si je Mercator (je zi kov na po li ti ka, manj šin ski 

je zi ki). 

Med viri za iz de la vo na log, še po se bej ti stih, ki so po ve za ne z iz de la vo raz lič nih vrst 

po ro čil o delu Dr žav ne ga zbo ra, ve lja ome ni ti po dat kov ne zbir ke v in for ma cij skem si-

ste mu Dr žav ne ga zbo ra. Po dat ki v njih so za nes lji vi. Iz leta v leto se ši ri ta nji hov na bor 

in kva li te ta. Za vse bi no po sa mez nih na log pa so lah ko v po moč tudi že iz de la ni pri mer-

jal ni pre gle di v pred lo gih za ko nov v prvi obrav na vi, ki se na ha ja jo v po dat kov ni zbir ki 

za ko no daj ne ga pro ce sa, in si cer pred vsem kot vo di lo za na dalj nje ra zi sko va nje po sa-
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mez ne ga po droč ja. Po leg os ta le ga ve lja iz te baze po se bej iz po sta vi ti še pre gled ti ska, 

ki od leta 2000 da lje omo go ča og led po sa mez nih član kov v ske ni ra ni ob li ki. Prav tako 

pa so ve li ko krat v po moč ra zi sko val ne na lo ge, ki so vse od za čet ka de lo va nja ra zi sko-

val ne služ be v Dr žav nem zbo ru do stop ne v po dat kov ni zbir ki z is tim ime nom. Ene ga 

od vi rov pred stav lja jo tudi ra zi sko val na po ro či la, ki na sta ja jo kot re zul tat ra zi sko val nih 

pro jek tov v ok vi ru ra zi sko val ne ga pro gra ma Dr žav ne ga zbo ra (več o tem v po seb nem 

po glav ju). 

Do lo če ne in for ma ci je in gra di va smo pri svo jem do se da njem delu pri do bi li ne po sred-

no od naj raz lič nej ših in sti tu cij v Re pub li ki Slo ve ni ji. Med dru gim naj po leg vlad nih 

služb, mi ni str stev in ne vlad nih or ga ni za cij po se bej ome ni mo na sled nje in sti tu ci je, ki so 

nam bile v pre te klo sti v po moč: Upra va RS za iz vr še va nje ka zen skih sank cij, Eury di ce 

Slo ve ni ja pri Mi ni strs tvu za šols tvo in šport (kot del in for ma cij ske ga omrež ja o izo bra-

že va nju v Evro pi), In šti tut za na rod nost na vpra ša nja, In for ma cij sko do ku men ta cij ski 

cen ter (se daj In for ma cij ski urad) Sve ta Evro pe v Re pub li ki Slo ve ni ji, Sta ti stič ni urad Re-

pub li ke Slo ve ni je, In šti tut za no vej šo zgo do vi no, in dru ge. 

Med po seb ni mi pri me ri zbi ra nja po dat kov za iz de la vo ra zi sko val nih na log ve lja ome-

ni ti tudi ar hiv sko gra di vo, ki ga je bilo tre ba ana li zi ra ti za iz de la vo dveh na log o voj nih 

zlo či nih na slo ven skem ozem lju med dru go sve tov no voj no. V po stop ku iz de la ve ome-

nje nih na log je bilo tre ba obi ska ti Ar hiv Re pub li ke Slo ve ni je in v nje gov Od de lek za 

di slo ci ra no ar hiv sko gra di vo ter tam na kra ju sa mem pre gle da ti ve li ke ko li či ne gra di va 

in od bra ti pri mer ne do ku men te. Temu je se ve da oba krat sle di la še na tanč na ana li za 

gra di va in iz de la va ra zi sko val nih na log. Na ve de na pri me ra in šte vil ni oprav lje ni raz go-

vo ri na raz lič nih zu na njih lo ka ci jah do ka zu je jo, da na še ra zi sko val no delo ni ome je no 

samo na pro sto re Dr žav ne ga zbo ra. 

Med vire in for ma cij lah ko uvr sti mo tudi zna nje, ki ga so de lav ci Ra zi sko val ne ga od del ka 

pri do bi jo z ude lež bo na se mi nar jih, stro kov nih kon fe ren cah, tako v Slo ve ni ji kot tudi v 

tu ji ni. Te vr ste izo bra že va nje omo go ča sprot no po so dab lja nje zna nja z no vi mi spoz na-

nji, sprem lja nje tren dov, ne pre cen lji vo pa je na ve zo va nje oseb nih sti kov in so de lo va nje 

v so cial nih omrež jih po sa mez nih strok. 

Na kon cu se lah ko ugo to vi, da je bilo v ra zi sko val nih na lo gah ob de la nih že ve li ko raz-

lič nih te ma tik s šte vil nih po dro čij. To po sle dič no po me ni, da pri ha ja jo na vr sto če da lje 

zah tev nej še na lo ge z bolj spe cia li zi ra no ozi ro ma kom plek sno te ma ti ko. Temu sle di jo 

upo rab lje ni viri, ki so po eni stra ni te že do stop ni, po dru gi stra ni pa je zah tev nej ša tudi 
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nji ho va ob de la va pri pri pra vi po sa mez ne na lo ge. Gle de na roč ni kov je opa zi ti, da so vse 

bolj zah tev ni, na vo ljo pa ima jo tudi kva li tet no po moč. Na pri mer, stro kov ni so de lav ci 

pri po slan skih sku pi nah lah ko ob če da lje bo ga tej ših vse bi nah, do stop nih na sve tov nem 

sple tu, tudi sami poiš če jo kva li tet ne in for ma ci je in jih po nu di jo po slan kam in po slan-

cem. Gle de na če da lje po go stej še spre mem be v glo bal nem sve tu je tre ba ome ni ti še vse 

več jo po tre bo po ažur nih in for ma ci jah; tako so bili pred de se ti mi leti po dat ki, sta ri dve 

leti, na če lo ma še za dost ni, kar da nes sko raj da ne ve lja več. Vse na ve de no pa za za po sle-

ne v Ra zi sko val nem od del ku pred stav lja kveč je mu do da ten iz ziv in ko rist no mož nost 

za na dalj nje iz po pol nje va nje pri delu. 

VI. RAZISKOVALNI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA  
IN SODELOVANJE Z RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI

V Dr žav nem zbo ru smo zgo daj za če li raz miš lja ti o mož nih po teh in na či nih, prek ka-

te rih bi za do sti li po tre bam po stal nem pri to ku no vih spoz nanj s po droč ja de lo va nja 

in or ga ni zi ra no sti par la men ta. Po tem ko je leta 1998 v ok vi ru služb Dr žav ne ga zbo ra 

pri čel z de lom Ra zi sko val ni sek tor, je bil v letu 2000 stor jen na sled nji ko rak: s po moč jo 

stro kov nja kov iz znans tve no - ra zi sko val nih in sti tu cij (s stro kov nja ki Fa kul te te za druž-

be ne vede, Prav ne fa kul te te, Fi lo zof ske fakul te te in dru gih ra zi sko val nih in sti tu cij) je 

bila pri prav lje na dis po zi ci ja ra zi sko val ne ga pro gra ma Dr žav ne ga zbo ra15 in do lo čen 

mo žen na bor ra zi sko val nih te ma tik. Dr žav ni zbor naj bi jih po sto po ma prek raz pi sov 

po nu dil znans tve nim in sti tu ci jam v iz ved bo. 

Na men tako do lo če ne ga ra zi sko val ne ga pro gra ma je bil, po leg pri do bi va nja no ve ga 

zna nja o par la men ta riz mu in o delu in raz vo ju slo ven ske ga za ko no daj ne ga te le sa, tudi 

od pre ti pro stor več je mu kro gu zu na njih ra zi sko val cev ter si ste ma tič no pris pe va ti k ob-

li kovanju za de lo va nje Dr žav ne ga zbo ra zain te re si ra ne stro kov no-znans tve ne jav no sti. 

15 Dis po zi ci ja do lo ča, da je os nov ni na men ra zi sko val ne ga pro gra ma Dr žav ne ga zbo ra za go to vi ti stal no in 

si ste ma tič no sprem lja nje dela Dr žav ne ga zbo ra in učin kov nje go ve ga de lo va nja ter raz voj Dr žav ne ga zbora 

kot in sti tu ci je. Stra teš ki cilj je z ra zi sko val nim pro gra mom za go to vi ti stro kov ne pod la ge za od lo ča nje Dr žav-

ne ga zbo ra, ki bi lah ko pris pe va le k iz bolj ša nju nje go ve or ga ni zi ra no sti in de lo va nja ter pred stav lja le novo 

stop njo v raz vo ju Dr žav ne ga zbo ra. Pomen par la men ta na mreč ni od vi sen le od nje go ve opre de li tve v us ta vi, 

am pak od raz vi to sti in ure sni če va nja po sa mez nih nje go vih funk cij, ki ima jo po mem bne po sle di ce za de lo-

va nje po li tič ne ga si ste ma.
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V tem pro ce su je ves čas stro kov no in or ga ni za cij sko so de lo val Ra zi sko val ni ozi ro ma 

Ra zi sko val no-do ku men ta cij ski sek tor ter skr bel za kon ti nui ra no rea li za ci jo ra zi sko val-

ne ga pro gra ma, kar dela tudi še se daj.

Na pod la gi dis po zi ci je je bil leta 2001 pri prav ljen na bor ra zi sko val nih tem, ki smo ga 

v na sled njih le tih po po tre bi tudi do pol nje va li. Več ji del mož nih tem je bil v pre te klih 

le tih že pred met ra zi sko val nih pro jek tov, ki so jih za po tre be Dr žav ne ga zbo ra iz va ja li 

ra zi sko val ci iz raz lič nih slo ven skih ra zi sko val nih in sti tu cij. Do se daj je bilo iz ve de nih 12 

ra zi skav:

• Ana li za iz va ja nja us tav nih in po slov niš kih in sti tu tov in nji ho vih učin kov pri de lo va nju 

Dr žav ne ga zbo ra RS,

• De jav ni ki v ob li ko va nju (ne)zau pa nja v Dr žav ni zbor Re pub li ke Slo ve ni je (dva ra zi-

sko val na pro jek ta),

• So de lo va nje ci vil ne druž be v pro ce sih ob li ko va nja po li tik:

• De lov na te le sa Dr žav ne ga zbo ra kot osred nje me sto so de lo va nja med za ko no daj no 

vejo ob la sti in ci vil no druž bo v pro ce sih ob li ko va nja po li tik,

• Post tran zi cij ska dr ža va vs. ci vil na druž ba,

• Pro ce si in sti tu cio na li za ci je in mo der ni za ci je slo ven ske ga par la men ta,

• Vpliv EU (evro pei za ci je) na de lo va nje Dr žav ne ga zbo ra Re pub li ke Slo ve ni je (dva ra-

zi sko val na pro jek ta),

• Ana li za raz vo ja slo ven ske ga par la men ta riz ma (dva ra zi sko val na pro jek ta),

• Od no si z jav nost mi v Dr žav nem zbo ru,

• Sprem lja nje ka ko vo sti in učin ko vi to sti v služ bah Dr žav ne ga zbo ra (pro jekt še ni v ce-

lo ti za klju čen).

Ra zi sko val na po ro či la raz pi sa nih ra zi sko val nih pro jek tov so bila pred met po drob ne ga 

prou če va nja med po slan ka mi in po slan ci ter v služ bah Dr žav ne ga zbo ra. Ugo to vi tve, 

pri po ro či la, pa tudi dru ga, bolj k teo ri ji us mer je na spoz na nja, so bila že in bodo še upo-

rab lje na v Dr žav nem zbo ru pri re še va nju po sa mič nih za dev, is ka nju no vih re ši tev ter 

na dalj njem raz vo ju slo ven ske ga za ko no daj ne ga or ga na. Za go to vo pa so vse ra zi ska ve 

pris pe va le v za klad ni co druž bo slov ne ga zna nja na Slo ven skem, s po seb nim pou dar-

kom na slo ven skem par la men ta riz mu, o ka te rem še do ne dav no ni bilo na vo ljo ve li ko 

stro kov ne ga gra di va. Od tega pa ima ko rist ne le Dr žav ni zbor, tem več vsi, ki jih te ma-

ti ka par la men ta riz ma za ni ma, o če mer go vo ri tudi in te res za na dalj nje ra zi sko va nje, pa 

tudi šte vil ne di plom ske, ma gi str ske, dok tor ske in dru ge na lo ge, v ka te rih je bila te ma ti-

ka Dr žav ne ga zbo ra v več ji ali manj ši meri na us tre zen na čin ob de la na. V tej po ve za vi je 

tre ba ome ni ti tudi an ke te med po slan ka mi in po slan ci po sa mez nih man da tov Dr žav ne-
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ga zbo ra, ki omo go ča jo lon gi tu dio nal no sprem lja nje nji ho vih sta lišč o de lo va nju Dr žav-

ne ga zbo ra, za go tav lja jo pa tudi po dat ke za raz lič ne pri mer ja ve z dru gi mi par la men ti, 

še zla sti s par la men ti v Evro pi. 

Ne rea li zi ra ne so os ta le na sled nje ra zi sko val ne te ma ti ke:

• Prav na na ra va ak tov Dr žav ne ga zbo ra - pri la go di tev us ta ve so dob nim evrop skim 

stan dar dom, 

• So de lo va nje ci vil ne druž be v pro ce sih ob li ko va nja po li tik,

• Po li tič ne ka rie re po slan cev,

• Vlo ge slo ven skih po slan cev,

• Po slan ske po bu de in vpra ša nja kot in di ka tor po ve za no sti po slan cev s ci vil no druž bo,

• Vlo ga in moč slo ven ske ga par la men ta v pro ce sih ob li ko va nja po li tik,

• So de lo va nje Dr žav ne ga zbo ra in Vla de Re pub li ke Slo ve ni je pri pro gra mi ra nju par la-

men tar ne ga dela in ob li ko va nju za ko no daj nih pro gra mov.

VII. RAZISKOVALNA DEJAVNOST V DRŽAVNEM ZBORU  
V PRIHODNJE - MOŽNOSTI IN IZZIVI

De set let no de lo va nje ra zi sko val ne služ be v Dr žav nem zbo ru je rav no prav dol go, da je 

mož no z go to vost jo ugo to vi ti, kaj je bilo do se že ne ga, hkra ti pa nudi tak šna oce na us-

trez no pod la go za na čr to va nje sme ri raz vo ja v pri hod nje. Pri tem je tre ba iz ha ja ti iz ob-

sto je čih ka drov skih in dru gih vi rov, ki so na vo ljo, ne bi pa sme li za ne ma ri ti mož no sti, 

ki se v ne ko li ko spre me nje nih raz me rah ka že jo kot iz ve dlji ve. 

7.1 Raz voj ra zi sko val ne de jav no sti v Dr žav nem zbo ru  
v pri hod nje

Raz voj bi lah ko po te kal v na sled njih sme reh:

• prva je ohra nja nje de jav no sti v ob sto je čih ok vi rih. To po me ni, da delo v Ra zi sko val-

nem od del ku še na prej oprav lja 8 ra zi sko val cev, vključ no z vod jo od del ka. Mož no sti 

za raz ši ri tev ob se ga oprav lje ne ga dela ni ve li ko, če prav ob sto ja jo, še zla sti pri pri pra vi 

kraj ših in bolj osre do to če nih in for ma cij. Tako bo/bi od de lek po leg na log po na ro či lu, 

po leg zbi ra nja in ob de la ve sta ti stič nih po dat kov o delu Dr žav ne ga zbo ra in nje go vih 

de lov nih te les, vse bin ske pri pra ve po seb nih pub li ka cij, več po zor no sti na me nil na lo-

gam, ki so opre de lje ne kot »na lo ge na last no po bu do«. Po vse bi ni bi to lah ko bile, po-

leg obi čaj nih dalj ših te mat skih pri ka zov, neke vr ste pre gled ni pe rio dič ni ali ob ča sni 
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te mat ski krat ki pri ka zi o npr.: naj važ nej ših ma kroe ko nom skih ka zal cih v EU, OECD 

ali evro ob moč ju, v Slo ve ni ji, o sta nju na po droč ju po sa mez nih jav nih po li tik v EU, v 

Slo ve ni ji itd.

• Še ved no v ok vi ru ob sto je čih vi rov, le z ma len kost nim po ve ča njem šte vi la so de lav cev 

v od del ku (dva do dat na so de lav ca), bi se lah ko Ra zi sko val ni od de lek tudi ne po sred-

no vklju čil v za ko no daj ni po sto pek. Pri vseh po mem bnej ših za kon skih pred lo gih bi 

v do go vo ru s pred sed ni ki de lov nih te les ali pa po last ni pre so ji pri pra vil sprem lja jo če 

gra di vo - »pre gled sta nja«. V njem bi bili zbra ni krat ki pri ka zi o sta nju na obrav na-

va nem po droč ju/jav ni po li ti ki v EU s pou dar kom na naj no vej ših po bu dah, pre gled 

nor ma tiv nih ak tov EU za po droč je (tega bi pri pra vi li sve to val ci za in for ma ci je v Do-

ku men ta cij sko-knjiž nič nem od del ku), mor da do dat ni pri mer jal ni pre gled (za ti ste 

dr ža ve, ki pred la ga nih re ši tev ni ma jo ozi ro ma jih re šu je jo dru ga če - neke vr ste »ne ga-

ti ven pri mer«). Po po tre bi bi v to gra di vo vklju či li še pre gled raz lič nih pred lo gov in 

po bud iz ci vil no-druž be ne sfe re. Če bi od de lek os tal šte vilč no ena ko zasto pan, bi te 

vr ste so de lo va nje v za ko no daj nem po stop ku mo ra li ome ji ti le na res iz bra ne pri me re.

• Še ved no v ok vi ru ob sto je čih vi rov, od vi sno od ob se ga so de lo va nja pa še z dve ma 

do dat ni ma so de lav ce ma, bi se lah ko Ra zi sko val ni od de lek vklju čil v pro ces vse bin ske 

pri pra ve in de lo ma lah ko tudi v iz ved bo izo bra že va nja po slan cev in stro kov nih so de-

lav cev. Izo bra že va nje bi se lah ko or ga ni zi ra lo tako na za čet ku man da ta (pred vsem za 

nove po slan ce), kot tudi v ča su tra ja nja man da ta (te mat sko izo bra že va nje). Iz va jal ci bi 

si cer ve či no ma bili stro kov nja ki s fa kul tet ozi ro ma dru gih in sti tu cij, so de lo va li pa bi 

lah ko tudi stro kov ni de lav ci iz mi ni str stev in dru gih dr žav nih or ga nov (npr. za čla ne 

po sa mez nih de lov nih te les) ter iz Dr žav ne ga zbo ra. Ob li ka bi bila lah ko od kla sič nih 

pre da vanj, do iz me nja ve mnenj (okro gle mize), de lav nic in dru ge.

• V ne ko li ko dalj šem ob dob ju pa bi lah ko raz voj us me ri li v dve do dat ni, v pri hod nje 

pred vi do ma vse bolj re le vant ni de jav no sti, za ka te re pa bi se mo ra li so de lav ci od del-

ka ne le šte vilč no okre pi ti, tem več tudi do dat no us po so bi ti:

• vklju či tev Ra zi sko val ne ga od del ka v de jav nost pre so ja nja učin kov pred pi sov (Re-

gu la tory Im pact As ses sment - v na da lje va nju RIA), če in v ob se gu, za ka te re ga se bo 

Dr žav ni zbor od lo čil, da de jav no so de lu je v tem proce su;

• pre so ja vpli vov znans tve ne ga in teh no loš ke ga raz vo ja (Scien ti fic and Tech no logy 

As ses sment - v na da lje va nju znans tve na in teh no loš ka pre so ja - TA). Tudi tu bi Ra-

zi sko val ni od de lek lah ko opra vil do lo čen ob seg dela, zla sti stro kov no pod po ro ti-

ste mu delov ne mu te le su Dr žav ne ga zbo ra, ki bi to de jav nost oprav ljal. Sku paj s 
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se kre tar jem de lov ne ga te le sa bi lah ko skr bel tudi za so de lo va nje (pou da rek na stro-

kov ni pod po ri) z znans tve ni mi in sti tu ci ja mi, ki bi iz va ja le znans tve no in teh no loš ko 

pre so jo - TA za po tre be Dr žav ne ga zbo ra. 

     Za laž je ra zu me va nje obeh poj mov, pre so je učin kov pred pi sov in znans tve na in teh-

no loš ka pre so ja, smo v na da lje va nju pri pra vi li kraj ši pri kaz obeh.

7.2 Pre so ja učin kov pred pi sov (Re gu la tory Im pact  
As ses sment - RIA)

7.2.1 Pre so ja učin kov pred pi sov - de fi ni ci ja in pre gled sta nja v EU

RIA je pri po mo ček, ki v pro ce su od lo ča nja ob li ko val ce za ko no da je opo zo ri na po zi tiv-

ne in ne ga tiv ne učin ke pred pi sov. Upo ra ba RIA omo go či stroš kov no bolj učin ko vi to 

ob li ko va nje pred pi sov, pred vsem pa pre pre či spre je ma nje manj kva li tet nih ali celo ne-

po treb nih za kon skih ak tov. RIA med dru gim vklju ču je: struk tu ri ran in na tan čen vpo-

gled v ci lje in tve ga nja, ki jih pri na ša nova za ko no da ja; na tanč no de fi ni ci jo prob le ma-

ti ke, ki jo nov akt ure ja; iden ti fi ka ci jo cilj ne sku pi ne, ki bo iz po stav lje na učin kom nove 

za ko no da je; oce no poz na va nja za ko no da je s stra ni cilj ne sku pi ne in stop nja nje ne ga 

spre je ma nja; po da ja nje pri po ro čil oz. na ka zo va nje dru gih (bolj ših) mož no sti - za ko no-

da ja lec ima mož nost po nov ne pre so je o potreb no sti oz. us trez no sti tre nut ne ga pri sto-

pa k prob le ma ti ki; mož nost pred sta vi tve vpli vov na pri me rih (casestudy); na črt im ple-

men ta ci je; na črt ka dro va nja (po treb ni ka dri za im ple men ta ci jo za ko no da je); mož no sti 

in ob li ke nad zo ra ter sank cij.

V Dub li nu je bilo maja 2004 pred stav lje no po seb no po ro či lo oz. kom pa ra tiv na ana li za 

RIA v de se tih dr ža vah EU.16 Kljub splo šno spre je tim ok vir nim zah te vam RIA, se le-ta 

uva ja v de lo va nje po sa mez ne dr ža ve v raz lič nih ob li kah. Tudi nor ma tiv ne pod la ge, na 

ka te rih je os no va no nji ho vo de lo va nje, so lah ko raz lič ne.17 Tako ima RIA lah ko ob li ko 

in ter ne ga do ku men ta ali pa je se stav ni del za ko na (na pri mer v obraz lo ži tvi za ko na).

RIA naj bi se upo rab lja la pri vseh spre mem bah za ko no da je (uva ja nje nove ali do pol nje-

va nje in spre minja nje ob sto je če), ki lah ko vpli va jo na jav ni ali za seb ni sek tor in dr žav-

lja ne. To je še po se bej po mem bno v pri me ru, ko gre za ure ja nje po droč ja, ki do slej ni 

16 Na sta nek po ro či la je spod bu di lo ita li jan sko pred seds tvo.

17 Za kon, pred sed ni ko va odred ba, kra lje vi od lok, sklep ali smer ni ce mi ni str ske ga pred sed ni ka, di rek ti va ka-

bi ne ta, vlad ni sklep ali re so lu ci ja.
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bilo za kon sko ure je no. RIA je smi sel na tudi v pri me rih, ko gre za nor ma tiv ni akt, ki se 

do ti ka zgolj spe ci fič ne sku pi ne lju di, sek tor ja ali re gi je.

Iz sled ki RIA so lah ko v ve li ko po moč pri jav nih obrav na vah pred la ga nih ak tov. V njej 

de lež ni ki naj de jo ar gu men te za spre jem za ko no da je, saj je iz nje raz vid no, kak šne 

učin ke lah ko pri ča ku je jo. Si ste ma tič na in pre gled na in for ma ci ja, ki hkra ti po me ni tudi 

obraz lo ži tev raz lo gov za uva ja nje nove za ko no da je, spod bu di vse vple te ne stra ni, da 

kon struk tiv no so de lu je jo pri pro ce su nje ne ga spre je ma nja. Ob sto je ča za ko no da ja v Slo-

ve ni ji si cer pred vi de va oz. zah te va oce no fi nanč nih vpli vov v obraz lo ži tvi pred lo gov 

za ko nov, ven dar pa se ta, kot re če no, na na ša zgolj na fi nanč ne vpli ve, ki jih bodo nove 

do loč be pri ne sle v raz mer ju do dr žav ne ga pro ra ču na. Ni pa zah te va na oce na os ta lih 

po ten cial nih vpli vov.

Samo uved bo RIA v za ko no daj ne pro ce se dr žav čla nic je OECD pri po ro či la že leta 1995 

v RecommendationonImprovingtheQualityofGovernmentRegulation.18 

Tudi Evrop ska uni ja spod bu ja dr ža ve čla ni ce, da RIA uve de jo v svo jo ad mi ni stra ci jo. 

Pri mer je tudi Liz bon ska stra te gi ja, ka te re cilj je na pra vi ti EU za na jus pe šnej šo re gi jo 

na sve tu (bolj ša re gu la tiv na po li ti ka - vi so ka kva li te ta za kon skih pred pi sov je ključ na 

za iz bolj ša nje kon ku renč no sti)). Ka snej ši akti, kot je na pri mer Spo ro či lo Ko mi si je Sve-

tu in Evrop ske mu par la men tu - »Bo lje ob li ko va ni pred pi si za rast in de lov na me sta v 

Evrop ski uni ji«, pri po ro ča jo, da se pre či sti in poe no sta vi ob sto je ča za ko no da ja ter bo lje 

ovred no ti jo ver jet ni gos po dar ski, so cial ni in okolj ski učin ki no vih za ko no daj nih pred-

lo gov.

Pre li mi na ren RIA je na ni vo ju EU že ob ve zen za vse pred lo ge pred pi sov, po seb no telo 

za nad zor ka ko vo sti (QualityControlBody) pa do lo či ti ste naj po mem bnej še, za ka te re 

se zah te va po se ben po glob ljen RIA (CommunicationfromtheCommissiononimpact

assessment,2002). Na pod la gi iz ku šenj so bile leta 2006 do pol nje ne Smer ni ce za oce no 

vpli vov (EC,ImpactAssessmentGuidlines).

7.2.2 Mož no sti im ple men ta ci je RIA v za ko no daj ne po stop ke v Dr žav nem 
zbo ru

Mož na re ši tev za uved bo RIA v Dr žav nem zbo ru je v sme ri uved be prak se dr žav, ki RIA 

pred sta vi jo jav no sti v za čet ni fazi po stop ka (npr. Dan ska, Fin ska, Nor veš ka, Šved ska, 

Polj ska, Zdru že no kra ljes tvo) (ne ka te re dr ža ve raz kri je jo re zul ta te RIA še le po raz pra vi 

ali jih sploh ne raz kri je jo (npr. Av stri ja, Ma džar ska, Špa ni ja)). Upo ra ba RIA v raz pra vah 

po me ni mož nost več je ga in šir še ga kon sen za gle de vse bi ne pred pi sov in pris pe va k 

18 Prva med na rod no spre je ta načela, ki za de va jo kva li te to pred pi sov.
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nji ho vi več ji kva li te ti in upo rab no sti. Jav nost je mo go če vklju či ti že med sa mim na sta-

ja njem RIA. Na tak šen na čin je mo go če pri do bi ti mno go do dat nih ko rist nih in for ma cij 

in pred lo gov.

Ob vez nost pred lo ži ti RIA je na pred la ga te lju za ko na (ve či no ma je to vla da).

Res da im ple men ta ci ja RIA pred stav lja ve lik za lo gaj,19 ven dar pa je tre ba upo šte va ti, 

da gre pri tem za pro ces, ki za to, da po sta ne del ob li ko va nja javnih po li tik, po tre bu je 

čas. RIA ne sme pred stav lja ti ovi re v za ko no daj nem pro ce su. Tudi strah pred tem, da 

bi RIA po me ni la do dat no čas je ma jo čo de jav nost, je od več, če se pro ces spro ži do volj 

zgo daj. Pri ob li ko va nju RIA je pri mar ne ga po me na čim bolj ši do stop do in for ma cij. 

Zato se zdi lo gič no, da v pri me ru od lo či tve za uved bo pred la ga ne prak se upo ra be 

RIA v za ko no daj nem po stop ku v Dr žav nem zbo ru, ko gre za pred lo ge ak tov, po da nih 

s stra ni po slan cev, po moč pri iz va ja nju te de jav no sti po slan cem nudi Ra zi sko val ni od-

de lek v so de lo va nju z Do ku men ta cij sko-knjiž nič nim od del kom. Pri tem bi bilo tre ba 

nuj no pred vi de ti tudi pri me re, ko služ be Dr žav ne ga zbo ra za ra di teh nič nih, ka drov-

skih ali dru gih raz lo gov RIA ne bi mo gle iz ve sti same in bi se mo ra li v pro ces vklju či ti 

zu na nji part ner ji (na čr to va ti bi bilo tre ba us trez na fi nanč na sreds tva). Za uved bo RIA 

v za ko no daj ni po sto pek pa bi bilo tre ba po slov niš ko do lo či ti ob vez nost dr žav nih or-

ga nov (zla sti vla de oz. mi ni tr stev) za za go tav lja nje re la vant nih po dat kov Dr žav ne mu 

zboru.20 

Im ple men ta ci ja RIA bi bila spr va smi sel na le za pred lo ge za ko nov na pri mar ni rav ni 

(nove si stem ske za ko ne), ka sne je, ko bi bil si stem uve ljav ljen in preiz ku šen, pa tudi za 

vse dru ge pred pi se.21

19 Ne ka te ri viri celo sva ri jo pred pre hi tro vpe lja vo RIA v ob sto ječ si stem (glej: A joint ini ta ti ve of the OECD 

and the EU in FIAS). Pou dar ja se, da gre pri vpe lja vi RIA za dol go tra jen pro ces, pri ka te rem je pred vsem 

po mem bno to, da se spr va ob li ku je po li tič na vo lja in da se za ko no da ja lec za ve že, da RIA raz vi je in vklju či v 

pro ces ob li ko va nja pred pi sov. Tudi v CommunicationfromtheCommissiononimpactassessment je iz po-

stavlje na po stop nost uva ja nja pre so je vpli vov v za ko no daj ne pro ce se na ni vo ju EU. 

20 Pred vi de ti bi bilo tre ba mož nost, da Ra zi sko valni od de lek za pro si do lo čen or gan za po dat ke za po tre be 

RIA v ime nu Dr žav ne ga zbo ra in ta jih je dol žan za go to vi ti (po dob no, kot jih mora na pod la gi 45. čle na Po-

slov ni ka Dr žav ne ga zbo ra za go tav lja ti de lov nim telesom Dr žav ne ga zbo ra).

21 Neka te re dr ža ve uporab lja jo RIA tudi v pri me ru spre memb pred pi sov in pri pre so ji učin kov že ob sto je če 

za ko no da je.
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7.3 Pre so ja vpli vov znans tve ne ga in teh no loš ke ga raz vo ja - TA

So dob na druž ba je vse bolj iz po stav lje na učin kom ved no hi trej še ga znans tve ne ga in 

teh no loš ke ga raz vo ja. Ti so lah ko po zi tiv ni ali ne ga tiv ni, vpli va jo lah ko tako na druž-

be na raz mer ja, struk tu ro kot tudi na si stem vred not. Po li ti ki se mo ra jo na nje od zi va ti 

v us trez nem ča su in pred vsem z in stru men ti, ki te učin ke pre va ja jo v druž bo in pris-

pe va jo k nje ne mu bla go sta nju in na pred ku ozi ro ma pre pre ču je jo nji ho ve mo re bit ne 

ne ga tiv ne po sle di ce. Pre so ja vpli vov znans tve nih in teh no loš kih učin kov je po sta la ena 

naj po mem bnej ših me to do lo gij ana li zi ra nja in pre so je teh vpra šanj pri in for mi ra nju 

par la men tov. Us trez ne služ be, ki jo iz va ja jo ter ob li ku je jo od go vo re za bo do če iz zi ve, 

so zato lah ko do bro doš lo orod je v nji ho vih ro kah.

Že leta 1996 je Par la men tar na skupšči na Sve ta Evro pe z Re so lu ci jo št. 1083 o par la men-

tih in pre so ja nju znans tve nih in teh no loš kih mož no sti po zva la par la men te k us ta no vi tvi 

de lov nih te les, ki bi s svo jim de lo va njem pris pe va la k raz pra vi in za ko no daj ni obrav na vi 

znans tve nih in teh no loš kih vpra šanj. Tudi v Dr žav nem zbo ru je o tej prob le ma ti ki na 

po bu do Zdru že nja ra zi sko val cev Slo ve ni je že po te ka la pre li mi nar na raz pra va, ki pa ni v 

za ključ ku vo di la do us ta no vi tve po seb ne ga de lov ne ga te le sa (ozi ro ma od lo či tvi, da bi 

to po droč je po kri lo eno od de lov nih te les Dr žav ne ga zbo ra), zato je pri ča ko va ti, da se 

bo po dob na raz pra va na da lje va la in v us trez nem ča su tudi rea li zi ra la.

7.3.1 STOA - Scien ce and Tech no logy Op tions As ses sment (Pre so ja  
znans tve nih in teh no loš kih iz bir)

V ok vi ru Evrop ske ga par la men ta že de lu je po se ben or gan, ka te re ga na lo ga je iz de la va 

ocen vpli vov znans tve ne ga in teh no loš ke ga raz vo ja (STOAScienceandTechnologyOp

tionsAssessment) in ki pred stav lja most med od lo či tva mi po li ti kov in vi so ko stro kov no 

jav nost jo. Svet STOA se stav lja jo po slan ci, ime no va ni s stra ni par la men tar nih od bo rov. 

Svet iz vo li dva čla na pred seds tva STOA (pred sed ni ka in pod pred sed ni ka), tret ji član pa 

je av to ma tič no pod pred sed nik Evrop ske ga par la men ta. Seje STOA so od pr te za os ta le 

po slan ce, urad ni ke in stro kovne so de lav ce po slan skih sku pin, po moč ni ke po slan cev in 

za pred stav ni ke dru gih in sti tu cij. Let ni na črt dela se ob li ku je na pod la gi pred lo gov, ki 

jih lah ko po da jo po sa mez ni od bo ri ter vsi čla ni in or ga ni Evrop ske ga par la men ta, po-

goj je le, da so v skla du z de lo va njem par la men ta. 

Sami oce nje val ni pro jek ti oz. ra zi ska ve teh no loš ke pre so je so stro kov ne in neod vi sne 

oce ne raz lič nih znans tve nih in teh no loš kih re ši tev/op cij. Za raz li ko od na log, ki jih pri-

prav lja jo ra zi sko val ne služ be (za do vo lje va nje krat ko roč nih ra zi sko val nih po treb), gre 
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tu za od go vo re na sred nje roč ne in/ali dol go roč ne, kom plek sne prob le me, po ve za ne 

z vpli vom znans tve ne ga in teh no loš ke ga raz vo ja na druž bo. Pro jekt mora pred sta vi ti 

pri lož no sti, tve ga nja in etič ni vi dik obrav na va ne prob le ma ti ke, po mem bna pa je tudi 

iden ti fi ka ci ja mož no sti za na dalj nje de lo va nje. Iz va jal ci pro jek ta so zu na nji stro kov nja-

ki, s ka te ri mi se na pod la gi jav ne ga raz pi sa pod pi še ok vir na po god ba (na pred log Sve ta 

STOA jo do lo či pred seds tvo Evrop ske ga par la men ta). Služ be STOA or ga ni zi ra jo tudi 

de lav ni ce, stro kov ne raz pra ve, obi ske znans tve nih in teh no loš kih in sti tu cij, kon fe ren ce, 

pre da va nja, fo ru me za po li ti ke in pred stav ni ke znans tve nih skup no sti, or ga ni za cij in 

ce lot ne druž be ipd.

7.3.2 Ok vir ne mož no sti us ta no vi tve Služ be/Od bo ra za teh no loš ko pre so jo v 
Držav nem zbo ru

Or ga ni za ci ja de lo va nja Dr žav ne ga zbo ra do puš ča pre cej eno stav no mož nost vpe lja ve 

ome nje ne služ be v po dob ni ob li ki, kot de lu je v sa mem Evrop skem par la men tu. Us ta no-

vi tev po seb ne par la men tar ne služ be (od bo ra) za teh no loš ko pre so jo, ki bi ga se stav lja li 

po slan ci, iz bra ni iz med člans tva dru gih re le vant nih od bo rov, pred stav lja eno od mož-

no sti. Vlo go stro kov ne pod po re delu no ve ga od bo ra (or ga ni za cij sko delo pa bi bilo v 

pri stoj no sti se kre tar ja de lov ne ga te le sa) bi lah ko prev zel Ra zi sko val ni od de lek, ki že de-

lu je v ok vi ru Sekre ta ria ta Dr žav ne ga zbo ra in ima iz kuš nje v pri pra vi (si cer krat ko roč no 

us mer je nih) ra zi sko val nih na log in pri koor di na ci ji iz va ja nja ra zi sko val ne ga pro gra ma 

Dr žav ne ga zbo ra. V ta na men bi si cer bilo tre ba okre pi ti ka drov sko eki po in pri la go di-

ti de lov ne na lo ge no vim raz sež no stim dela, ki bi na tem po droč ju ob se galo pred vsem 

vlo go po sred ni ka med po slan ci in zu na nji mi stro kov nja ki ter stro kov no pod po ro pri 

or ga ni za ci ji sre čanj/pa ne lov, kjer bi po te ka la raz pra va o učin kih teh no loš kih in znans-

tve nih od kri tij na raz voj v pri hod no sti in na nji hov od sev v za ko no daj nih od lo či tvah.

Z us ta no vi tvi jo ome nje ne služ be bi se lah ko pri dru ži li evrop ski par la men tar ni mre ži 

EPTA (EuropeanParlamentaryTechnologyAssessment), ki že zdru žu je po dob ne služ-

be dru gih par la men tov (Av stri ja, Bel gi ja, Polj ska, Šved ska (ki ima jo sta tus pri dru že nih 

čla nic), Dan ska, Fin ska, Flan dri ja, Fran ci ja, Gr či ja, Ita li ja, Ka ta lo ni ja, Nem či ja, Ni zo zem-

ska, Nor veš ka, Švi ca, Zdru že no kra ljes tvo). Gre za or ga ni za ci jo, ki je bila pod po kro vi-

teljs tvom pred sed ni ka Evrop ske ga par la men ta us ta nov lje na leta 1990 in skr bi za iz me-

nja vo iz ku šenj in dog nanj o mož nih so cial nih, eko nom skih in okolj skih vpli vih no vih 

teh no lo gij. Na men EPTA je tudi spod bu ja ti nacio nal ne par la men te k vpe lja vi teh no loš-

ke pre so je v pro ce se od lo ča nja. 
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VIII. DEJAVNOST RAZISKOVALNIH SLUŽB V PARLAMENTIH  
DRŽAV EVROPSKE UNIJE - PRIMERJALNI PREGLED 

8.1 Uvod 

Ra zi sko val ne služ be v vseh mo der nih de mo kra ci jah pred stav lja jo ne po greš ljiv ele ment v 

or ga ni zi ra no sti par la men ta. In for ma ci je in dru gi iz del ki, ki jih za go tav lja jo za učin ko vi to 

delo par la men ta, so še po se bej po mem bni zato, ker so te služ be pra vi lo ma or ga ni zi ra-

ne po na če lih po li tič ne ne pri stra no sti, zaup no sti in in ter dis ci pli nar ne obrav na ve iz bra ne 

prob le ma ti ke. Kot je raz vid no iz pre gle da, ki sle di, ima jo to vrst no služ bo v tak šni ali dru-

gač ni ob li ki vzpo stav lje no v vseh pred stav lje nih par la men tih. V ti stih par la men tih, kjer 

po seb ne ra zi sko val ne služ be s tem ime nom ni, ra zi sko val ne in for ma ci je in ana li ze za delo 

par la men ta pri prav lja jo v ok vi ru dru gih služb, tako da ra zi sko val na de jav nost v do lo če-

nem smi slu za pod po ro po slan ske mu delu v par la men tih kljub temu ob sta ja. 

Pre gled or ga ni zi ra no sti ra zi sko val nih služb v na cio nal nih par la men tih čla nic EU za je ma 

24 dr žav (brez Ci pra, Mal te in Slo ve ni je).22 

Po dat ke smo čr pa li iz ECPRD vpra šal ni kov,23 splet nih stra ni par la men tov čla nic EU oz. 

nji ho vih ra zi sko val nih služb, v do lo če ni meri pa tudi iz stro kov ne li te ra tu re, v ka te ri smo 

pri do bi li pred vsem splo šne in for ma ci je o or ga ni zi ra no sti ra zi sko val nih služb v na cio nal-

nih par la men tih (Tanfield, 2000; Ro bin son in Ga ste lum, 1998). V ne kaj pri me rih smo se 

za po ja sni lo obr ni li tudi ne po sred no na ko le ge iz ra zi sko val nih od del kov dru gih dr žav.

8.2 Ume sti tev in or ga ni zi ra nost ra zi sko val nih služb

8.2.1  Ra zi sko val na služ ba kot sa mo stoj na služ ba par la men ta

V ve či ni dr žav EU ima ra zi sko val na služ ba sta tus sa mo stoj ne služ be v par la men tu in je 

v or ga ni za cij ski struk tu ri par la men tar na služ ba, ki ne po sred no od go var ja ge ne ral ne mu 

se kre tar ju par la men ta:

• na Češ kem ima jo Par la men tar ni in sti tut zno traj služb (Chancellery), lo če no od knjiž-

ni ce. Dela za oba do mo va;

22 Ob šir nej ši pri kaz s ta be lo za vseh 24 dr žav s po dat ki po na šte tih ka te go ri jah pa je mo go če naj ti v po seb ni 

ra zi sko val ni na lo gi: »Ra zi sko val na de jav nost v par lamen tih - pri mer jal ni pre gled«.

23 Vprašalnika: št. 113 - Prac ti cal Ac ti vi ties of Par lia men tary Re search Ser vi ces in št. 902 - Par lia men tary Li bra-

ries, Re search and Arc hi ves - Com pa ra ti ve Data
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• v Es to ni ji ra zi sko val ne na lo ge oprav lja pred vsem Od delek za eko nom ske in so cial ne 

in for ma ci je (DESI), de lo ma pa tudi prav ni od delek;

• na Fin skem je Ra zi sko val ni od de lek lo čen od knjiž ni ce, če prav oba so di ta v Od de lek 

za in for ma ci je in ko mu ni ka ci je pod ge ne ral nim se kre tar jem;

• v Gr či ji je Ra zi sko val ni od de lek (ScientificService) eden od 3 od del kov, ki so di jo v 

Di rek to rat za znans tve ne za de ve (DirectorateforScientificResearch);

• na Ir skem je knjiž nič na in ra zi sko val na de jav nost zno traj enot ne služ be (Library&Re

searchService), vsa ka s svo jim vod jo;

• v Ita li ji ima jo v obeh do mo vih po se ben ra zi sko val ni od de lek;

• v li tvan skem Sei ma su pod ne po sred no pri stoj nost jo ge ne ral ne ga se kre tar ja de lu je sa-

mo stoj ni Od de lek za par la men tar ne ra zi ska ve (Parlamentiniųtyrimųdepartamen

tas). Nudi stro kov no po moč po slan skim sku pi nam in po sa mez nim po slan cem, de-

lov nim te le som in tudi dru gim od del kom v Sei ma su;

• v nemš kem Bun de sta gu de lu je Znans tve no - stro kov na služ ba (Wissenschaftliche

DiensteWD) že od leta 1949, kot sa mo stoj na služ ba pa od leta 1964; 

• tudi v ni zo zem ski Twee de Ka mer (po slan ska zbor ni ca) je Od de lek za ra zi sko va nje in 

ve ri fi ka ci jo (ResearchandVerificationOffice) eden iz med od del kov, ki so di jo v ne-

po sred no pri stoj nost ge ne ral ne ga se kre tar ja Twee de Ka mer. Us ta nov ljen je bil še le 

leta 2001;

• Od de lek za ra zi ska ve in ana li ze polj ske ga Se na ta je bil us ta nov ljen v de cem bru 1990. 

Di rek tor od del ka po ro ča ne po sred no ge ne ral ne mu se kre tar ju Se na ta. Ra zi sko val na 

služba, t.im. Od de lek za ana li ze, pa de lu je tudi v polj ski po slan ski zbor ni ci, Sej mu;

• v špan skem Con gre su de lu je Di rek ci ja za štu di je, ana li ze in pub li ka ci je, ki je v ne po-

sred ni pri stoj no sti ge ne ral ne ga se kre tar ja. 

8.2.2  De jav nost ra zi sko val ne služ be se pre ple ta z de lom »za ko no daj no-
prav ne služ be«

Av stri ja ima prav no, za ko no daj no in ra zi sko val no služ bo v za ko no daj nem sek tor ju (Le

gislative), ki se pre cej po kri va z na šo Za ko no daj no-prav no služ bo. Po dob na je vlo ga 

Od del ka za ra zi sko va nje v ni zo zem ski Twee de Kamer, ka te re ga prio ri tet na na lo ga je 

pri pra va ana liz o prob le ma ti ki, po ve za ni s spre je mom do lo če ne za ko no da je. Tudi iz 

ime na por tu gal ske služ be, Od de lek za za ko no daj ne in par la men tar ne in for ma ci je, je 

mo go če skle pa ti, da po slan cem po sre du je in for ma ci je, ve za ne na spre jem do lo če ne 

za ko no da je.
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8.2.3 Ra zi sko val na služ ba de lu je v se sta vi knjiž ni ce in za go tav lja tudi manj 
ob sež ne in for ma ci je

V ne ka te rih par la men tih ra zi sko val ne služ be de lu je jo v se sta vi knjiž ni ce, med nji ho ve 

na lo ge pa sodi tudi po sre do va nje po sa mez nih kraj ših in for ma cij ali is ka nje po sa mez-

ne ga spe ci fič ne ga po dat ka. To je raz vid no tudi iz po dat ka o re la tiv no vi so kem šte vi lu 

pre je tih za pro sil za in for ma ci je, ki jih v teh služ bah let no prej me jo oz. na nje od go vo ri-

jo, in ki ne za je ma jo samo ob sež nej ših ana liz oz. kom plek snih pred sta vi tev do lo če ne 

te ma ti ke (npr. 33.000 zah tev kov let no v po slan ski zbor ni ci oz. 2000 zah tev kov let no v 

lord ski zbor ni ci Zdru že ne ga kra ljes tva):

• V obeh do mo vih par la men ta Zdru že ne ga kra ljes tva ra zi sko val ni služ bi de lu je ta v 

ok vi ru knjiž ni ce. V po slan ski zbor ni ci knjiž nič na ra zi sko val na služ ba (Library'sRe

searchService) de lu je od leta 1946, v lord ski zbor ni ci pa od leta 1977.

• Tudi v ma džar skem par la men tu ra zi sko val na služ ba de lu je v ok vi ru od del ka knjiž ni-

ce.

• V Bel gi ji ra zi sko val ni od de lek de lu je v knjiž ni ci kot skup na služ ba za oba do mo va;

• Od de lek za ra zi ska ve in ana li ze v Bol ga ri ji je si cer or ga ni za cij sko zno traj sek tor ja 

knjiž ni ce, a gre za sa mo stoj no eno to, ki je pra vi lo ma av to nom na.

Kot rav no obra ten pri mer pa lah ko na ve de mo polj ski Se nat in li tvan ski Sei mas, v ka te-

rih je vzpo stav lje na ra zi sko val na služ ba, ka te re po slans tvo je pred vsem oprav lja nje ra-

zi skav in ana liz, med tem ko je knjiž ni ca nje na stran ska de jav nost, or ga ni zi ra na v ob li ki 

eno te v ok vi ru ra zi sko val ne služ be.

8.2.4 Ra zi sko val na služ ba v par la men tu ne ob sta ja

Na zad nje je tre ba ome ni ti še pri me re ti stih par la men tov, v ka te rih ra zi sko val na služ ba 

ni or ga ni zi ra na v ob li ki po seb ne ga od del ka in niti ne eno te v ok vi ru dru ge ga od del ka, 

ki bi no si la tak šno ime. Vse ka kor pa zato še ne bi mo gli tr di ti, da ti par la men ti ni ma jo 

ra zi sko val ne de jav no sti, saj je za go tav lja nje ra zi sko val nih in for ma cij za go tov lje no kako 

dru ga če.

• Prvi tak šen pri mer je luk sem burš ki par la ment, ki nima ra zi sko val ne ga od del ka, v nje-

go vi or ga ni za cij ski se sta vi pa ob sta ja od de lek (t. im. KnowledgeManagementServi

ce), ki na zah te vo po slan cev med dru gim za nje opra vi tudi ra zi ska ve, ki jih po tre bu-

je jo.

• Tudi v por tu gal skem par la men tu ra zi sko val na služ ba kot taka ne ob sta ja, če prav je 

po Za ko nu o par la men tu pred vi de na in naj bi po do lo či lih za ko na bila celo po dre-
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je na ne po sred no pred sed ni ku por tu gal ske skupš či ne. Zato pa v ok vi ru Di rek to ra ta 

za služ be do ku men ta ci je, in for ma ci je in ko mu ni ka ci je de lu je Od de lek za za ko no daj-

ne in par la men tar ne in for ma ci je (DivisãodeInformaçãoLegislativaeParlamentar

DILP), ki po slan cem po sre du je in for ma ci je, ki jih po tre bu je jo pri svo jem delu.

• Ni zo zem ska Eer ste Ka mer (dru gi dom oz. se nat) nima ra zi sko val ne ga od del ka. Infor-

ma ci je, ki jih po tre bu je jo se na tor ji, jim po sre du je Cen tral na in for ma cij ska služ ba (The

CentralInformationserviceCIP). 

• Po seb ne ra zi sko val ne služ be prav tako ni ma jo v nemš kem Bun de sra tu (zgor nji dom 

nemš ke ga par la men ta).

• Na Dan skem ni ma jo po seb ne ga ra zi sko val ne ga od del ka. Nas ve ti oz. ra zi ska ve se 

oprav lja jo v in ter ni koor di na cij ski sku pi ni (tvo ri jo jo sve to val ci za prav ne in EU za de-

ve, iz knjiž ni ce in se kre tar ji de lov nih te les).

• V fran co ski Na rod ni skupš či ni de lu je le služ ba za ar hi ve in zgo do vin ske par la men tar-

ne ra zi ska ve, si cer pa ana li tič ne na lo ge oprav lja jo dru gi od del ki (dos je ji na do lo če no 

temo). V Se na tu knjiž ni ca oprav lja le opra vi la do ku men ta ci je. Ra zi ska ve prav ne na ra-

ve pa oprav lja prav na služ ba (servicedesétudesjuridiques).

• V La tvi ji ni ma jo cen tral ne ga ra zi sko val ne ga od del ka, pač pa od bo ri sami iz va ja jo svo-

jo ra zi sko val no de jav nost. Vča sih v so de lo va nju z zu na nji mi stro kov nja ki ali pa na ro-

či jo štu di jo od pri stoj ne ga mi ni strs tva. 

8.3 Zapo sle ni v ra zi sko val nih služ bah in zu na nji so de lav ci

Gle de šte vi la za po sle nih v par la men tu je re lativno tež ko pri mer ja ti ra zi sko val ne služ-

be po sa mez nih par la men tov. Ob seg nji ho vih na log je raz li čen, raz lič no ob sež ni oz. 

po glob lje ni pa so tudi nji ho vi iz del ki. Ne ka te re ra zi sko val ne služ be v ne ka te rih dvo-

dom nih par la men tih oprav lja jo ra zi sko val ne na lo ge za oba do mo va. Tak šni pri me ri so 

ra zi sko val ne služ be av strij ske ga, češ ke ga in ro mun ske ga par la men ta. Po leg tega je po-

treb no ome ni ti, da ne ka te ri par la men ti za iz de la vo ob sež nej ših ra zi skav, še po se bej če 

vse bu je jo ve li ko ana li tič ne ga in sta ti stič ne ga dela, na ja me jo zu na nje iz va jal ce. Tak šni 

pri me ri so ra zi sko val ne služ be češ ke ga, es ton ske ga in ni zo zem ske ga (Twee de Ka mer) 

par la men ta.

Vsee no lah ko za klju či mo, da je ve li kost ra zi sko val nih služb (gle de na šte vi lo in struk tu-

ro za po sle ne ga ka dra) od vi sna od ve likosti po sa mez ne ga par la men ta ozi ro ma od šte-

vi la po slan cev:

• v Bol ga ri ji ima jo 3 za po sle ne s po lo vič nim de lov nim ča som (za do lo če ne pro jek te) in 

2 za po sle na s pol nim de lov nim ča som;
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• na Češ kem je v Par la men tar nem in šti tu tu (dela za oba do mo va) za po sle nih sku paj 26 

lju di, od teh v od del ku za ana li tič ne štu di je 5 in tri je zu na nji so de lav ci;

• v Gr či ji je v ra zi sko val nem od del ku (ScientificService) 16 za po sle nih (9 prav ni kov, 2 

druž bo slov ca, 1 eko no mist in 4 po moč ni ki);

• v Es to ni ji je v obeh od del kih, kjer se de jan sko oprav lja jo ra zi sko val ne na lo ge (prav ni 

od de lek in od de lek za eko nom ske in so cial ne štu di je), za po sle nih po 8 lju di;

• na Fin skem je v ra zi sko val nem od del ku za po sle nih 13 oseb, od tega 11 z uni ver zi tet-

no izo braz bo;

• na Ir skem je v ra zi sko val nem od del ku zaposle nih 24, med nji mi so po leg 16 ra zi sko-

val cev še 4 knjiž ni čar ji in 4 po moč ni ki za in for ma ci je;

• ra zi sko val ni od de lek li tvan ske ga par la men ta za po slu je 24 ra zi sko val cev, gle de na po-

droč je dela raz po re je nih v šti ri eno te. Izo braz be na struk tu ra v od del ku je zelo raz no-

vrst na;

• ma džar ski par la ment za po slu je 7 ra zi sko val cev;

• v Nem či ji je vseh za po sle nih v ra zi sko val ni oz. znans tve no-stro kov ni služ bi ne kaj 

manj kot 100, od tega 53 ra zi sko val cev;

• v polj skem Se na tu je v ra zi sko val ni služ bi za po sle nih 35 stro kov nja kov, ki so gle de na 

po droč je dela raz po re je ni v pet enot. Naj več, 13, jih je v eno ti za te mat ska po ro či la. 

Ra zi sko val na služ ba Sej ma ima za po sle nih 86 oseb, tudi v nje nem ok vi ru pa de lu je 

več ana li tič nih sku pin;

• par la men tar na ra zi sko val na služ ba ro mun ske ga par la men ta, ki oprav lja ra zi sko val no 

delo za po tre be obeh do mov, ima de vet za po sle nih;

• na Slo vaš kem je vseh za po sle nih v ra zi sko val nem od del ku 11;

• Di rek ci ja za štu di je, ana li ze in pub li ka ci je v špan skem Con gre su ima si ste mi zi ra nih 58 

de lov nih mest, in si cer v šti rih spe cia li zi ra nih eno tah;

• šved ska ra zi sko val na služ ba ima 6 enot, po dat ka o šte vi lu za po sle nih ni;

• v ra zi sko val ni služ bi lord ske zbor ni ce Zdru že ne ga kra ljes tva je za po sle nih 7 lju di, v 

po slan ski zbor ni ci pa 80 lju di, od tega 40 ra zi sko val cev spe cia li stov.

8.4  Dejav no sti ra zi sko val nih služb

8.4.1 Iz del ki ra zi sko val nih služb 

Os nov na na lo ga ra zi sko val nih služb je po sre do va nje in for ma cij na roč ni kom (pra vi lo-

ma po slan cem in po slan skim sku pi nam) v par la men tih. Od or ga ni zi ra no sti dela ra zi-

sko val ne služ be in od na ra ve is ka ne in for ma ci je pa je od vi sno, kako ob se žen bo iz-

de lek. Iz del ki ne ka te rih ra zi sko val nih služb so do stop ni na splet ni stra ni par la men tov 
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(npr. Nem či ja, Ni zo zem ska, Polj ska in Zdru že no kra ljes tvo), v ne ka te rih dru gih služ bah 

pa jih sploh ne ob ja vi jo (npr. Fin ska). Gle de na ob seg in vr sto po dat kov po sre do va nih 

in for ma cij lah ko pre cej va rii ra tudi čas iz de la ve. Iz del ki ra zi sko val nih služb so ve či no-

ma ne gle de na na ziv pri mer lji vi z iz del ki Ra zi sko val ne ga od del ka v Dr žav nem zbo ru, 

po ne kod izrec no na va ja jo, da je naj več pri mer jal no prav nih ana liz (Es to ni ja). Po go ste 

in šte vilč ne so tudi in for ma ci je po te le fo nu (Češ ka, Fin ska, Ita li ja in Nem či ja), kar naj-

ver jet ne je omo go ča več ja spe cia li zi ra nost za po sle nih sve to val cev oz. ra zi sko val cev. V 

nemškem Bun de sta gu je na pri mer od leta 1997 vzpo stav ljen t. im. Hot li ne W, ki po slan-

cem in dru gim upo rab ni kom is ka ne in for ma ci je po sre du je v naj kraj šem mož nem ča su. 

V Bel gi ji pri prav lja jo pre gle de med na rod ne ga ti ska. V ita li jan ski po slan ski zbor ni ci in 

v Bol gariji pa po leg os ta le ga skr bi jo tudi za so de lo va nje z ne vlad ni mi or ga ni za ci ja mi, 

aka dem ski mi us ta no va mi oz. s kul tur ni mi in ra zi sko val ni mi in sti tu ci ja mi. 

8.4.2 Delo za zu na nje upo rab ni ke

Ra zi sko val ne služ be ne ka te rih par la men tov ne za go tav lja jo in for macij zgolj po slan cem 

in po slan skim sku pi nam ter dru gim upo rab ni kom v par la men tih, tem več tudi zu na njim 

upo rab ni kom, pred vsem dr žav nim in sti tu ci jam. Ra zi sko val na služ ba li tvan ske ga Sei ma-

sa npr. v iz jem nih pri me rih in for ma ci je po sre du je tudi pred stav ni kom dru gih dr žav nih 

in sti tu cij, ni zo zem ska služ ba Twee de Ka mer od go var ja na do lo če na vpra ša nja, ki jih 

Twee de Ka mer prej me od vla de, na Ir skem pa med upo rab ni ke iz del kov ra zi sko val ne 

služ be so di jo tudi vlad ni us luž ben ci, ki pri prav lja jo za ko ne. Obrat na si tua ci ja pa je na 

pri mer v La tvi ji, kjer v par la men tu po seb ne ga ra zi sko val ne ga od del ka ni ma jo, zato od-

bo ri štu di je na ro ča jo pri pri stoj nih mi ni strs tvih. 

8.4.3 Iz va ja nje izo bra že val nih de jav no sti

V ne ka te rih par la men tih iz va ja jo ra zi sko val ne služ be tudi izo bra ževanje za po slan ce oz. 

za za po sle ne. Eden iz med treh od del kov češ ke ga Par la men tar ne ga in šti tu ta oprav lja 

izo bra že val ne na lo ge za oba do mo va: se mi nar je za po slan ce oz. se na tor je, za de lov na 

te le sa in od del ke obeh do mov. Fin ski ra zi sko val ni od de lek v so de lo va nju s knjiž ni co 

or ga ni zi ra on-line in for ma ci je in iz va ja izo bra že va nje o upo ra bi in ter net nih in for ma cij-

skih vi rov. Na Fin skem si cer re ši jo kar 5.500 zah tev kov let no, kar ka že na to, da gre za 

kraj še (te le fon ske) in for ma ci je, sprem lja jo pa tudi TV po ro či la na fin skih ka na lih in v 

so de lo va nju s knjiž ni co izo bra žu je jo čla ne par la men ta in za po sle ne o upo ra bi in ter net-

nih in for ma cij skih vi rov. Tudi irska služ ba (LibraryandResearchService) izo bra žu je za 

pri do bi va nje in for ma cij. 
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PARLAMENTARNE KNJIŽNICE*

I.  VLOGA IN POMEN PARLAMENTARNIH KNJIŽNIC 

Par la men tar ne knjiž ni ce ima jo od nek daj po mem bno vlo go pri iz va ja nju funk ci je za-

ko no daj nih or ga nov.1 Na me nje ne so pred vsem upo rab ni kom zno traj par la men ta, po-

slan cem in dru gim us luž ben cem, po go sto pa je del nji ho vih us lug na me njen tudi šir ši 

jav no sti. Po mem bne os ta ja jo tudi v vi so ko raz vi ti in for ma cij ski dobi, saj sle di jo so dob ni 

teh no lo gi ji in tren dom na po droč ju raz vo ja pri do bi va nja in for ma cij ter tako za go tav lja-

jo us trez ne in pra vo ča sne in for ma ci je. 

Pri stoj no sti par la men tar nih knjiž nic so v so dob ni druž bi (in for ma cij ski druž bi ozi ro-

ma druž bi zna nja) mno go šir še in se ne na na ša jo le na iz po so jo knjig; zno traj njih je 

mo go če učin ko vi to pri do bi ti raz lič ne vr ste parlamen tar nih in stro kov nih in for ma cij ter 

gra div. Na ve de ne knjiž ni ce gra di jo ozi ro ma za go tav lja jo nove po dat kov ne zbir ke in na 

tej os no vi us pe šno po sre du je jo svo jim upo rab ni kom re le vant ne in for ma ci je, hkra ti pa 

jim nu di jo tudi us trez no izo bra že va nje za samostoj no rabo ob sto je čih in for ma cij skih 

vi rov. Vse to ka že na dejs tvo, da je knjiž nič na de jav nost živ or ga ni zem, ki se mora in se 

je spo so ben pri la ga ja ti no vim iz zi vom in zah te vam iz oko lja. 

1.1 Poj mov na opre de li tev

Knjiž ni ca je prav na ose ba ali nje na orga ni za cij ska eno ta, ki iz va ja knjiž nič no de jav nost. 

Knjiž nič na de jav nost, ki je jav na služ ba, za je ma: 

• zbi ra nje, ob de lo va nje, hra nje nje in po sre do va nje knjiž nič ne ga gra di va,

• za go tav lja nje do sto pa do knjiž nič ne ga gra di va in elek tron skih pub li ka cij,

• iz de lovanje knjiž nič nih ka ta lo gov, po dat kov nih zbirk in dru gih in for ma cij skih vi rov,

• po sre do va nje bib lio graf skih in dru gih in for ma cij skih proi zvo dov in sto ri tev, 

• so de lo va nje v medk njiž nič ni iz po so ji in po sre do va nju in for ma cij,

• pri do bi va nje in izo bra že va nje upo rab ni kov,

1 Na pri mer knjiž ni ca v av strij skem par la men tu je bila us ta nov lje na leta 1869, knjiž ni ca ame riš ke ga Kon gre sa 

ob sta ja že od leta 1800, v dan skem par la men tu od leta 1850 itn.

* Dr. Ka ta ri na Ža gar in Na ta ša Glav nik ter Tea Hoj sak in Ja nja Mi ku lan, štu-

dent ki Fa kul te te za druž be ne vede na prak si; pri prav lje no: 5. 11. 2008, ob jav lje no: 6. 11. 2008. 
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• in for ma cij sko opi sme nje va nje, 

• va ro va nje knjiž nič ne ga gra di va, ki je kul tur ni spo me nik,

• dru go bib lio te kar sko, do ku men ta cij sko in in for ma cij sko delo (Za kon o knjiž ni čars-

tvu).

Knjiž ni ca v skla du s stro kov ni mi na če li or ga ni zi ra zbir ko knjiž nič ne ga gra di va in vi rov 

in for ma cij z na me nom za go tav lja ti po sa mez ni kom in sku pi nam do stop nost in upo ra-

bo:

• last ne ga gra di va in z njim po ve za nih in for ma cij,

• medk njiž nič ne iz po so je, 

• zu na njih do stop nih in for ma cij skih vi rov (Za kon o knjiž ni čars tvu).

Po pre vla du jo čem kro gu upo rab nic in upo rab ni kov (v na dalj njem be se di lu: upo rab ni-

ki) so knjiž ni ce: splo šne, šol ske, vi so ko šol ske, spe cial ne, na cio nal ne (Za kon o knjiž ni-

čars tvu).

Gle de upo rab ni kov za sle di mo na splet nem me stu NUK na sled njo de fi ni ci jo: 

»Uporabnikknjižnicejefizičnaalipravnaoseba,kiuporabljagradivainstoritveknjiž

nice.Uporabnikiknjižnicesotorejvsi,kiizkoriščajouslugeknjižnice:iščejoinforma

cije po katalogih, priročnikih, bibliografijah, kopirajo gradivo, oziroma uporabljajo

knjižniconadaljavo« (Splet no me sto NUK, de fi ni ci je).

Stro kov ni de lav ci v knjiž ni ci pa so vsi ti sti de lav ci, ki ima jo for mal no izo braz bo s po-

droč ja bib lio te kars tva ali in for ma cij skih ved (di plo mi ra ni bib lio te kar ji) ter ti sti de lav ci, 

ki ima jo for mal no izo braz bo z dru gih po dro čij in oprav ljen bib lio te kar ski iz pit (di plo-

mi ra ni priu če ni bib lio te kar ji). Med tem ko so dru gi knjiž nič ni de lav ci vsi za po sle ni, ne 

gle de na stop njo izo braz be, ki se ne uk var ja jo s knjiž ni čar sko stro ko, a so po mem bni za 

ne mo te no de lo va nje knjiž ni ce (de lav ci v upra vi, v ad mi ni stra ci ji, v fi nanč nem sek tor ju, 

de lav ci, ki oprav lja jo ra ču nal niš ke sto ri tve, de lav ci v knjiž nič nih skla diš čih, ma ni pu lan ti, 

vra tar ji ipd.) (Splet no me sto NUK, de fi ni ci je).

1.2  Par la men tar na knjiž ni ca - spe cial na knjiž ni ca

Z vidi ka de jav no sti, ki jo oprav lja jo knjiž ni ce zno traj par la men ta, uvrš ča mo par la men-

tar ne knjiž ni ce (tudi knjiž ni co Dr žav ne ga zbo ra) med t.i. spe cial ne knjiž ni ce. 
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»Specialnaknjižnicajeorganizacijskaenotavokviruvladnihslužb,kulturnih,izobra

ževalnih,raziskovalnih,gospodarskihindrugihorganizacij.Podpiradelovniinrazi

skovalniprocesorganizacije,vkateresestavideluje.Ssvojimizbirkamiinstoritvami

pravilomapokrivaposameznoznanstvenopodročje« (Splet no me sto NUK, de fi ni ci je).

Za kon o knjiž ni čars tvu (31. člen) na va ja na sled nje zna čil no sti spe cial ne knjiž ni ce:

Specialneknjižniceizvajajoknjižničnodejavnostnaposameznihznanstvenihalistro

kovnihpodročjih.Specialneknjižnice...tudi:

• zagotavljajospecializiraneinformacijenaposameznihznanstvenih,strokovnihin

problemskoorientiranihpodročjihalivorganizacijah,katerihdelso,

• predvsemvsebinskoobdelujejoknjižničnagradivaininternedokumenteorganiza

cij,katerihdelso,

• gradijospecializiraneknjižničneinpodatkovnezbirke,

• vrednotijoinposredujejospecializiraneinformacije,

• usposabljajouporabnikezaiskanjespecializiranihinformacij.

Specialneknjižnicesotuditiste,kiizvajajoknjižničnodejavnostvposebnihprilagoje

nihtehnikahzaslepeinslabovidne.Kotspecialneknjižniceseobravnavajotudispecia

liziraniinformacijskicentri.

V na da lje va nju pri ka zu je mo or ga ni zi ra nost par la men tar nih - spe cial nih knjiž nic v ne ka-

te rih evrop skih dr ža vah.

II. PARLAMENTARNE KNJIŽNICE - PRIMERJALNI PREGLED

Pri mer jal ni pre gled za jema or ga ni zi ra nost par la men tar nih - spe cial nih knjiž nic v 20-ih 

evrop skih dr ža vah (Češ ka, Dan ska, Es to ni ja, Fin ska, Fran ci ja, Gr či ja, Ir ska, Ita li ja, Li tva, 

Ma džar ska, Ma ke do ni ja, Nem či ja, Nor veš ka, Polj ska, Ro mu ni ja, Ru si ja, Slo vaš ka, Sr bi ja, 

Šved ska, Združeno kra ljes tvo). Pou da rek je zla sti na na sled njem:

• sta tus knjiž ni ce in do ku men ta ci je (ali gre za sa mo stoj no eno to ali za se stav ni del kak-

šne dru ge or ga ni za cij ske eno te),

• ka te re so os nov ne na lo ge in pri stoj no sti, kak šne vr ste in for ma cij nu di jo ozi ro ma pri-

prav lja jo,

• po dat ki o za po sle nih v knjiž ni ci (šte vi lo za po sle nih, nji ho va izo braz ba in us po sob-

lje nost),

• za ka te re upo rab ni ke de la jo (ali so sto ri tve na vo ljo tudi za zu na nje upo rab ni ke).
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Pri opi su po sa mez nih dr žav smo sle di li zgo raj na ve de nim kri te ri jem, do da li pa smo 

tudi kak šno po seb nost po sa mez ne knjiž ni ce. V pri me rih dvo dom nih par la men tov smo 

se osre do to či li pred vsem na po dat ke o knjiž ni cah po slan skih zbor nic.

2.1 Češ ka - Parlamentní knihovna

Par la men tar na knjiž ni ca je lo če na od Par la men tar ne ga in stituta (t.j. ra zi sko val na služ ba 

zno traj par la men ta), ven dar oba so di ta v ok vir služb po slan ske zbor ni ce. 

Par la men tar na knjiž ni ca nudi us lu ge tako Po slanski zbor nici kot Se na tu; na me nje na je 

to rej po slan cem in se na tor jem ter nji ho vim stro kov nim so de lav cem, tudi po slan skim 

sku pi nam, par la men tarni ra zi sko valni služ bi - Par la men tar ne mu in sti tu tu in dru gim 

za po sle nim v služ bah Po slan ske zbor ni ce in Se na ta. Na lo ga knjiž ni ce je hi tro in učin-

ko vi to za go tav lja nje zah te va nih in for ma cij. Knjiž ni ca hra ni knji ge s področ ja prav ne 

zna no sti, za ko no da je, po li to lo gi je, no vej še zgo do vi ne, fi lo zo fi je, so cio lo gi je, eko no mi-

je, kul tu re in dru gih po dro čij. Med na lo ge knjiž ni ce sodi tudi iz po so ja knjiž nič ne ga gra-

di va, vključ no z medk njiž nič no iz po so jo, re pro graf ske sto ri tve, re ferenč na de jav nost2 

in stro kov no pre va ja nje. 

V Par la men tar ni knjiž ni ci oprav lja delo pod vods tvom di rek tor ja knjiž ni ce 15 za po sle-

nih, od tega eden s skraj ša nim de lov nim ča som, osem za po sle nih ima uni ver zi tet no 

izo braz bo, pet za po sle nih vi so ko šol sko izo braz bo, dva za po sle na pa sta stro kov no us-

po sob lje na in ima ta bo ga te knjiž nič ne iz kuš nje. Se dem za po sle nih oprav lja knjiž nič no 

delo (bib lio te kar ji), os ta lih se dem za po sle nih pa oprav lja na lo ge dela z upo rab ni ki.

Knjiž ni ca je do stop na tudi os ta lim jav nim us luž ben cem, aka de mi kom in dru gim zain te-

re si ra nim (t. i. zu na njim upo rab ni kom).

Ve lik del knjiž nič ne zbir ke se stav lja jo do ku men ti in za ko ni ki češ ke ga par la men ta od 

dru ge po lo vi ce 19. sto let ja do se da nje ga ča sa ter par la men tar ni do ku men ti in za ko-

ni ki dru gih 15 dr žav. Par la men tar na knjiž ni ca iz pol nju je na lo go de po zi tar ne knjiž ni-

ce Zdru že nih na ro dov, saj nje na zbir ka ob se ga tudi iz bra ne pub li ka ci je po mem bnih 

med na rod nih or ga ni za cij. Po leg tega Par la men tar na knjiž ni ca oprav lja na lo go pri roč ne 

2 Referenčnestoritve po me ni jo za go tav lja nje po mo či us luž ben cev v knjiž ni ci, ki so us po sob lje ni za raz la ga-

nje knjiž nič ne ga gra di va in knjiž nič nih or ga ni za cij skih struk tur za za do vo lje va nje in for ma cij skih, izo bra že-

val nih, kul tur nih, re krea cij skih ali ra zi sko val nih po treb svo jih od je mal cev (Evro kor pus, de fi ni ci je).
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knjiž ni ce Evrop ske unije. Par la men tar na knjiž ni ca so de lu je v pro jek tu Združenačeš

kainslovaškadigitalnaparlamentarnaknjižnica, ka te re ga cilj je us tva ri ti in os kr be ti 

eno ten in for ma cij ski si stem, ter v pro jek tu Češkaparlamentarnadigitalnaknjižnica, 

ki bo ob se gal te melj ne par la men tar ne do ku men te iz raz lič nih zgo do vin skih ob do bij v 

elek tron ski ob li ki.

2.2 Dan ska 

Knjiž ni ca za go tav lja ažur ne in ob jek tiv ne in for ma ci je z raz lič nih po dro čij: pra va, po li-

ti ke, zgo do vi ne, sta ti sti ke, jav nih in med na rod nih za dev. V knjiž ni ci je omo go čen do-

stop do šte vil nih splet nih po dat kov nih zbirk s po droč ja pra va, no vic, bib lio graf skih in-

for ma cij, sta ti sti ke itd. V tako ime no va nem in for ma cij skem od del ku (enquiry office) 

za po sle ni od go var ja jo na vpra ša nja, iš če jo po po dat kov nih zbir kah, po sre du je jo do-

ku men ta ci jo ter iz po so ja jo knji ge in re vi je upo rab ni kom. Za po sle ni so od go vor ni za 

iz bor li te ra tu re in pri pra vo in for ma cij o te mah, ki so na dnev nem redu v za ko no daj nem 

po stop ku ter za pri pra vo ma te ria lov, ki so po ve za ni s pred lo gi re so lu cij, s predlogi za 

in ter pe la ci je in po ro či li mi ni str stev. 

V knjiž ni ci je za po sle nih 18 lju di: vod ja knjiž ni ce, 11 knjiž ni čar jev, en aka de mik, dva 

taj ni ka, dva ku rir ja in knji go vez. Pri delu po ma ga jo tudi štu den ti s skraj ša nim de lov nim 

ča som, ki ar hi vi rajo in nudijo teh nič no po moč pri splet nih sto ri tvah. 

Knjiž ni ca za go tav lja in for ma ci je po slan cem, biv šim čla nom par la men ta, mi ni strom, biv-

šim mi ni strom, za po sle nim, vlad nim jav nim us luž ben cem. Knjiž ni ca je na me nje na no-

tra njim upo rab ni kom, zato ni do stop na jav no sti, ra zen v pri me ru, ko so že le ni ma te ria li 

tež ko do stop ni ali ne do stop ni v os ta lih knjiž ni cah. 

Knji ge, iz da ne po letu 1980, in re vi je so del splet ne ga, jav no do stop ne ga ka ta lo ga, s 

po ve za va mi do elek tron skih vi rov. Knjiž ni ca po se du je tudi ne kaj po seb nih zbirk, med 

ka te ri mi so naj bolj po mem bne zbir ke roč no iz de la nih in ve za nih zbirk do ku men tov 

dan ske ga za ko no daj ne ga po stop ka. Po mem bni zbir ki sta tudi zbir ki pro gra mov, bro-

šur in ma te ria lov s stra ni po li tič nih strank in zbir ka tu jih par la men tar nih ča so pi sov in 

za ko nov.
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2.3  Es to ni ja - Na rod na knjiž ni ca Es to ni je

Es to ni ja se je za ra di majh no sti in ome je nih vi rov od lo či la, da zdru ži funk ci je par la men-

tar ne in na rod ne knjiž ni ce. Na rod na knjiž ni ca Es to ni je, ki že vse od leta 1918 (s pre ki-

ni tvi jo med leti 1944-1988, ko je knjiž ni ca de lo va la zgolj kot dr žav na knjiž ni ca), de lu je 

tudi kot par la men tar na knjiž ni ca. Zno traj Narod ne knjiž ni ce Es to ni je je za za go tav lja nje 

knjiž nič nih in in for ma cij skih sto ri tev za po tre be par la men ta ne po sred no od go vo ren 

In for ma cij ski cen ter za po slan ce (CentreforInformationServicesforMPs). Cen ter svo-

je sto ri tve za go tav lja v šti rih či tal ni cah, med ka te ri mi je ena spe cia li zi ra na. 

Za de lo va nje in raz voj knjiž ni ce je od go vo ren ge ne ral ni di rek tor. Delo knjiž ni ce nad zo-

ru je knjiž nič ni svet (supervisoryboard) Na rod ne knjiž ni ce Es to ni je, ki ga se stav lja jo: di-

rek tor služb par la men ta, štir je čla ni par la men ta in dva ug led na stro kov nja ka s po droč ja 

knjiž ni čars tva. 

Te melj ne na lo ge knjiž ni ce so:

• pri do bi va nje, hra nje nje, ob de la va, ana li za in za go tav lja nje in for ma cij za po tre be par-

la men ta, ura da pred sed ni ka vla de, vla de, mi ni str stev in ura da pred sed ni ka dr ža ve; 

• re gi stri ra urad ne pub li ka ci je;

• de lu je kot de po zit na knjiž ni ca med na rod nih or ga ni za cij,

• zbi ra li te ra turo in vire s po droč ja pra va, zgo do vi ne in po li tič nih ter družbenih zna no-

sti in ob li ku je po dat kov ne zbir ke;

• pri prav lja in ob jav lja prav no bib lio gra fi jo.

Knjiž ni ca za go tav lja tudi na sled nje sto ri tve: oprav lja in for ma cij ske poi zved be o do lo če-

ni te ma ti ki; iz po so ja knji ge - tudi pre ko medk njiž nič ne iz po so je; pri prav lja ča so pi sne iz-

vleč ke iz tu je ga ti ska (SummariaIuridica,SummariaSocialia,SummariaEuropensia), 

krat ke pre gle de že le nih te ma tik, te den ske sez na me član kov, ki so jih na pi sa li po slan ci 

in vlad ni mi ni stri; pri prav lja bib lio gra fi jo o poslan cih (Publicationsofthemembersof

Riigikogu), in dru go. Upo rab ni ki knjiž ni ce do sto pa jo do splet ne ga vza jem ne ga ka ta-

lo ga, po dat kov nih zbirk in elek tron skih ča so pi sov; knjiž ni ca je vzpo sta vi la di gi tal no 

zbir ko in ar hiv es ton skih pub li ka cij, ki vklju ču je sta re ča so pi se, re vi je in red ke knji ge. 

V Cen tru za in for ma cij ske sto ri tve je za po sle nih 48 lju di, med ka te ri mi jih ima 45 uni-

ver zi tet no izo braz bo (ve či no ma s po droč ja bib lio te kars tva, je zi ko slov ja ali zgo do vi ne). 
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Vse knjiž nič ne sto ri tve so do stop ne širši jav no sti, Cen ter pa skr bi, da so in for ma ci je do-

stop ne tudi par la men tu, ura du par la men ta, vla di, mi ni strs tvom in ura du pred sed ni ka 

dr ža ve. 

Po vsa kih par la men tar nih vo li tvah Na rod na knjiž ni ca Es to ni je or ga ni zi ra pred sta vi tev 

knjiž ni ce in nji ho vih sto ritev za vse po slan ce, us luž ben ce po slan skih sku pin in novo 

za po sle ne v služ bah par la men ta. Knjiž ni ca or ga ni zi ra tudi te ča je is ka nja po splet nih 

po dat kov nih zbir kah. 

2.4  Fin ska 

Par la men tar na knjiž ni ca je del In for ma cij ske ga in ko mu ni ka cij ske ga sek tor ja. Knjiž ni ca 

ima po se ben Knjiž nič ni svet (Board), ki ga ime nu je par la ment za eno man dat no ob-

dob je. Svet se stav lja pet po slan cev, tri je zu na nji stro kov nja ki in pred stav nik knjiž ni ce. 

Svet se uk var ja z za de va mi, po ve za ni mi z na lo ga mi in raz vo jem knjiž ni ce, priprav lja let-

no po ro či lo, ki ga pred lo ži par la men tu, in pre gle da pred log pro ra ču na knjiž ni ce. 

Sto ri tve knjiž ni ce lah ko raz de li mo na: 

• Zbi ra nje po dat kov: v knjiž ni ci so do stop ne zbir ke par la men tar nih in for ma cij, do ma-

če in tu jih za ko no daj, zbir ka do ku men tov Evrop ske uni je in med na rod nih or ga ni za cij 

(spo ra zu mi) ter dru ge. 

• Re fe renč ne in ar hiv ske sto ri tve: za po sle ni skr bi jo za iz po so jo, re zer va ci jo in do pol-

ni tev knjiž nič nih zbirk. Hkra ti upo rab ni ke izo bra žu je jo o upo ra bi knjiž nič nih zbirk, 

ka ta lo gov, po dat kov nih zbirk, ar hi vov in elek tron skih in for ma cij. Uve ljav lje na je tudi 

medk njiž nič na iz po so ja. 

• In for ma cij ske sto ri tve: knjiž ni ca za go tav lja prav ne, druž be ne, po li tič ne in par la men-

tar ne in for ma ci je; po dat ke iz teh po dro čij iš če v evi den cah med na rod nih or ga ni zacij 

in Evrop ske uni je. Sve tu je tudi v pri me ru sa mo stoj ne ga is ka nja po dat kov. 

• Us po sab lja nje s po droč ja in for ma cij ske ga uprav lja nja: knjiž ni ca or ga ni zi ra us po sab-

lja nje s po droč ja uprav lja nja z in for ma ci ja mi, ki so po ve za ne s par la men tom in prav-

nim si ste mom ter nudi na vo di la o upo ra bi evi denc in po dat kov nih zbirk med na rod-

nih or ga ni za cij in Evrop ske uni je. Us po sab lja nje je na me nje no vsem upo rab ni kom 

knjiž ni ce, lah ko pa je pri la go je no za do lo če ne upo rab niš ke sku pi ne. 

• Ar hiv: del par la men tar ne knjiž ni ce pred stavlja ar hiv, kjer so shra nje ni do ku men ti, ki 

so na sta li v ča su par la men tar ne ga dela in šte vil ne po seb ne zbir ke. Sta rej še ar hiv sko 

gra di vo je ve či no ma do seg lji vo na mi kro fil mih, do ku men ti par la men ta od leta 1991 

na prej pa so v elek tron ski ob li ki.
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Par la men tar na knjiž ni ca za po slu je 52 jav nih us luž ben cev, ki jih vodi di rek tor knjiž ni ce. 

Par la men tar na knjiž ni ca je jav na knjiž ni ca, ki je do stop na šir ši jav no sti. Po leg po slan-

cev, par la men tar nih urad ni kov in za po sle nih nudi us lu ge vsa ko mur, ki po tre bu je in-

for ma cije o par la men tu, prav nih, druž be nih in po li tič nih za de vah. Vsi lah ko do sto pa jo 

tudi do do ku men tov, ki jih hra ni jo v ar hi vu par la men ta. Stan dard ne sto ri tve se za go tav-

lja jo brez plač no. 

Fin ska par la men tar na knjiž ni ca ima tudi svo jo splet no stran, kjer po leg mno gih in for-

ma cij o knjiž ni ci in do sto pa do raz lič nih elek tron skih po dat kov nih zbirk, upo rab ni kom 

omo go ča jo še šte vil ne dru ge splet ne sto ri tve: na ro či lo za pri do bi tev in for ma cij, ar hiv-

ske sto ri tve, re zer va ci ja knjig, po dalj ša nje iz po so je, upo ra ba elek tronskih vi rov in dru-

go. 

2.5  Fran ci ja - Knjiž ni ca Na rod ne skupš či ne 

V služ bah Na rod ne skupš či ne Fran ci je (AssembleeNationale) je služ ba knjiž ni ce sa mo-

sto jen od de lek v ok vi ru Se kre ta ria ta (Serviceslegislatifs). Pri za go tav lja nju in for ma cij za 

upo rab ni ke knjiž ni ca te sno so de lu je z Od del kom ar hi vov in par la men tar ne do ku men-

ta ci je v Sek tor ju Skup nih služb.

Od de lek knjiž ni ce je raz de lje na v dva po dod del ka: Knji ge in Pe rio di ka. 

Na lo ge po dod del ka Knji ge so na sled nje: 

• na kup in iz po so ja knjig,

• in dek si ra nje del in nji ho va uvr sti tev v av tor ske in stvar ne ka ta lo ge. 

Na lo ge po dod del ka Pe rio di ka pa so: 

• ure ja nje abon ma jev za ča so pi se in re vi je, 

• ana li za dnev ni kov in pe rio di ke ter pri pra va iz bo ra član kov,

• ure ja nje ka ta lo ga pe rio di ke,

• ka ta lo gi zi ra nje parla men tar nih po ro čil, do ku men tov služb in do ku men tov jav ne ga 

sek tor ja, 

• is ka nje in or ga ni zi ra nje do sto pa do do ku men tar nih po dat kov nih zbirk. 

Tako kot vsi os ta li za po sle ni v Na rod ni skupš či ni so tudi za po sle ni v knjiž ni ci urad ni-

ki, za po sle ni po na te ča jih, pri prav lje ni za za po sli tev v raz lič nih služ bah v ča su nji ho ve 

ka rie re. 
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V knjiž ni ci Na rod ne skupš či ne je za po sle nih 21 so de lav cev, in si cer: 

• 9 so de lav cev z uni ver zi tet no izo braz bo,

• 12 so de lav cev s sred njo izo braz bo, ki so se do dat no us po so bi li za oprav lja nje del in 

na log v knjiž ni ci. 

Knjiž ni ca fran co ske Na rod ne skupš či ne je na me nje na pred vsem po slan cem. Do stop 

ima jo tudi: 

• čla ni Se na ta in fran co ski pred stav ni ki v Evrop skem par la men tu, 

• nek da nji čla ni par la men ta,

• služ be Na rod ne skupš či ne, 

• se kre tar ji po slan skih sku pin,

• dva so de lav ca vsa ke ga po slan ca in en so de la vec za vsa ke ga fran co ske ga po slan ca v 

Evrop skem par la men tu, 

• ra zi sko val ci s po seb nim do vo lje njem za me sec dni. 

2.6  Gr či ja

Stro kov ne služ be grš ke ga par la men ta se stav lja tri najst sek torjev, eden iz med njih je tudi 

Sek tor za knjiž ni co. Po mem bnej še od lo či tve, ki se na na ša jo na knjiž ni co, spre je ma po-

seb ni Knjiž nič ni svet (LibraryCommittee), ki ga se stav lja se dem čla nov. 

Naj po mem bnej ša na lo ga knjiž ni ce je, da po slan cem za go tav lja učin ko vi te sto ri tve. Po-

leg iz po so je knjiž nič ne ga gra di va (ti ska no gra di vo in mi kro fil mi), je upo rab ni kom na 

vo ljo tudi knjiž nič ni ar hiv. 

Sto ri tve knjiž ni ce lah ko pri ka že mo pre ko na log od del kov knjiž ni ce: 

• Knjiž ni od de lek skr bi za grad njo knjiž nič ne zbir ke tako z na ku pom tu jih knjig, (pred-

vsem ti stih, ki so v in te re su par la men ta), ka ta lo gi za ci jo in kla si fi ka ci jo knjig, kot s 

hram bo, iz po so jo knjig in de lo va njem či tal nic. Od de lek ob veš ča po slan ce o no vih 

pub li ka ci jah in sto ri tvah ter skr bi za ro ko pi se, zgo do vin ske in no vej še po li tič ne ar hi-

ve, red ke pub li ka ci je in po seb ne zbir ke.

• Od de lek za dnev ni in pe rio dič ni tisk skr bi za ka ta lo gi za ci jo in kla si fi ka ci jo grš kih in 

tu jih pub li ka cij, ter let ne ob no ve na roč nin na ča so pi se in pe rio dič ne pub li ka ci je.... 
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• Od de lek za mikro film skr bi za zbir ke mi kro fil mov (ča so pi si, re vi je, red ke iz da je in 

ro ko pi si). Od de lek skr bi tudi za pro duk ci jo mi kro fil mov in di gi ta li za ci jo zbirk mi kro-

fil mov in ma te ria lov. 

• Od de lek za kon ser vi ra nje knjig in umet niš kih del skr bi za ohra ni tev in material no 

va ro va nje mo no gra fij, ča so pi sov, pe rio dič nih pub li ka cij, do ku men tov na pa pi ru su, 

red kih do ku men tov, ro ko pi sov, kart in gra fič nih del ter os ta lih umet niš kih del.

• Od de lek knjiž ni ce Benakios je od go vo ren za de lo va nje knjiž ni ce Benakiosin nje go-

vo neodvi sno zbir ko in de lo va nje dveh či tal nic. V od del ku so do stop ne ce lot ne zbir-

ke Urad ne ga li sta, ce lot na zbir ka mi kro fil mov. 

Par la men tar na knjiž ni ca ima pre ko 45 za po sle nih. Gle de na izo braz bo so raz de lje ni v 

šti ri ka te go ri je: uni ver zi tet na di plo ma (12 zapos le nih), teh nič na ali po klic na di plo ma 

(šest za po sle nih), os nov na šo la (24 za po sle nih), asi sten ti in či stil ci (pet za po sle nih) in 

en po god be no za po slen. 

Spr va so bili upo rab ni ki knjiž ni ce le po slan ci, sklad no z raz vo jem knjiž ni ce pa se je 

krog upo rabnikov raz ši ril še na vla do in šir šo jav nost. Knjiž nič no gra di vo si lah ko iz po-

so di jo le po slan ci, med tem ko si lah ko uni ver zi tet ni pro fe sor ji, štu dent je in jav nost, s 

pri vo li tvi jo vod je knjiž ni ce, iz po so di jo gra di vo, ki je na vo ljo v več iz vo dih. 

2.7 Ir ska - Oireachtas Library

Knjiž nič no-ra zi sko val ni sek tor (Library&ResearchService) je skup na služ ba, od go vor-

na za za go tav lja nje in for ma cij za po slan ce. Vod ja Knjiž nič no-ra zi sko val ne služ be je od-

go vo ren za stra teš ki raz voj te služ be, si cer pa nje no delo us mer ja in nad zo ru je po seb na 

ko mi si ja, ki jo se stav lja 11 čla nov in ji pred se du je pred sed nik par la men ta.

Knjiž nič no-ra zi sko val ni sek tor za go tav lja stro kov ne in for ma ci je in ra zi sko val no de jav nost 

obe ma do mo vo ma, po slan ski zbor ni ci (DáilÉireann)in lord ski zbor ni ci (SeanadÉire

ann), tudi par la men tar nim od bo rom, za po sle nim in po sa mez nim čla nom par la men ta 

ter nji ho vim stro kov nim so de lav cem. Knjiž nič ne in ra zi sko val ne sto ri tve so upo rab ni kom 

na vo ljo na ena ko prav ni, po li tič no ne pri stran ski os no vi. Ta služ ba skrbi tudi za pro gra me 

izo bra že va nja, us po sab lja nja upo rab ni kov, za zbi ra nje, uprav lja nje in ohra nja nje pub li ka-

cij ir ske ga par la men ta od leta 1922 da lje, za po seb ne zbir ke za ko nov in dru gih par la men-

tar nih za pi sov ir ske ga par la men ta in par la men ta Zdru že ne ga kra ljes tva.
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V Knjiž nič no-ra zi sko val nem sek tor ju je za po sle nih 36 lju di. Vod ja Knjiž ni ce (Headof

Collections) in vod ja Ra zi sko val ne ga od del ka (HeadofResearch) poro ča ta vod ji Knjiž-

nič no-ra zi sko val ne ga sek tor ja (HeadofLibraryandResearchServices). Vodja Knjiž nič-

ne služ be je od go vo ren za de vet za po sle nih: pet bib lio te kar jev, dva viš ja in for ma cij ska 

stro kov na so de lav ca in dva in for ma cij ska stro kov na so de lav ca. Vod ja Ra zi sko val ne služ-

be je od go vo ren za 25 za po sle nih: pet viš jih ra zi sko val cev, 11 ra zi sko val cev, šti ri bib lio-

te kar je in pet in for ma cij skih stro kov nih so de lav cev.

Glav ni na roč ni ki sto ri tev Knjiž nič no-ra zi sko val ne ga sek tor ja so čla ni obeh do mov in 

nji ho vo oseb je, par la men tar ni od bo ri in us luž ben ci. Iz bra ne sto ri tve so na me nje ne tudi 

nek da njim čla nom par la men ta in ir skim čla nom Evrop ske ga par la men ta. Knjiž nič no-

ra zi sko val na služ ba je si cer od pr ta za jav nost, ven dar jo zain te re si ra ni lah ko obiš če jo le 

v ča su ko ni za se danj par la men ta in po pred hod nem do go vo ru.

2.8  Ita li ja - Biblioteca della Camera dei deputati

V ita li jan skem par la men tu sta dve knjiž ni ci (Biblioteca del Senato della Repubblica

inBibliotecadellaCameradeideputati), ki slu ži ta obe ma do mo vo ma. Leta 2007 sta 

knjiž ni ci za če li s pro ce som in te gra ci je, ka te re re zul tat je vza jem ni ka ta log, koor di ni ra-

na na bav na po li ti ka in raz voj knjiž nič ne zbir ke, skup na iz kaz ni ca in pro sto pre ha ja nje 

upo rab ni kov med obe ma knjiž ni ca ma. Uprav lja nje knjiž nic pa še ved no po te ka lo če no. 

Knjiž ni ca Pos lan ske zbor ni ce pred stav lja del stro kov nih služb in spa da pod pri stoj nost 

ge ne ral ne ga se kre tar ja. Di rek tor ja knjiž ni ce ime nu je pred sed nik Po slan ske zbor ni ce na 

pred log ge ne ral ne ga se kre tar ja. 

Glav na na lo ga knjiž ni ce po slan ske zbor ni ce je za go tav lja nje za ko no daj nih do ku men-

tov in bib lio gra fi je, ki slu ži jo kot po moč pri iz va ja nju par la men tar nih ak tiv no sti. 

Sto ri tve knjiž ni ce lah ko raz de li mo po na sled njih ka te go ri jah: 

• pri do bi va nje vseh vrst pub li ka cij (nji hov na kup, iz me nja va, hra nje nje...);

• ka ta lo gi za ci ja (ka ta lo gi zi ra nje in in dek si ra nje mo no gra fij in se rij skih pub li ka cij);

• uprav lja nje po dat kov nih zbirk (ki se na na ša jo na par la men tar no ozi ro ma za ko no daj-

no po droč je);

• refe renč ne sto ri tve, ki so raz de lje ne še na pod sto ri tve:

• bib lio graf ska in za ko no daj no-do ku men ta cij ska služ ba, ki za go tav lja do ku men ta cij-

ske in in for ma cij ske sto ri tve, iz po so jo za po slan ce in no tra nje upo rab ni ke in 
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• Služ bo za od no se z jav nost mi, ki za go tav lja sto ri tve šir ši jav no sti, uprav lja s či tal ni co 

in či tal niš ki mi sto ri tva mi in vodi kul tur ne ak tiv no sti;

• tuja za ko no da ja: tu so na vo ljo ra zi ska ve in in for ma ci je o tuji za ko no da ji, po sre du je jo 

jih po slan cem, po slan skim sku pi nam in stal nim de lov nim te le som. 

Knjiž ni ca ima za po sle nih 64 so de lavk in so de lav cev, od tega 16 urad ni kov z uni ver zi tet-

no izo braz bo, ki so se us po sab lja li tudi na področ ju knjiž ni čars tva, 22 z vi so ko stro kov-

no izo braz bo (referencelibrarians), 25 s sred njo izo braz bo (assistantlibrarians). Po leg 

tega ima knjiž ni ca 26 zu na njih so de lav cev za di stri bu ci jo enot in uprav lja nje knjiž nič ne 

zbir ke. 

Knjiž ni ca Pos lan ske zbor ni ce nudi us lu ge zla sti čla nom Se na ta in Po slan ske zbor ni ce 

(ak tual nim in biv šim), čla nom vla de, us luž ben cem obeh do mov (ak tiv nim in nek da-

njim). Od leta 1988 je knjiž ni ca od pr ta tudi za šir šo jav nost (po sa mez ni ki mo ra jo biti 

sta ri nad 16 let). Sto ri tve kot so izpo so ja knjig, medk njiž nič na iz po so ja in za go tav lja nje 

do ku men tov, so na vo ljo le no tra njim upo rab ni kom. 

Knjiž ni ca pri prav lja or ga ni zi ra ne og le de svo jih pro sto rov, zbirk in sto ri tev šo lam, štu-

den tom, za po sle nim iz os ta lih in sti tu cij in os ta lim dr žav lja nom. 

2.9  Li tva

Knjiž ni ca je del par la men tar ne ga ra zi sko val ne ga sek tor ja, ki je si cer av to nom na or ga ni-

za cij ska eno ta in spa da pod pri stoj nost ge ne ral ne ga se kre tar ja. 

Knjiž ni ca zbi ra in in dek si ra na cio nal ne in med na rod ne pub li ka ci je, po mem bne za par-

la ment. Knjiž ni ca zbi ra pub li ka ci je tako s po droč ja pra va, eko no mi je, po li tič nih zna no-

sti, so cio lo gi je, mo der ne in no vej še zgo do vi ne, kot tudi s po droč ja psi ho lo gi je, fi lo zo fi-

je, na ra vo slov nih zna no sti, teh no lo gi je in splo šne zgo do vi ne, z na me nom za go tav lja nja 

po treb nih in for ma cij po slan cem in za po sle nim v par la men tu. Knjiž ni ca ima tudi vsa 

gra di va, ki jih pri prav lja Ra zi sko val ni od de lek, vključ no z zbir ka mi član kov (clipping) 

o ak tual nih te mah. Od no vem bra leta 2000 knjiž ni ca zbi ra član ke, ka te rih av tor ji so po-

slan ci ali član ke o po slan cih, ob li ko va li so tudi t.i. te mat ski ar hiv. Knjiž ni ca za go tav lja 

tudi ce lo vi te in for ma cij ske sto ri tve. Knjiž ni čar ji tako od go var ja jo na poi zved be upo-

rab ni kov o spe ci fič nih te mah, pre ver ja jo sta ti stič ne in bio graf ske po datke, za go tav lja jo 

bib lio graf ske in fak to graf ske in for ma ci je, upo rab ni kom pri skr bi jo gra di vo za os nut ke 

go vo rov, uk var ja jo se to rej z is ka njem li te ra tu re, zdru žu je jo do ku men ta ci jo gle de na 
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iz bra ne teme in ob li ku je jo mape za vsa ke ga po slan ca, v ka te ri so ko pije član kov o po-

slan cu, o nje go vih in terv ju jih ali po ja sni la iz iz bra nih ča so pi sov in dnev ni kov. 

 

V par la men tar nem Ra zi sko val nem sek tor ju je za po sle nih 31 lju di, ki jih vodi di rek tor s 

po moč jo vo dij šti rih od del kov, med ka te ri mi je tudi Bib lio graf sko - infor ma cij ska eno ta, 

v ka te ri so za po sle ni 4 bib lio te kar ji z uni ver zi tet ni mi di plo ma mi. 

Knjiž ni ca za go tav lja svo je sto ri tve po slan cem, za po sle nim, in pod pi sni kom Za ko na o 

neod vi sno sti.3 Os ta li upo rab ni ki (evrop ski po slan ci, služ be po slan skih sku pin, jav ni us-

luž ben ci, aka de mi ki, štu dent je), ki že li jo upo rab lja ti pub li ka ci je knjiž ni ce, lah ko to sto ri jo 

le v či tal ni ci knjiž ni ce v de lov nem ča su knjiž ni ce (openinghours); iz po so ja ni mo go ča. 

2.10  Ma džar ska - Országgyűlési Könyvtár

Knjiž ni ca ma džar ske ga parla men ta je spe cial na knjiž ni ca, ki sodi v ok vir služb par la-

men ta. Ge ne ral ni di rek tor knjiž ni ce ne po sred no po ro ča pred sed ni ku par la men ta. V 

ok vi ru knjiž ni ce de lu je od leta 2004 da lje tudi ra zi sko val na služ ba.

Knjiž ni ca za go tav lja pri do bi va nje in for ma cij poslan cem, nji ho vim stro kov nim so de lav-

cem, po slan skim sku pi nam, de lov nim te le som, po slan cem Evrop ske ga par la men ta itn. 

Po slans tvo knjiž ni ce je za go to vi ti vsem so de lu jo čim v za ko no daj nem po stop ku ne pri-

stran ske knjiž nič ne in in for ma cij ske sto ri tve. Knjiž ni ca zbi ra pub li ka ci je par la men ta in 

ti ste par la men tar ne do ku men te, ki jih zah te va po slov nik. Po leg tega zbir ka knjiž ni ce 

vse bu je tudi do ku men te tu jih par la men tov in urad na gla si la In ter par la men tar ne uni je 

(InterParliamentaryUnion). Med spe cial ne knjiž nič ne stori tve so di jo na sled nje zbir ke: 

Zbirkamadžarskegaparlamenta, ki ob se ga urad ne par la men tar ne pub li ka ci je od leta 

1861 pa do da nes, Zbirkaotujihzakonodajah, ki vse bu je par la men tar ne do ku men te 

prib liž no 20 tu jih dr žav, DepozitarnaknjižnicaEvropskeunijeinZdruženihnarodov, 

ki vse bu je knji ge in urad ne do ku men te tako Zdru že nih na ro dov kot Evrop ske uni je, ter

Zbirkastarihinredkihknjig, v ka te ri je naj sta rej ši do ku ment Tri par ti tum iz leta 1517.

Knjiž ni ca ima 89 za po sle nih, od tega je 56 us luž ben cev z di plo mo, 33 us luž ben cev pa 

ima sred nje šol sko izo braz bo. Na stro kov nem knjiž nič nem us po sab lja nju je bilo 33 di-

plo mi ra nih us luž ben cev in 30 us luž ben cev s sred nje šol sko izo braz bo. Knjiž ni co vodi 

3 Gre za za kon, s ka te rim so raz gla si li neod vi sno dr ža vo Li tvo.
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ge ne ral ni di rek tor knjiž ni ce, knjiž nič ni in in for ma cij ski od delek pa ima ta vsak svo je ga 

di rek tor ja. Us luž ben ci knjiž ni ce ima jo sta tus jav nih us luž ben cev.

Knjiž ni ca je od pr ta za jav nost, saj za go tav lja do stop do par la men tar nih do ku men tov 

tudi ra zi sko val cem, štu den tom in dru gi zain te re si ra ni jav no sti. Edi ni po goj je starost 

upo rab ni kov - nad 18 let. Med zu na nji mi upo rab ni ki so tudi mi ni strs tva in vlad ne agen-

ci je. Knjiž nič no gra di vo si cer ni na me nje no iz po so ji zu na njim upo rab ni kom; knji ge, 

ča so pi si in re vi je ter par la men tar ni do ku men ti so na vo ljo v či tal ni ci, lah ko pa se jih fo-

to ko pi ra. Del do ku men tov si lah ko iz po so di jo le no tra nji upo rab ni ki ter ne ka te ri dru gi 

(na pri mer us luž ben ci Us tav ne ga so diš ča in pred sed ni ka vla de).

Leta 1996 je bil us ta nov ljen Knjiž nič ni svet, ka te re ga čla ni so pred stav ni ki vseh par la-

men tar nih strank, ge ne ral ni se kre tar, vod ja fi nanč ne služ be in vi so ki urad ni ki knjiž ni ce. 

2.11  Ma ke do ni ja 

Sta tus knjiž ni ce zno traj Sobranja se je ve li ko krat spre mi njal, tre nut no je knjiž ni ca del 

Sek tor ja za do ku men ta ci jo, knjiž ni co in in for ma cij sko teh no lo gi jo. 

Na lo ga Sek tor ja za do ku men ta ci jo, knjiž ni co in in for ma cij sko teh no lo gi jo je za go tav-

lja nje pod po re upo rab ni kom pri za ko no daj nih de jav no stih. Knjiž ni ca je od go vor na za 

pri do bi va nje, ob de la vo in po so ja nje knjiž nič ne ga gra di va. 

Knjiž ni ca ima dva za poslena - eden ima uni ver zi tet no di plo mo, us po sab ljal pa se je tudi 

na po droč ju knjiž ni čars tva. 

Knjiž ni ca za go tav lja pod po ro po slan cem in za po sle nim v par la men tu, del no pa je od-

pr ta tudi za jav nost. 

Knjiž ni ca hra ni urad ne li ste Re pub li ke Ma ke do ni je in dnevne ča so pi se od leta 1945 

da lje ter mo no gra fi je in pe rio dič ne pub li ka ci je s po droč ja pra va, med na rod ne po li ti ke, 

teo ri je po li tik in eko no mi je v ma ke don skem in tu jih je zi kih. 
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2.12 Zvez na re pub li ka Nem či ja 

V služ bah nemš ke ga Bun de sta ga je od de lek Knjiž ni ca in do ku men ta ci ja del sek tor ja 

I - In for ma ci je in do ku men ta ci ja. Od de lek ima še na sled nje po dod del ke: Par la men tar ni 

ar hi vi, Stvar ni in oseb ni ka ta lo gi, Do ku men ta ci ja me di jev.

 

V skla du s Pra vil ni kom o upo ra bi knjiž ni ce z dne, 26. 6. 2008, ima knjiž ni ca pred vsem 

na lo go, da z in for ma ci ja mi in li te ra tu ro os kr bu je par la ment, nje go va de lov na te le sa in 

služ be. 

Na tanč ne je ima knjiž ni ca na sled nje na lo ge:

• na kup za par la men tar no delo re le vant ne do ma če in med na rod ne li te ra tu re v ti ska ni 

in elek tron ski ob li ki, in si cer zla sti s po dro čij po li ti ke, pra va, gos po dars tva, so cia le in 

no vej še zgo do vi ne;

• do ku men ti ra nje član kov iz do ma čih in tu jih stro kov nih re vij;

• po sre do va nje in for ma cij o knjiž nič nem fon du, tako da so upo rab ni ki s ti ska no in for-

ma ci jo ozi ro ma z raz sta vo opo zor je ni na do lo če ne pub li ka ci je; 

• po sre do va nje iz pi sov o li te ra tu ri na do lo če no temo;

• po nud ba stro kov no in te mat sko ure je nih splet nih lin kov, ki vo di jo k pol nim be se di-

lom do ku men tov oz. k po dat kov nim zbir kam; 

• sve to va nje gle de po nud be me di jev v knjiž ni ci, po sre do va nje in for ma cij in prev zem 

is ka nja li te ra tu re;

• iz ved ba medk njiž nič ne iz po so je ti ste po seb ne li te ra tu re, ki je ni na raz po la go v knjiž-

ni ci. 

V knjiž ni ci Bund sta ga je tre nut no 82 de lov nih mest za ne do lo čen čas. Od tega je za po-

sle nih 

• 13 so de lav cev z uni ver zi tet no izo braz bo,

• 30 so de lav cev z viš jo/vi so ko stro kov no izo braz bo,

• 31 so de lav cev nek njiž ni čar jev (kot npr. knji go vez in dru gi ka dri). 

Knjiž ni ca je na me nje na pred vsem po slan cem, po slan skim sku pi nam in par la men tar-

nim služ bam. Us lu ge lah ko prav tako ko ri sti jo zvez ne in de žel ne in sti tu ci je, ki ima jo se-

dež v Ber li nu, us luž ben ci cen tral nih zdru ženj tr go vi ne in in du stri je v Ber li nu, di plo mat-

ske mi si je, nemš ki in tuji no vi nar ji. Knjiž ni ca Bun de sta ga ni od pr ta za jav nost, ven dar s 

po seb nim do vo lje njem aka de mi ki lah ko ko ri sti jo nje ne us lu ge. 
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2.13  Nor veš ka - Stortingsbiblioteket

Par la men tar na knjiž ni ca je ena iz med še stih enot Sek tor ja za in for ma ci je in ko mu ni ka-

ci je. Ra zi sko val ni od de lek ni del knjiž ni ce. 

Glav na na lo ga knjiž ni ce je za go tav lja nje gra div in in for ma cij, ki jih po slan ci, po li tič ni 

sve to val ci in os ta li us luž ben ci po tre bu je jo pri svo jem delu. V knjiž ni ci je do stop na 

li te ra tu ra s po dro čij druž be nih zna no sti, po li tič ne zgo do vi ne, po li tič ne zna no sti in 

pra va. Vse zbir ke in sto ritve knjiž ni ce so do stop ne tudi na in ter net nem por ta lu, na 

ka te rem so do stop ne tudi re le vant ne splet ne stra ni, po dat kov ne zbir ke, knjiž nič ni ka-

ta lo gi, viri no vic in in for ma ci je o te ko čih do god kih. Knjiž ni ca iz va ja tudi medk njiž-

nič no iz po so jo. 

V knjiž ni ci je za po sle nih 13 lju di: 11 z uni ver zi tet no izo braz bo, ki so se tudi stro kov no 

us po sab lja li s po droč ja knjiž ni čars tva in dva teh nič na de lav ca (knji go vez in re sta vra tor).

Glav ni upo rab ni ki sto ri tev knjiž ni ce so po slan ci, po li tič ni sve to val ci in za po sle ni v par-

la men tu. Zu na njim upo rab ni kom je omo go čen do stop na nji ho vo proš njo. V ve či ni 

pri me rov so zu na nji upo rab ni ki ra zi sko val ci, štu dent je in no vi nar ji, v os no vi pa je knjiž-

ni ca od pr ta za vse, ki po tre bu je jo in for ma ci je, ki drug je niso do stop ne. 

Knjiž ni ca nima vlo ge de po zi tar ne knjiž ni ce, ven dar kljub temu po se du je ne kaj urad nih 

do ku men tov iz raz lič nih med na rod nih or ga ni za cij. 

Knjiž ni ca nudi izo bra že va nja, na ka te rih po slan ce in za po sle ne v par la men tu sez na ni jo 

s pro duk ti in sto ri tva mi knjiž ni ce, na či nom uporabe re le vant nih in for ma cij skih vi rov na 

in tra ne tu in in ter net nih po dat kov nih zbirk. 

Knjiž ni ca en krat let no or ga ni zi ra dvod nev ni se mi nar za nor veš ke knjiž ni čar je in za po-

sle ne za sti ke z jav nost mi na ka te rem jih sez na ni, kje in na kak šen na čin is ka ti informa-

ci je o par la men tar nih po stop kih ter par la men tar ne in vlad ne do ku men te. 

2.14 Polj ska - Biblioteka Sejmowa

Knjiž ni ca je or ga ni za cij ska eno ta služb Sej ma (ChancelleryoftheSejm). 
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Sto ri tve Knjiž ni ce Sej ma ko ri sti tudi Se nat. V pro ce su za ko no daj nega po stop ka nudi 

knjiž nič ne in in for ma cij ske us lu ge, in si cer po slan cem, se na tor jem, de lov nim te le som, 

po slan skim sku pi nam, pa tudi ra zi sko val cem, sve to val cem in os ta lim za po sle nim. Po-

mem bna na lo ga knjiž ni ce je tudi zbi ra nje in ohra nja nje ce lot ne do ku men tacije o za ko-

no daj ni de jav no sti in do ku men ta ci je po ve za ne z de jav nost mi Sej ma ter z zgo do vi no 

polj ske ga par la men tar ne ga si ste ma. 

Sto ri tve se za go tav lja jo pre ko pe tih enot knjiž ni ce: 

• Glavnačitalnica,v ka te ri je prost do stop do stal nih knjiž nič nih zbirk, urad nih pub li-

ka cij in iz bo ra do ma čih in tu jih se rij skih pub li ka cij. Upo rab ni ki lah ko ko pi ra jo gra di-

va iz zbirk, lah ko si iz po so ja jo li te ra tu ro (ven dar samo po slan ci, se na tor ji, čla ni us tav-

ne ga in dr žav ne ga so diš ča ter za po sle ni v služ bah Sej ma in Senata). Pre ko či tal ni ce 

po te ka tudi medk njiž nič na iz po so ja za upo rab ni ke ter polj ske in tuje knjiž ni ce. 

• Informacijskicenter, v ka te rem je omo go čen do stop do ka ta lo gov glav ne knjiž nič ne 

zbir ke, ra ču nal niš kih ka ta lo gov in os ta lih po dat kov nih zbirk Sej ma, do po dat kov nih 

zbirk do stop nih na CD-ju, DVD-ju in sple tu. In for ma cij ski cen ter od go var ja na vsa 

vpra ša nja, za stav lje na po te le fo nu ali pi sno. 

• Medijski center za go tav lja do stop do vi deo po snet kov sej Sej ma, za go tav lja tudi in-

for ma ci je o vse bi ni tre nut nih ali ar hiv skih po snet kov, red no ali ob ča sno pa iz bra ne 

po snet ke ko pi ra na ka se te ali DVD-je.

• Oddelekzdružbenozgodovinskimizbirkamipo se du je ob sež no li te ra tu ro o zgo do-

vi ni Polj ske. 

• Evropskiinformacijskiindokumentacijskicenternudi in for ma ci je, po ve za ne z Evro-

po, med ka te ri mi so tudi in for ma ci je o de jav no stih Polj ske, pred vsem polj ske ga Sej-

ma, v Evrop ski uni ji. Cen ter nudi in for ma ci je o Evrop ski uni ji, nje nih struk tu rah, glav-

nih de jav no stih, raz pra vah o pri hod no sti Evro pe in evrop ske us ta ve. Za go tav lja tudi 

in for ma ci je o pro ce su im ple men ta ci je evrop ske za ko no da je v Sej mu, par la men tar nih 

raz pra vah o Evrop ski uni ji, delu Od bo ra za za de ve Evrop ske uni je v Sej mu ter med-

na rod nih de jav no stih, po ve za nih z evrop ski mi za de va mi. 
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Knjiž ni ca ima za po sle nih 76 ljudi, med ka te ri mi jih ima 58 uni ver zi tet no di plo mo (25 

di plo mi ra nih bib lio te kar jev, 5 za po sle nih ima dok to rat zna no sti), 18 os ta lih (med nji mi 

se je eden us po sab ljal na po droč ju knjiž ni čars tva). Knjiž ni co vodi di rek tor. 

Po leg na ve de nih no tra njih upo rabnikov so spe ci fič ne vse bi ne in viri, ki so do stop ni le v 

knjiž ni ci, z do lo če ni mi ome ji tva mi, do stop ni tudi os ta lim upo rab ni kom in in sti tu ci jam 

(na pri mer aka de mi kom, no vi nar jem). 

V knjiž ni ci so na vo ljo tri raz lič ne zbir ke: knjiž nič na gra di va (ta gra di va so po ve za na 

s funk ci jo knjiž ni ce kot par la men tar ne knjiž ni ce), ar hiv ski do ku men ti in zbir ka mu-

zej skih raz stav, ki vse bu je umet niš ka dela, do ku men te in nu miz ma tič ne pred me te, ki 

upo dab lja jo zgo do vi no polj ske ga par la men tar ne ga si ste ma ter bo ga to zbir ko fo togra fij 

iz voj ne ga in po-voj ne ga ob dob ja. 

2.15  Ro mu ni ja - Knjiž ni ca Pos lan ske zbor ni ce 

Knjiž ni ca Pos lan ske zbor ni ce je del Sek tor ja za ra zi ska ve in do ku men ta ci jo (ta sek tor 

se stav lja ta par la men tar na ra zi sko val na služ ba in do ku men ta ci ja). 

 

Knjiž ni ca zago tav lja stro kov no po moč za ne mo te no de lo va nje par la men ta (pri pra va 

gra div, ma te ria lov, ki so re le vant ni za za ko no daj no delo par la men ta). Knjiž ni čar ji se 

uk var ja jo z or ga ni zi ra njem, zbi ra njem in shra nje va njem do ku men tov. Sto ri tve knjiž ni ce 

vklju ču je jo tudi re fe renč ne sto ri tve (po da ja nje in for ma cij o kom plek snih vpra ša njih), 

za za go tav lja nje ka te rih knjiž ni čar ji upo rab lja jo vr sto raz no li kih vi rov (knji ge, član ke in 

elek tron ske do ku men te) in zbi ra nje, ohra nja nje in za go tav lja nje do sto pa do po seb nih 

zbirk s po droč ja pra va, zgo do vi ne, po li tič ne in druž be ne zna no sti, eko no mi je ter do ku-

men tov, ki so po ve za ni s par la men tar ni mi de jav nost mi. 

V knjiž ni ci je za po sle nih 10 knjiž ni čar jev z uni ver zi tet no izo braz bo, med ka te ri mi se jih 

je 8 spe cia li zi ra lo za po dročje bib lio te kars tva in in for ma cij ske zna no sti. 

Upo rab ni ki sto ri tev knjiž ni ce so po slan ci, čla ni de lov nih te les, za po sle ni v par la men tu ter 

čla ni Za ko no daj ne ga sve ta in Us tav ne ga so diš ča. Zu na nji upo rab ni ki lah ko do knjig in os-

ta lih ma te ria lov knjiž ni ce do sto pa jo le v či tal ni ci. Na splet ni stra ni knjiž ni ce so do stop ne 

vse ro mun ske us ta ve, par la men tar ne raz pra ve, re fe renč ne knji ge po ve za ne z zgo do vi no 

ro mun ske ga pra va med leti 1856 in 1942 in par la men tar ni do ku men ti od leta 1990. 
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Za pri hod nost knjiž ni ca načr tu je di gi ta li za ci jo sta rih in red kih knjig, ki so po ve za ne z 

ro mun sko par la men tar no zgo do vi no in za ko no da jo. Za če li bodo tudi s ske ni ra njem 

naj po mem bnej ših ča so pi sov, ki so re le vant ni za par la men tar ne de jav no sti. 

2.16  Ru si ja - Knjiž ni ca Dume

Par la men tar na knjiž ni ca je del par la men tar nih služb (StateDumaOffice). Knjiž ni ca je 

raz de lje na na šti ri eno te: Na ba va, Uprav lja nje s po dat kov ni mi zbir ka mi, Re fe renč ni od-

de lek, IT od de lek. 

Knjiž ni ca za go tav lja in for ma cij ske in bib lio graf ske sto ri tve, ki so v pod po ro par la men-

tar nim in za ko no daj nim de jav no stim obeh do mov, do stop do knjig, se rij skih pub li ka cij, 

ko pij urad nih do ku men tov in dru ge ga gra di va, ki se na na ša na pra vo, par la men ta ri zem 

in so rod na po droč ja. 

Knjiž ni ca lah ko pri pra vi tudi ra zi ska ve in analize, ven dar le iz je mo ma, saj ima ta oba do-

mo va par la men ta svo je ana li tič ne od del ke, ki oprav lja jo ra zi ska ve. 

V knjiž ni ci je za po sle nih 50 lju di, med ka te ri mi je 12 dok tor jev zna no sti, 18 za po sle-

nih pa ima uni ver zi tet no izo braz bo s po droč ja zgo do vi ne, pra va, eko no mi je, fi lo zo fi je, 

psi ho lo gi je, na ra vo slov nih zna no sti itd.; 35 za po sle nih se je us po sab lja lo na po droč ju 

knjiž ni čars tva. 

Knjiž nič ne sto ri tve so na me nje ne pred vsem po slan cem, de lov nim te le som, po slan skim 

sku pi nam, po moč ni kom po slan cev ter za poslenim v obeh do mo vih. 

Na splet ni stra ni knjiž ni ce so do stop ni opi si vseh do ku men tov, iz da nih po letu 1993, 

po sto po ma pa bodo v elek tron sko ob li ko kon ver ti ra li tudi sta rej še pub li ka ci je. Knjiž ni-

ca pri svo jem delu v ve li ki meri upo rab lja in for ma cij ske si ste me, po dat kov ne zbir ke in 

in for ma cij ske vire do stop ne na in tra ne tu Dume. 

Leta 2007 se je knjiž ni ca lo ti la pro jek ta di gi ta li za ci je, s ka te rim že li jo za go to vi ti učin-

ko vi to ar hi vi ra nje, ob li ko va nje, va ro va nje in upo ra bo raz no vrst nih zbirk elek tron skih 

do ku mentov in zbirk po dat kov s pol ni mi be se di li ter za go to vi ti do stop do teh vi rov 

pre ko in tra ne ta Dume. 
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2.17 Slo vaš ka - Parlamentna kniznica

Par la men tar na knjiž ni ca je del Par la men tar ne ga in šti tu ta (ParliamentaryInstitute), v 

ka te re ga spa da ta še Od delek za ra zi ska ve, ana li ze in izo bra že va nje ter par la men tar ni 

ar hiv. Knjiž ni ca je raz de lje na v tri po dod del ke: Po dod de lek za knjiž nič ni si stem, Po-

dod de lek za sto ri tve stro kov ne ga is ka nja in Po dod de lek za medk njiž nič no so de lo va nje. 

Glav na na lo ga par la mentar ne ga knjiž nič ne ga od del ka in Od del ka za ra zi ska ve, ana li ze 

in us po sab lja nja je pri do bi va nje in za go tav lja nje in for ma cij, po treb nih za delo po slan-

cev in za po sle nih v par la men tu. In for ma ci je so do stop ne tako v pi sni kot elek tron ski 

ob li ki. V knjiž ni ci so na vo ljo knji ge, se rij ske pub li ka ci je, in dru gi do ku men ti in viri 

in for ma cij, knjiž ni čar ji pa iz va ja jo re fe renč no de jav nost, te mat ska is ka nja, se lek tiv no 

di se mi na ci jo in for ma cij (SDI) in iz gra ju je jo in ter ne po dat kov ne zbir ke. 

Par la men tar na knjiž ni ca ima za po sle nih se dem knjiž ni čar jev, med ka te ri mi ima jo štir je 

uni ver zi tet no izo braz bo. 

Upo rab ni ki sto ri tev knjiž ni ce so po slan ci in za po sle ni v par la men tu. Šir ša jav nost in ra-

zi sko val ci pa ima jo do stop do knjiž nič ne splet ne stra ni. 

 

Knjiž ni ca svo jim upo rabni kom za go tav lja do stop do po seb nih zbirk: prav ne li te ra tu re, 

za ko nov, ste no graf skih za pi sov vseh za ko no daj nih te les od leta 1918, li te ra tu re s po-

droč ja Evrop ske uni je ter do stop do dru gih elek tron skih vi rov. 

2.18  Sr bi ja  

Par la men tar na knjiž ni ca je eden od od del kov Knjiž nič ne ga, re fe renč ne ga in ra zi sko val-

ne ga sek tor ja, ka te re ga vod ja je ime no van s stra ni ge ne ral ne ga se kre tar ja par la men ta. 

Glav na na lo ga knjiž ni ce je za go tav lja nje in for ma cij za po tre be za ko no daj nih ak tiv no sti. 

Med na lo ge knjiž ni ce sodi ta zbi ra nje in ka ta lo gi za ci ja gra di va. Knjiž ni ca pa je za dol-

že na tudi za vzdr že va nje či tal ni ce in zbirk. V letu 2007 je knjiž ni ca za če la s pro ce som 

di gi ta li za ci je, ki se bo na da lje val tudi v pri hod no sti. 

V knjiž ni ci sta za po sle na 2 uni ver zi tet no izo bra že na bib lio te kar ja. 
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Sto ri tve knjiž ni ce so spe cia li zi ra ne in ome je ne zgolj na čla ne par la men ta in za po sle ne 

v par la men tu. 

Knjiž nič ni, re fe renč ni in ra zi sko val ni sek tor je bil us ta nov ljen leta 2006, za ra di po tre be 

po novi or ga ni za cij ski eno ti par la men ta. Knjiž ni ca za pri hod nost na čr tu je vzpo sta vi tev 

raz lič nih vrst po dat kov nih zbirk. 

2.19 Šved ska - Riksdagsbibliotek

Knjiž ni ca je ena od pe tih od del kov Sek tor ja za ko mu ni ka ci je, ki je od go vo ren za pos-

pe še va nje od pr to sti in do sto pa do in for ma cij ter za za go tav lja nje te melj nih gra div o 

par la men tu, nje go vem delu in Evrop ski uni ji. 

Knjiž ni ca že li svo jim upo rab ni kom slu ži ti pred vsem kot pro fe sio nal na par la men tar na 

knjiž ni ca, ki za go tav lja vsa po treb na gra di va, in for ma cij ske vire, orod ja in knjiž nič ne 

sto ritve, ki so v pod po ro za ko no daj nemu pro ce su od lo ča nja. 

Od de lek za knjiž ni co in ar hi ve je se stav ljen iz po dod del kov, ki oprav lja jo na sled nje 

sto ri tve: 

• dva po dod del ka se uk var ja ta pred vsem z zbi ra njem in šir je njem raz no vrst nih in for-

ma cij gle de na te matsko po droč je 15-ih par la men tar nih od bo rov. Za po sle ni red no 

so de lu je jo z Ra zi sko val nim od del kom in mu za go tav lja jo vire, po dat ke za ana li ze.

• Po dod de lek za lo gi sti ko in na ro či la se uk var ja s koor di na ci jo in pod por ni mi na lo ga-

mi, kot so re fe renč ne sto ri tve, iz po so ja in uprav lja nje knjiž nič ne zbir ke.

• Ar hi vi. 

• Sku pi na ICT skr bi za knjiž nič ni si stem, splet ne stra ni, in tra net ter is kal ni ke.

Knjiž ni ca iz va ja tudi de jav nost us po sab lja nja, saj za po slan ce in knjiž ni čar je or ga ni zi ra 

te ča je is ka nja in for ma cij na in ter ne tu (za čet ne in na da lje val ne te ča je). Te ča ji so or ga-

ni zi ra ni za po sa mez ni ke in sku pi ne. En krat let no or ga ni zi ra tri-dnev ni te čaj za knjiž ni-

čar je iz raz lič nih knjiž nic na Šved skem. Cilj tega te ča ja je do bra us po sob lje nost knjiž-

ni čar jev kot po sred ni kov v od no su do šir še jav no sti. Pro gram vklju ču je vse bi ne o delu 

par la men ta in stal nih od bo rov ter izo bra že va nje na po droč ju is ka nja in for ma cij v urad-

nih do ku men tih v pi sni in elek tron ski ob li ki. Pre da va te lji so po slan ci, urad ni ki ter knjiž-

ni čar ji par la men tarne knjiž ni ce. 

Ve či na iz med 30 za po sle nih (ozi ro ma 42, če šte je mo še za po sle ne v ar hi vih) je knjiž-

ni čar jev, med ka te ri mi ima jo ne ka te ri di plo mo, v ve či ni pri me rov pa ima jo dol go let ne 
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iz kuš nje. V zad njih le tih so po leg iz ku še nih bib lio te kar jev iz aka dem skih knjiž nic, za po-

slo va li tudi mla de bib lio te kar je. 

Knjiž ni ca je na me nje na pred vsem po slan cem, nje ni upo rab ni ki pa so tudi po slan ske 

sku pi ne (par la men tar ne stran ke), po moč ni ki po slan cev in šte vil ni od del ki par la men-

tar ne ad mi ni stra ci je. Knjiž ni ca je od pr ta tudi za jav nost, saj lah ko vsak do upo rab lja 

knjiž nič ne vire in sto ri tve na os no vi walkinusesi ste ma.4 Zu na nji upo rab ni ki knjiž ni ce 

so pred vsem ra zi sko val ci in štu dent je. 

 

Knjiž ni ca je del šved ske ga knjiž nič no-ra zi sko val ne ga si ste ma in čla ni ca šved ske ga Na-

cio nal ne ga kon zor ci ja za pri do bi va nje elek tron skih vi rov (znans tve nih po dat kov nih 

zbirk, elek tron skih ča so pi sov itd.), ki je koor di ni ran s stra ni Na rod ne šved ske knjiž ni ce. 

Par la men tar na knjiž ni ca je ena od šved skih knjiž nic, ki hra ni več jo zbir ko knjig s po-

droč ja druž bo slov nih zna no sti in pra va. Po slan cem in za po sle nim v par la men tu pre ko 

in tra ne ta omo go ča splet ni do stop do no vih po dat kov nih zbirk in os ta lih elek tron skih 

pub li ka cij. 

2.20 Zdru že no kra ljes tvo - House of Commons Library

Knjiž ni ca an gleš ke ga Spod nje ga doma sodi v sek tor In for ma cij ske sto ri tve. Vod jo knjiž-

ni ce ime nu je pred sed nik Spod nje ga doma. V ok vi ru obeh knjiž nic (lord ske in po slan-

ske) de lu je ta tudi ra zi sko val ni služ bi.

Knjiž ni ca Spod nje ga doma za go tav lja po slan cem in nji ho vim stro kovnim so de lav-

cem, od bo rom ter za po sle nim stro kov ne in ne pri stran ske in for ma ci je in po ro či la. V 

ok vi ru Po dod del ka za in dek si ra nje in po dat kov no uprav lja nje vzdr žu je po dat kov no 

zbir ko PIMS (ParliamentaryInformationManagementServices). Na lo ga knjiž ni ce je 

pred vsem zbi ra nje knjig s po droč ja pra va in gra di va, ki se na ve zu je na delo Spod nje ga 

doma. Knjiž ni ca ima ve li ko zbir ko po li tič nih bio gra fij, po kri va pa tudi raz lič na po droč ja 

kot so zgo do vi na, eko no mi ja, zu na nji od no si, izo bra že va nje in dru go, vse bu je pa tudi 

zbir ko do ku men ta ci je Evrop ske uni je.

Knjiž ni ca ima okrog 180 za po sle nih (ve či na ima uni ver zi tet no di plo mo), ki so raz de lje-

ni v tri glav ne od del ke: prib liž no 110 je za po sle nih v ra zi sko val ni in in for ma cij ski služ bi 

4 To po me ni, da je omo go čen ne po sre den do stop do in for ma cij skih vi rov brez po seb nih do dat nih upo rab-

niš kih imen in ge sel.
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(Researchand informationservices) okrog 50 se jih uk var ja s po droč jem uprav lja nja 

in for ma cij (InformationManagementDirectorate), os ta lih za po sel nih je še 20.

Knjiž nič no gra di vo si lah ko iz po so di jo le čla ni par la men ta in za po sle ni. Knjiž ni ca ni od-

pr ta za zu na nje upo rab ni ke. Knjiž ni ca Zgornjega doma (HouseofLords) je te sno po ve-

za na s knjiž ni co Spod nje ga doma (HouseofCommons), saj ima jo čla ni tako Spod nje ga 

kot Zgor nje ga doma do stop do obeh knjiž nic. 

PIMS je ob sež na po dat kov na zbir ka par la men tar ne ga gra di va z zelo zmog lji vim is kal-

ni kom, ki omo go ča upo rab ni kom is ka nje in pre nos ši ro ke ga spek tra par la men tar nih 

in for ma cij in dru ge ga ma te ria la, po mem bne ga za delo v par la men tu. 

III.  ZAKJUČEK

Par la men tar ne knjiž ni ce so po de fi ni ci ji spe cial ne knjiž ni ce. V or ga ni za cij ski struk tu ri 

par la men tarnih služb so knjiž ni ce uvrš če ne v raz lič ne or ga ni za cij ske eno te služb par-

la men tov. Če prav je or ga ni zi ra nost nji ho ve ga dela lah ko raz lič na, kar ugo to vi mo iz nji-

ho vih pred sta vi tev, pa je vsem skup no nji ho vo os nov no po slans tvo: za go tav lja ti hi tre, 

re le vant ne, ne pri stran ske in kva li tet ne in for ma ci je, po treb ne za ne mo te no delo par la-

men ta. Na tak šen na čin lah ko bis tve no pri po mo re jo h kva li tet ne mu de lo va nju par la-

men ta. Če prav so nji ho ve us lu ge na me nje ne pred vsem no tra njim upo rab ni kom (po-

slan cem in dru gim za po sle nim), pa po go sto in na raz lič ne na či ne so de lu je jo tudi z 

zain te re si ra no jav nost jo.

Iz kuš nje tu jih dr žav gle de or ga ni zi ra no sti par la men tar nih knjiž nic in nji ho vih sto ri tev 

so za ni mi ve. Ome ni mo ne ka te re naj bolj za ni mi ve ugo to vi tve.

• V do lo če nih par la mentar nih knjiž ni cah iz va ja jo us po sab lja nje za is ka nje in for ma cij, 

na pri mer na Polj skem, v Es to ni ji in na Fin skem; po ne kod pa celo za zu na nje upo rab-

ni ke na pri mer na Nor veš kem in Šved skem. 

• Več par la men tar nih knjiž nic (Fin ska, Ru si ja, Slo vaš ka) ima svo jo splet no stran, kjer je 

na vo ljo mno go in for ma cij, do ka te rih lah ko do sto pa zain te re si ra na jav nost. 

• V več evrop skih par la men tar nih knjiž ni cah ima jo po seb ne sve to val no-nad zor ne or-

ga ne, t. im. Knjiž nič ne sve te, kot na pri mer v Gr či ji, na Fin skem in na Ir skem ter na 

Ma džar skem. 
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• Z vi di ka kul tur nih ak tiv no sti ozi ro ma od pr to sti za jav nost je za ni mi vo, da knjiž ni ca 

SenatavItaliji ob ča sno pri pra vi manj še raz sta ve, bo di si knjiž nič ne ga gra di va, bo di-

si ma te ria la dru ge na ra ve, svo ja gra di va pa po so ja tudi za druge raz sta ve. Knjižnica

poslanskezbornice pa pri prav lja or ga ni zi ra ne og le de nji ho vih pro sto rov in zbirk ter 

po nu ja sto ri tve za šo le, štu den te, za po sle ne iz os ta lih in sti tu cij in za os ta le dr žav lja ne.

• Za ni mi va je tudi po li ti ka od pr to sti oziro ma za pr to sti parla men tar nih knjiž nic za jav-

nost: med 20 pred stav lje ni mi knjiž ni ca mi je po lo vi ca tak šnih, ki so od pr te tudi za 

zu na nje upo rab ni ke, dru ga po lo vi ca pa je na me nje na iz ključ no po slan cem in par la-

men tar nim so de lav cem ozi ro ma so do stop ne za zu na nje upo rab ni ke le s po seb ni mi 

odo bri tva mi vodij knjiž nic. Po ne kod pa poz na jo celo sta rost no ome ji tev za zu na nje 

upo rab ni ke, na pri mer na Ma džar skem je knjiž ni ca od pr ta za jav nost, nje ni upo rab-

ni ki pa mo ra jo biti sta ri nad 18 let. Ena ko ve lja v Ita li ji le da mo ra jo biti tu upo rab ni ki 

sta ri vsaj 16 let.

• Dela in na lo ge v obrav na va nih par la men tar nih knjiž ni cah oprav lja od 2 do 180 za po-

sle nih (kar je po treb no obrav na va ti v po ve za vi z or ga ni za cij sko struk tu ro), od tega 

jih je ve li ko z uni ver zi tet no izo braz bo (bib lio te kar ji, infor ma cij ski stro kov nja ki ozi-

ro ma sve to val ci za in for ma ci je ter dru ge sme ri izo braz be z do dat ni mi izo bra že va nji 

s po droč ja knjiž ni čars tva), os ta li ima jo za klju če no viš jo ozi ro ma sred njo stro kov no 

izo braz bo. V več par la men tar nih knjiž ni cah (Fin ska, Fran ci ja, Ita li ja, Ma džar ska) so 

de lov na me sta v knjiž ni ci urad niš ka de lov na me sta. 
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RAZISKOVALNA IN DOKUMETACIJSKO-KNJIŽNIČNA 

DEJAVNOST V DRŽAVNEM ZBORU  

- REZULTATI ANKETE MED UPORABNIKI*

I.  UVOD

V Dr žav nem zbo ru de lu je Ra zi sko val no-do ku men ta cij ski sek tor, ki za go tav lja raz no vrst-

ne in po li tič no ne pri stran ske po dat ke in in for ma ci je, s či mer za doš ča in for ma cij skim 

po tre bam, ki na sta ne jo pri iz va ja nju na log Dr žav ne ga zbo ra, kot jih do lo ča jo us ta va, po-

slov nik, za ko ni in dru gi akti. S tem po sred no pris pe va k bolj še mu in učin ko vi tej še mu iz-

va ja nju funk cij Dr žav ne ga zbo ra ter k nje go vi več ji od pr to sti in pre gled no sti de lo va nja. 

Zno traj Ra zi sko val no-do ku men ta cij ske ga sek tor ja de lu je ta:

• Ra zi sko val ni od de lek in

• Do ku men ta cij sko-knjiž nič ni od de lek.

Ra zi sko val ni od de lek pri prav lja ra zi sko val ne na lo ge z raz lič nih stro kov nih po dro čij; 

stro kov ne ana li ze o vpra ša njih, ki se na na ša jo na delo Dr žav ne ga zbo ra, nje go vih de-

lov nih te les in služb Dr žav ne ga zbo ra, pred vsem pa pri mer jal ne pre gle de v zve zi s po-

sa mez ni mi za kon ski mi re ši tva mi, po slov niš ki mi do loč ba mi, po lo ža jem po slan cev, de-

lo va njem par la men tov in po dob no. Pri prav lja tudi po ro či la o delu Dr žav ne ga zbo ra. 

Do ku men ta cij sko-knjiž nič ni od de lek oprav lja na lo ge spe cial ne knjiž ni ce - spe cia li zi ra-

ne ga in for ma cij ske ga cen tra, s po moč jo ka te re ga no tra nji upo rab ni ki (vods tvo Dr žav-

ne ga zbo ra, po slan ske sku pi ne, po slan ke in po slan ci ter nji ho ve so de lav ke in so de lav-

ci) pri do bi va jo raz no vrst ne in for ma ci je, ki jih po tre bu je jo ob za ko no daj nem po stop ku 

ozi ro ma dru gih na lo gah. Zu na njim upo rab ni kom pa za go tav lja ti ste in for ma ci je, ki so 

v zve zi z za ko no daj nim po stop kom ozi ro ma z os ta lim de lom Dr žav ne ga zbo ra. Do ku-

* Mag. Eror An drej; pri prav lje no: 18. 11. 2008, ob jav lje no: 19. 11. 2008



156

men ta cij sko-knjiž nič ni od de lek oprav lja tudi redakci jo do be sed nih za pi sov sej Dr žav-

ne ga zbo ra in lek tu ro urad nih do pi sov ter je zi kov no sve to va nje. 

Na če la po slov ne od lič no sti sku ša jo v zad njih le tih vse bolj ure sni če va ti tudi or ga ni za-

ci je jav ne upra ve, zato po sa mič ni pri sto pi k ob vla do va nju ka ko vo sti in učin ko vi to sti iz 

pod je tij vse bolj pro di ra jo v or ga ni za ci je jav ne upra ve (glej Ogra jen šek, 2008). Uva ja nje, 

spod bu ja nje in uprav lja nje ka ko vo sti je pred stav lja lo po mem ben del pre no ve slo ven-

ske jav ne upra ve, po ve za ne s pro ce som pri la ga ja nja upra ve zah te vam ča sa (člans tvo v 

EU, novi jav ni me nedž ment, dr žav lja nom pri jaz na upra va itd.). 

Tudi Dr žav ni zbor je vsto pil v ta pro ces - prvi za čet ki se ga jo v leto 1995, ko je bil us ta-

nov ljen Od bor za ka ko vost. Z raz lič ni mi ak tiv nost mi si je pri za de val za dvig ka ko vo sti 

v služ bah Dr žav ne ga zbo ra. Če prav je nje go va de jav nost po letu in pol za mr la, pa je od 

ta krat da lje os ta la pri sot na skrb za ne pre sta no po ve če va nje ka ko vo sti pri delu služb 

(glej Ža gar, 2006). 

Če iz ha ja mo iz de fi ni ci je ka ko vo sti, ki jo opre de lju je mo kot last no sti proi zvo dov ozi-

ro ma sto ri tev, ki za do vo lju je jo po tre be upo rab ni kov (ka ko vost je to rej mer je na s stop-

njo za do voljs tva upo rab ni ka z last nost mi ma te rial ne ga proi zvo da ozi ro ma sto ri tve)1 je 

ja sno, da se z de lom v Ra zi sko val no-do ku men ta cij skem sek tor ju že li mo čim bolj pri-

la go di ti po tre bam po slan cev in dru gih upo rab ni kov. Zato tudi sprem lja mo za do voljs-

tvo upo rab ni kov z ra zi sko val ni mi na lo ga mi in dru gi mi iz del ki Ra zi sko val ne ga od del ka 

(po ro či la o delu Dr žav ne ga zbo ra, zbor nik ra zi sko val nih na log, pred sta vi tve ne bro šu re 

itd.) ter s sto ri tva mi Do ku men ta cij sko-knjiž nič nega od del ka. Za ni ma jo nas tudi vse pri-

pom be in ko men tar ji, ki so nam lah ko spod bud ne smer ni ce pri na dalj njem delu. 

Pro ti kon cu če tr te ga man da ta Dr žav ne ga zbo ra (ju li ja 2008) smo zato iz ved li an ke to za 

upo rab ni ke sto ri tev Ra zi sko val ne ga od del ka in Do ku men ta cij sko-knjiž nič ne ga od del-

ka.

Vpra šal ni ki so bili raz de lje ni 90 po slan cem Dr žav ne ga zbo ra ter ge ne ral ne mu se kre tar-

ju in se kre tar jem po slan skih sku pin (sku paj 101 vpra šal nik).

1 Ena od de fi ni cij poj ma ka ko vost (Ju ran, 1962), ki jo je naved la dr. Ire na Ogra jen šek v štu di ji - Sprem lja nje 

ka ko vo sti in učin ko vi to sti v služ bah Dr žav ne ga zbo ra Re pub li ke Slo ve ni je.
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Na vpra šal nik o delu Ra zi sko val ne ga od del ka je od go vo ri lo 25 upo rab ni kov, in si cer 18 

po slan cev in 5 se kre tar jev po slan skih sku pin, v dveh pri me rih pa na vpra ša nje o po lo-

ža ju ozi ro ma funk ci ji upo rab ni ka ni bilo od go vor je no. 

Na vpra šal nik o delu Do ku men ta cij sko-knjiž nič ne ga od del ka je od go vo ri lo 22 upo rab-

ni kov, in si cer 16 po slan cev in 4 se kre tar ji po slan skih sku pin, 2 sta nez na na.

V na da lje va nju pred stav lja mo glav ne zna čil no sti zbra nih po dat kov. Po dat ke smo ob de-

la li z opi sno (de skrip tiv no) sta ti sti ko. Re zul ta ti se na na ša jo na upo rab ni ke, ki so od go-

vo ri li na vpra šal nik. 

II.  ANA LI ZA RE ZUL TA TOV O DELU RA ZI SKO VAL NE GA  
ODDEL KA

S pr vim sklo pom vpra šanj smo že le li pri do bi ti po dat ke o upo rab ni kih sto ri tev Ra zi-

sko val ne ga od del ka, kdaj in kako so iz ve de li za ob stoj ra zi sko val ne služ be v Dr žav nem 

zbo ru ter kako dol go in kako po go sto upo rab lja jo sto ri tve ra zi sko val ne služ be. 

• 18 an ke ti ran cev je za ob stoj ra zi sko val ne služ be iz ve de lo že v tret jem man da tu, 4 na 

za čet ku zad nje ga če tr te ga man da ta (2004-2008), 3 pa so za ob stoj iz ve de li te kom če-

tr te ga man da ta. Po da tek ka že, da je sko raj tri če tr ti ne na ših upo rab ni kov (72 %), ki so 

od go vo ri li na vpra ša nja, že dalj ča sa sez na nje no z de lo va njem ra zi sko val ne služ be;

• po dob no je 17 upo rab ni kov (68 %) od go vo ri lo, da več kot 4 leta upo rab lja ra zi sko val-

ne na lo ge in dru ge iz del ke Ra zi sko val ne ga od del ka, 8 (32 %) pa 2-4 leta. Upo rab ni-

kov, ki bi upo rab lja li na še sto ri tve manj kot 2 leti, ni bilo med od go vo ri;

• sko raj po lo vi ca upo rab ni kov (47,8 %) je o ob sto ju ra zi sko val ne služ be iz ve de la prek 

stro kov nih služb, do bra če tr ti na (26 %) prek pri roč ni ka za po slan ce, dva po slan ca sta 

za nas iz ve de la prek dru gih po slan cev, dva s po moč jo po dat kov ne zbir ke Ra zi sko val-

ne na lo ge ter dva na drug na čin;

• gle de po go sto sti upo ra be, je ve či na upo rab ni kov (72 %) od go vo ri la, da so v zad njem 

letu na še sto ri tve upo rab lja li ob ča sno, me seč no jih je upo rab lja lo 24 %, 4 % pa je ra zi-

sko val ne na lo ge in dru ge iz del ke Ra zi sko val ne ga od del ka upo rab lja lo te den sko. 

Z na sled njim sklo pom vpra šanj nas je za ni ma lo, za kak šne na me ne na ši upo rab ni ki 

upo rab lja jo na lo ge in dru ge iz del ke Razisko val ne ga od del ka ozi ro ma s po moč jo ka te-

re ga na či na so do njih priš li:



158

• upo rab ni ki, ki so na vpra šal nik od go vo ri li, na še sto ri tve naj več krat upo ra bi jo za sez-

na ni tev z do lo če no te ma ti ko (76 %) in za pri pra vo za kon skih pred lo gov (72 %). Sko-

raj dve tret jini upo rab ni kov (64 %) sto ri tve Ra zi sko val ne ga od del ka ko ri sti pri pri-

pra vi raz prav, pri pri pra vi amand ma jev pa na še sto ri tve ko ri sti 48% upo rab ni kov. Za 

pred sta vi tev dela Dr žav ne ga zbo ra upo rab lja na še sto ri tve 12 % upo rab ni kov; 

• ve li ka ve či na na ših upo rab ni kov (84 %) pri de do ra zi sko val nih na log in dru gih iz del-

kov s tem, da jih na ro či jo; prib liž no po lo vi ca (48%) upo rab ni kov do sto pa do na ših 

ob jav lje nih na lo gah v po dat kov ni zbir ki Ra zi sko val ne na lo ge; 44 % bere na lo ge v ob-

jav lje nih zbor ni kih ra zi sko val nih na log. Po ro či la o delu Dr žav ne ga zbo ra je upo rab-

lja lo 36 % an ke ti ran cev. Splet ne stra ni kot re la tiv no novo mož nost do sto pa do na ših 

ob jav lje nih na log in iz del kov upo rab lja 20 % an ke ti ran cev, ki so od go vo ri li na vpra-

šal nik. 

Z zad njim sklo pom vpra šanj smo že le li do bi ti oce no o tem, ko li ko Ra zi sko val ni od de lek 

ko ri sti delu svo jih upo rab ni kov ozi ro ma kako upo rab ni ki oce nju je jo svo je za do voljs tvo 

s ka ko vost jo sto ri tev Ra zi sko val ne ga od del ka: 

• 17 (68 %) upo rab ni kov je oce ni lo, da je Ra zi sko val ni od de lek zelo ko ri sten za nji ho vo 

delo, 8 (32 %) pa da je ko ri sten. Ni bilo od go vo rov, ki bi Ra zi sko val ni od de lek oce ni li 

kot del no ko ri sten ali ne ko ri sten;

• na pet sto penj ski les tvi ci splo šne ga za do voljs tva s ka ko vost jo na log in iz del kov Ra zi-

sko val ne ga od del ka, je 8 (32 %) upo rab ni kov v ce lo ti za do volj nih ter 17 (68 %) upo-

rab ni kov ve či no ma za do volj nih. Ni bilo neo pre de lje nih ozi ro ma ne za do volj nih. Pov-

preč na sred nja oce na je 4,32;

• gle de po sa mez nih ele men tov ra zi sko val nih na log in dru gih iz del kov, ki so jih upo-

rab niki oce nje va li z oce na mi od 1 do 5, je naj viš jo sred njo oce no do bi la ra zum lji vost 

be se di la (4,48), sle di jo roki iz de la ve, s pov preč no oce no 4,29 ter ob seg iz del ka, s pov-

preč no oce no 4,17. Ni bilo ocen manj ših od 3. 

Ve či na upo rab ni kov ni po da la do dat nih opisnih pri pomb, ko men tar jev ali pred lo gov 

o delu Ra zi sko val ne ga od del ka. Štir je so od go vo ri li, da ni ma jo pri pomb ali pred lo gov, 

eden je pou da ril, da je za do vo ljen, eden pa je za pi sal, da »naj os ta ne mo tako do bri še 

na prej«. Upo rab nik, ki je iz ko ri stil vse možno sti od pr tih od go vo rov, je pou da ril, da so 

iz del ki Ra zi sko val ne ga od del ka hi tro na re je ni, vča sih pa preob sež ni in ne po vsem ra-

zum lji vi. Zato je pred la gal, da mo ra jo na lo ge »biti krat ke in ja sne - pred vsem pre gled ne, 

da je re ši tve v dru gih dr ža vah mož no pri mer ja ti z re ši tva mi v RS«. 
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III. ANA LI ZA RE ZUL TA TOV O DELU DO KU MEN TA CIJ SKO-
KNJIŽ NIČ NE GA OD DEL KA

S pr vim vpra ša njem smo že le li pri do bi ti po da tek o tem, kako po go sto se upo rab lja jo 

sto ri tve Do ku men ta cij sko-knjiž nič ne ga od del ka (v na da lje va nju DKO):

• v man da tu 2004-2008 je 47,8 % an ke ti ran cev, ki so od go vo ri li na vpra šal nik, ob ča sno 

upo rab lja lo sto ri tve DKO. Me seč no je sto ri tve upo rab lja lo 34,8 % an ke ti ran cev, te den-

sko 13 % (en an ke ti ra nec pa je od go vo ril, da sto ri tve DKO ne upo rab lja). 

Z na sled njim sklo pom vpra šanj smo že le li do bi ti oce no od ziv no sti za po sle nih v DKO 

na zah te ve upo rab ni kov sto ri tev:

• pri prav lje nost za po sle nih, da se od zo ve jo na nji ho ve zah te ve, je tret ji na upo rab ni kov 

(33,3 %), oce ni la na pet sto penj ski les tvi ci kot od lič no, do bra polo vi ca upo rab ni kov 

(52,4 %) kot prav do bro, 13 % pa kot do bro. Sred nja oce na je 4,19;

• gle de ra zu me va nja in for ma cij skih po treb je 42,9 % upo rab ni kov od go vo ri lo, da za po-

sle ni v DKO v ce lo ti ra zu me jo nji ho ve po tre be, 57,1 % pa da ve či no ma ra zu me jo. Ni 

odgovora, da jih ne ra zu me jo; 

• gle de us trez no sti (re le vant no sti) pri prav lje nih in for ma cij 95,2 % upo rab ni kov od go-

var ja, da so in for ma ci je, ki jih po na ro či lu pri prav lja DKO, po vsem us trez ne, 4,8 % pa 

del no us trez ne. Nih če ni od go vo ril, da so po sre do va ne informa ci je neu strez ne.

Z na sled njim vpra ša njem smo že le li do bi ti oce no us trez no sti na bav ne po li ti ke od del ka 

(na kup pub li ka cij z us trez nih po dro čij ter prav tako us trez nih po dat kov nih zbirk):

• kot od lič no jo oce nju je 14,3 % upo rab ni kov, kot prav do bro 66,7 % ter kot do bro 19 % 

upo rab ni kov sto ri tev. 

Za ni ma lo nas je tudi oce na o splo šni ka ko vo sti sto ri tev DKO: 

• na pet sto penj ski les tvi ci je 38,1 % upo rab ni kov po da lo oce no od lič no, 47,6 % oce no 

prav do bro in 13,6 % oce no do bro. Sred nja oce na je 4,29.

Na sled nje vpra ša nje se je na na ša lo na pri pra vo do be sed nih za pi sov sej Dr žav ne ga zbo-

ra. Upo rab ni ki so z oce na mi od 1 do 5 oce ni li na sled nje ele men te re dak ci je do be sed-

nih za pi sov sej:

• ra zum lji vost be se di la s pov preč no oce no 4,25,

• ažur nost re dak ci je s pov preč no oce no 4,11 ter

• po go stost upo ra be be se dil Sej nih za pi sov s pov preč no oce no 4,11. Eden upo rab nik 

je od go vo ril, da ni ve del za ob stoj do be sed nih za pi sov sej Dr žav ne ga zbo ra. 
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Z za čet kom leta 2008 so v Dr žav nem zbo ru za če la ve lja ti »Na vo di la za enot no uporabo 

na zi vov in za ob li ko va nje urad nih be se dil v Dr žav nem zbo ru«. Za ni ma lo nas je, kako 

upo rab ni ki oce nju je jo ko rist nost ome nje nih na vo dil pri svo jem delu, kaj ti v de lov ni 

sku pi ni za pri pra vo Na vo dil sta so de lo va li dve lek to ri ci in vod ja od del ka:

• 5 upo rab ni kom (22,7 %) na vo di la zelo ko ri sti jo, 8 (36,4 %) jih oce nju je kot ko rist na, 

4 (18,2 %) pa kot de lo ma ko rist na. Da ne poz na na ve de nih Na vo dil, je od go vo ri lo 5 

(22,7 %) upo rab ni kov. 

Na kon cu smo že le li pri do bi ti tudi po vrat no in for ma ci jo o delu lek to ric: 

• 12 upo rab ni kov (54,5 %) je od go vo ri lo, da ni še iz ko ri sti lo mož no sti je zi kov ne ga sve-

to va nja;

• 9 upo rab ni kov pa je na šti ri sto penj ski les tvi ci splo šne ga za do voljs tva oce ni lo od ziv in 

od go vo re lek to ric na raz lič na je zi kov na vpra ša nja. V ce lo ti so za do volj ni 3; 6 upo rab-

ni kov je ve či no ma za do volj nih. Ni bilo ne za do volj nih. 

Na vpra ša nje, ali ima te kak šne pri pom be, ko men tar je ali pred lo ge gle de za go tav lja nja 

in for ma cij oz. je zi kov ne ga sve to va nja, ki bi iz bolj ša li delo Do ku men ta cij sko-knjiž nič ne-

ga od del ka v na sled njem man dat nem ob dob ju, je pris pel en sam pred log, in si cer da 

naj bi po slan ci do bi li več in for ma cij o mož no stih upo ra be sto ri tev Do ku men ta cij sko- 

knjiž nič ne ga od del ka.

IV.  ZA KLJU ČEK 

Skup ne ugo to vi tve ka že jo, da so upo rab ni ki, ki so od go vo rili na vpra ša nja, za do volj ni 

s sto ri tva mi Ra zi sko val no-do ku men ta cij ske ga sek tor ja. Opaz na pa je po tre ba po več ji 

in for mi ra no sti o sto ri tvah Ra zi sko val no-do ku men ta cij ske ga sek tor ja. 

Gle de na re zul ta te o upo rab ni kih sto ri tev Ra zi sko val ne ga od del ka lah ko ugoto vi mo, 

da so od go vo re po sre do va li po slan ci in se kre tar ji po slan skih sku pin, ki že dalj ča sa 

de lu je jo v Dr žav nem zbo ru. Po dat ki ka že jo, da je ve či na upo rab ni kov in for ma ci jo o ra-

zi sko val ni služ bi pri do bi la prek stro kov nih služb ozi ro ma prek pri roč ni ka za po slan ce. 

Iz od go vo rov je tudi raz vid no, da naj več upo rab ni kov sto ri tve Ra zi sko val ne ga od del ka 

upo rab lja ob ča sno. Re zul ta ti pou dar ja jo, da upo rab ni ki v ve li ki ve či ni sto ri tve Ra zi sko-

val ne ga od del ka ko ri sti jo za pri pra vo za kon skih pred lo gov, raz prav in amandma jev. 

Splet ne stra ni kot ob li ka do sto pa do na ših sto ri tev so ne ko li ko manj zna ne. 
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Oce ne o ko rist no sti ka že jo na vi so ko po tre bo po sto ri tvah ra zi sko val ne služ be, kot je 

tudi za do voljs tvo s sto ri tva mi Ra zi sko val ne ga od del ka vi so ko. Vi so ke so tudi oce ne po-

sa mez nih ele men tov ra zi sko val nih na log in dru gih iz del kov Ra zi sko val ne ga od del ka in 

ka že jo, da so v ve li ki ve či ni upo rab ni ki za do volj ni z ra zum lji vost jo in ob se gom be se dil 

ter z roki iz de la ve. Ne ka te ri od go vo ri pa na ka zu je jo, da bi lah ko pri prav lja li neko li ko 

manj ob sež ne na lo ge ter z bolj prož ni mi roki iz de la ve. 

Tudi oce ne o ka ko vo sti in od ziv no sti Do ku men ta cij sko-knjiž nič ne ga od del ka so vi so-

ke. Iz od go vo rov lah ko za klju či mo, da je ve li ka ve či na upo rab ni kov za do volj na z od zi-

vom za po sle nih, z ra zu me va njem in for ma cij skih po treb upo rab ni kov, z us trez nost jo 

pri prav lje nih in for ma cij ter z us trez nost jo na bav ne po li ti ke od del ka. Oce ne po sa mez-

nih ele men tov re dak ci je do be sed nih za pi sov sej so tudi vi so ke, in ka že jo, da so v ve li ki 

ve či ni upo rab ni ki za do volj ni z ra zum lji vost jo be se dil in ažur nost jo re dak ci je. Po go stost 

upo ra be be se dil Sej nih za pi sov je tudi vi so ko oce nje na, v enem pri me ru pa upo rab-

nik ni bil sez na njen z ob sto jem do be sed nih za pi sov sej Dr žav ne ga zbo ra. Upo rab ni ki 

ve či no ma oce nju je jo Navodilazaenotnouporabonazivovinzaoblikovanjeuradnih

besedilvDržavnemzboru kot upo rab na, ne kaj upo rab ni kov pa z ob sto jem po seb nih 

na vo dil ni bilo sez na nje nih. Gle de je zi kov ne ga sve to va nja od go vo ri ka že jo, da so ti sti, ki 

so mož nost je zi kov ne ga sve to va nja iz ko ri sti li, s sto ri tvi jo tudi za do volj ni. Raz mi slek pa 

ter ja po da tek o ne ko li ko manj ši upo ra bi te sto ri tve. Do bra po lo vi ca upo rab ni kov, ki so 

od go vo ri li na vpra šal nik, še ni iz ko ri sti la mož no sti je zi kov ne ga sve to va nja. 

Po slan cem in se kre tar jem po slan skih sku pin se zah va lju je mo za so de lo va nje v an ke ti. 

Ve ljav nost re zul ta tov je od vi sna tudi od šte vi la po sla nih od go vo rov. Ker bomo na da-

lje va li s sprem lja njem za do voljs tva upo rab ni kov kot ka zal ni kom ka ko vo sti dela Ra zi-

sko val no-do ku men ta cij ske ga sek tor ja ozi roma obeh od del kov, se ve se li mo čim več je ga 

od zi va na ših upo rab ni kov tudi v pri hod nje. 

Li te ra tu ra in viri: 
1.  Ogra jen šek, Ire na (2008): Sprem lja nje ka ko vo sti in učin ko vi to sti v služ bah Dr žav ne ga zbo ra Re-

pub li ke Slo ve ni je, Uni ver za v Ljub lja ni, Eko nomska fa kul te ta in EQUIS.
2.  Ža gar, Ka ta ri na (2006): Sprem lja nje ka ko vo sti in učin ko vi to sti v Dr žav nem zbo ru. Na lo ga Ra zi sko-

val ne ga od del ka št. 20/2006.
3. Od go vo ri na Vpra šal nik za upo rab ni ke sto ri tev Ra zi sko val ne ga od del ka (2008).
4. Od go vo ri na Vpra šal nik za upo rab ni ke sto ri tev Do ku men ta cij sko-knjiž nič ne ga od del ka (2008). 
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* Dr. Ka ta ri na Ža gar; pri prav lje no: 30. 5. 2007, ob jav lje no: 31. 5. 2007.

PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA DRŽAVE*

I.  UVOD

Vlo ga pred sed ni ka re pub li ke se lah ko po dr ža vah v mar si čem raz li ku je, so pa tudi skup

ne zna čil no sti. Polo žaj in vlo go pred sed ni kov po sa mez nih dr žav bi lah ko prou če va li z 

več vi di kov; po leg pri stoj no sti tudi na čin iz vo li tve, tra ja nje man da ta, po go ji za kan di

di ra nje na pred sed niš kih vo li tvah itn. Za ra di ak tual no sti te ma ti ke smo se ome ji li le na 

pri stoj no sti pred sed ni ka s pou dar kom na us tav nih pri stoj no stih. Me sto ma smo ome ni li 

tudi ne ka te re dru ge za ko ne, ki ure ja jo to ma te ri jo.

Po na ši ure di tvi  po Usta vi Re pub li ke Slo ve ni je, pred sed nik re pub li ke pred stav lja Re

pub li ko Slo ve ni jo in je vr hov ni po velj nik obram bnih sil (102. člen). Pred sed nik re pub

li ke se izvoli na ne po sred nih, splo šnih in taj nih vo li tvah za man dat no ob dob je pet let. 

Zakon o vo li tvah pred sed ni ka re pub li ke pa ure ja vo li tve pred sed ni ka. Iz vo li se ne po

sredno, na pod la gi splo šne in ena ke vo lil ne pra vi ce na svo bod nih in ne po sred nih vo li

tvah s taj nim gla so va njem.

Po Ustavi Re pub li ke Slo ve ni je pred sed nik re pub li ke: 

• raz pisuje vo litve v Držav ni zbor, 

• raz gla ša za kone, 

• imenuje dr žavne funk cio nar je, 

• po stavi in od po kliče ve le po sla nike in po sla nike re pub li ke, spre je ma po ve rilna pisma 

tu jih di plo mat skih pred stav ni kov, 

• iz da ja li stine o ra ti fi ka ci ji, 

• od lo ča o po mi lo sti tvah, 

• po deljuje od li ko vanja in častne na slove, 

• oprav lja druge za deve po us ta vi. 

Pred sed nik re pub li ke je po us ta vi (107. člen) dol žan na zah te vo Držav ne ga zbo ra izre či 

mne nje o po sa mez nem vpra ša nju.
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Po leg us ta ve so za de ve, ki se na na ša jo na in sti tut pred sed ni ka dr ža ve ozi ro ma nje go vo 

de lo va nje ure je ne tudi v dru gih za ko nih, na pri mer v Za konu o pred la ga nju kan di da tov 

iz Re pub li ke Slo ve ni je za sod ni ke med na rod nih so dišč. Leta 2003 pa je bil spre jet tudi 

po se ben za kon, t.j. Za kon o za go tav lja nju po go jev za oprav lja nje funk ci je pred sed ni ka 

re pub li ke, ki ure ja za go tav lja nje ma te rial nih in dru gih po go jev za oprav lja nje nje go ve 

funk ci je, os no vo za or ga ni za ci jo in de lo va nje ura da pred sed ni ka ter pra vi ce pred sed ni

ka po pre ne ha nju funk ci je. 

II.  PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE - PRIMERJALNI 
PREGLED

V pri mer jal ni pre gled (us tav nih) pri stoj no sti pred sed ni kov re pub li ke smo vklju či li na

sled nje dr ža ve: Češ ko, Es to ni jo, Ita li jo, Ma džar sko in Nem či jo. Po dat ke smo pri do bi li 

ne po sred no iz us tav na ve de nih dr žav, iz splet nih stra ni po sa mez nih dr žav in stro kov ne 

li te ra tu re.

2.1  Češ ka re pub li ka

Pred sed nik re pub li ke je vod ja dr ža ve. Pred sed ni ka re pub li ke iz vo li ta oba do mo va par

la men ta na skup nem za se da nju. Nje gov man dat tra ja pet let. Kan di da ta za pred sed ni ka 

pred la ga naj manj 10 po slan cev ali 10 se na tor jev. Več kot dvakrat ne more biti iz vo ljen. 

Nje go ve us tav ne pri stoj no sti pa so na sled nje:

• ime nu je in od po kli če pred sed ni ka vlade in dru ge čla ne vla de ter sprejme nji hov od

stop,

• lah ko skli če za se da nje po slan ske zbor ni ce, 

• raz pu sti po slan sko zbor ni co,

• poob la sti vla do, ki je od sto pi la ali je bila od po kli ca na, da oprav lja svo jo funk ci jo do 

ime no va nja nove vla de, 

• ime nu je sod ni ke us tav ne ga so diš če, pred sed ni ka us tav ne ga so diš ča in njego ve na

mest ni ke,

• iz med sod ni kov vrhov ne ga so diš ča ime nu je pred sed ni ka in na mest ni ke,

• od lo ča o po mi lo stitvi in zni ža nju kaz ni,

• v par la ment lah ko vrne spre je ti za kon, ra zen us tav ne ga,

• pod pi su je spre je te za ko ne,
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• ime nu je pred sed ni ka in pod pred sed ni ka vrhov ne re vi zij ska in šti tu ci ja (Supreme

ControlOffice),

• ime nu je čla ne vods tva na rod ne ban ke (BoardoftheCzechNationalBank),

• raz gla si referen dum, ki se na na ša na pri klju či tev re pub li ke Evrop ski uni ji in nje gov 

izid (62. člen us ta ve).

Po leg tega pred sed nik re pub li ke tudi: 

• pred stav lja dr ža vo nav zven, 

• ra ti fi ci ra med na rod ne po god be,

• je vr hov ni po velj nik oboro že nih sil,

• spre je ma vod je di plo mat skih mi sij,

• ime nu je in od po kli cu je vod je di plo mat skih mi sij,

• raz pi su je vo li tve v po slan sko zbor ni co in se nat, 

• ime nu je ge ne ra le in jim odo bri na pre do va nje (appointandpromotegenerals);

• po de lju je in do de lju je dr žav na od li ko va nja,

• ime nu je sod ni ke,

• do vo li po mi lo sti tev (63. člen us ta ve).

Na ve de ne od lo či tve pred sed ni ka so ve ljav ne, če jih so pod pi še pred sed nik vla de ali 

poob laš če ni član vla de. Od go vor nost za od lo či tve pred sed ni ka, za ka te re se zah te va 

odo bri tev vla de, nosi vla da (63. člen us ta ve).

Pred sed nik se lah ko ude le žu je tudi sej obeh do mov par la men ta in nju nih de lov nih te

les. Ka dar ko li lah ko tudi raz prav lja. Pred sed nik se lah ko ude leži tudi seje vla de, zah te va 

po ro čilo od vla de in nje nih čla nov ter raz prav lja o te mah, za ka te re je pri sto jen (64. člen 

usta ve).

Pred sed nik oprav lja tudi dru ge na lo ge, ki niso na ve de ne v us ta vi, pač pa v do lo če nih 

za ko nih (63. člen us ta ve). 

O ura du pred sed ni ka ozi ro ma funk ci ji pred sed ni ka je bil leta 1993 spre jet po se ben 

za kon (ActNo.114/1993Coll.ofMarch24,1993,ontheOfficeofthePresidentofthe

Republic), ki ure ja iz va ja nje pri stoj no sti pred sed ni ka, do lo če ne v us ta vi, za ko nih in dru

gih ak tih. V is tem za ko nu so ure je ne for mal ne dolž no sti in jav no de lo va nje pred sed ni ka 

re pub li ke. Zad nja spre mem ba tega za ko na sega v leto 2004.

Or ga ni za cij ska struk tu ra ura da pred sed ni ka je ure je na v in ter nih pred pi sih vo de nja 

(TheRulesofInternalGovernanceoftheOfficeofthePresidentoftheRepublic). Tu je 
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do lo čen po lo žaj in na lo ge služ be, or ga ni za cij ska struk tu ra, no tra nji od no si in pri stoj no

sti po sa mez nih od del kov. Ta pra vi la ve lja jo za vse za po sle ne. Spre je ta so bila na os no vi 

zgo raj na ve de ne ga za ko na.

Pri stoj no sti pred sed ni ka re pub li ke, ki se na na ša jo na skli ce va nje par la men tar nih vo li

tev, lo kal nih vo li tev, skli ce va nje sej v par la men tu in raz pust do mov, so do lo če ne že z 

us ta vo, opre de lju je pa jih tudi za kon o vo li tvah iz leta 1994 (ActsNo.152/1994Coll.,on

ElectionforMunicipalDeputiesandNo.130/2000Coll.,onElectionforCountyDepu

ties). 

Pri stoj nost pred sed ni ka gle de us tav ne ga so diš ča so ure je ne v us ta vi in v po seb nem za

ko nu o us tav nem so diš ču (ActNo.182/1993Coll.,ontheConstitutionalCourt), pri stoj

no sti gle de od li ko vanj pa v po seb nem za ko nu o dr žav nih od li ko va njih (TheActonthe

StateDecorationsoftheCR)(pov ze to iz splet nih stra ni ura da pred sed ni ka).

2.2 Esto ni ja

Pred sed ni ka re pub li ke iz vo li par la ment (Rii gi ko gu) na taj nem gla so va nju. Man dat no 

ob dob je tra ja pet let. Lah ko je iz vo ljen dva krat za po re do ma. Vo li tve pred sed ni ka so 

ure je ne s po seb nim za ko nom. 

Pri stoj no sti pred sed ni ka so ure je ne v us ta vi, v po seb nem za ko nu o de lo va nju pred sed

ni ka (PresidentoftheRepublicWorkingProceduresAct) in do lo če nih dru gih za ko nih. 

Za če tek in iz tek ve ljav no sti poob la stil pred sed ni ka ure ja po se ben po slov nik (ThePresi

dentoftheRepublicRulesofProcedureAct). 

Pred sed nik re pub li ke pred stav lja dr ža vo (77. člen). V skla du z 78. čle nom us ta ve so nje

go ve pri stoj no sti na sled nje:

• pred stav lja re pub li ko v med na rod nih od no sih,

• ime nu je in od po kli če di plo mat ske pred stav ni ke Es to ni je na pred log vla de in spre je

ma po ve ril na pi sma di plo mat skih pred stav ni kov v Es to ni ji, 

• raz gla ša red ne in izred ne (pred ča sne) par la men tar ne vo li tve,

• skli če sejo novega par la menta in »ot vo ri« prvo za se da nje,

• pred sed ni ku par la men ta pred la ga izred no sejo par la men ta,

• raz gla ša zako ne in pod pi su je ra ti fi ka ci je,

• iz da ja ured be,

• pred la ga spre mem be us ta ve,
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• do lo či kan di da ta za pred sed ni ka vla de,

• imenu je in raz re šu je čla ne vla de,

• par la men tu pred la ga ime no va nje pred sed ni ka vr hov ne ga so diš ča, pred sed ni ka 

uprav ne ga od bo ra (board) ban ke Es to ni je, ge ne ral ne ga re vi zor ja (auditorgeneral), 

po se ben nad zor ni or gan Chancellorof Justice,1 vr hov ne ga po velj ni ka obo ro že nih 

sil,

• na pred log uprav ne ga od bo ra ban ke Es to ni je, ime nu je pred sed ni ka ban ke Es to ni je, 

• na pred log vr hov ne ga so diš ča ime nu je sod ni ke,

• na pred log vla de in po velj ni ka obo ro že nih sil ime nu je in od po kli če vods tvo v obo

ro že nih si lah,

• po de lju je dr žav na od li ko va nja, vo jaš ke in di plo mat ske či ne (diplomaticranks),

• je vr hov ni po velj nik es ton ske na rod ne obram be,

• par la men tu predlaga raz gla sitev voj ne ga sta nja v dr ža vi, mo bi li za cijo in de mo bi li za

cijo ter izred no sta nje,

• v pri me ru na pa da na Es to ni jo, raz gla si voj no sta nje in odre di mo bi li za ci jo ter ime nu je 

vr hov ne ga po velj ni ka obo ro že nih sil,

• po mi lo sti za por nike ali jim zni ža ka zen,

• pred la ga ka zen sko ob tož bo pro ti ChancellorofJustice.

Pri stoj no sti pred sed ni ka v po ve za vi z na rod no obram bo so na tanč ne je opredel je ne 

v po seb nih za ko nih (PeacetimeNationalDefenceAct,WartimeNationalDefenceAct,

EmergenciesAct).

Pred sed nik ima kar ne kaj pri stoj no sti tudi v po ve za vi z de lom par la men ta. Na tanč ne je 

je to ure je no v po slov ni ku par la men ta (TheRiigikoguProcedureAct).

Tudi od nos med pred sed ni kom in vla do je ure jen s po seb nim za ko nom, in si cer z za ko

nom o vla di (GovernmentoftheRepublicAct). 

Med pri stoj no sti pred sed ni ka sodi tudi po de lje va nje od li ko vanj, tudi to je na tanč ne je 

ure je no v za ko nu o od li ko va njih (DecorationAct).

1 To je neod vi sen, us tav ni or gan (nje gov man dat tra ja se dem let), ki oprav lja urad ni nad zor nad za ko no dajno 

in iz vr šil no ob lastjo ter lo kalnimi ob last mi. Par la men tu lah ko pred la ga ka zen sko ob tož bo na pram pred sed

ni ku re pub li ke, po slan cem, čla nom vla de in dru gim. Ta or gan je lah ko pri so ten na se jah v par la men tu in na 

vla di s pra vi co do raz pra ve (več, spletno mesto). 
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Na de lo va nje pred sed ni ka se na na ša jo še ne ka te ri dru gi za ko ni, na pri mer o ugod no

stih, pre jem kih pred sed ni ka (BenefitsRelatedtotheOfficeofthePresidentoftheRe

publicAct), 

2.3 Ita li ja

Pred sed ni ka Ita li je vo li ta oba do mo va par la men ta na skup ni seji sku paj s čla ni, ki jih iz vo

li jo regijski sve ti. Nje gov man dat tra ja se dem let. Us ta va po nov ne iz vo li tve ne pre po ve du je.

V 87. čle nu us ta ve so do lo če ne na sled nje pri stoj no sti pred sed ni ka re pub li ke: 

• je šef dr ža ve in pred stav lja na rod no enot nost,

• par la men tu lah ko poš lje po sla ni co (to mora so pod pi sa ti tudi pred sed nik vla de ali 

mi ni ster),

• odo bri pred lo ži tev za kon skih pred lo gov vla de  par la men tu,

• raz gla ša za ko ne, iz da ja ured be z za kon sko moč jo,

• raz pisuje re fe ren dum,

• ime nu je dr žav ne funk cio nar je, ki jih do lo ča za kon,2

• ra ti fi ci ra med na rod ne spo ra zu me, po tem, ko jih je odo bril par la ment, akre di ti ra in 

spre je ma po ve ril na pi sma di plo mat skih pred stav ni kov,

• je po velj nik obo ro že nih sil in pred sed nik vr hov ne ga obram bne ga sve ta, raz gla si voj

no v skla du z od lo či tvi jo parlamen ta,

• pred se du je vi so ke mu pra vo sod ne mu sve tu,

• lah ko po mi lo sti ali zni ža kaz ni,

• po de lju je dr žav na od li ko va nja.3

Po leg na ve de nih pri stoj no sti ima pred sed nik re pub li ke še na sled nje:

• lah ko skli če izred no sejo do mov par la men ta (62. člen us ta ve),

• lah ko raz pu sti do mo va par la men ta ali ene ga iz med do mov (po slan sko zbor ni co ali 

se nat),4

2 Na pri mer: pred sed ni ke in čla ne ra čun ske ga so diš ča; gre za for mal no ime no va nje, de jan sko o tem od lo ča 

vla da (gl. Brandt, 1998:112). 

3 Na pri mer: vo jaš ko od li ko va nje Ita li je, od li ko va nje za za slu ge Re pub li ke Ita li je, od li ko va nje zve ze na rod ne 

so li dar no sti... (prav tam).

4 Po po dat kih iz leta 1998 pri tem ve lja ta dva po go ja: 1. v pri me ru raz pu sti tve mora ime ti pred sed nik ob vez no 

(a ne za ve zu jo če) mne nje pred sed ni ka zbor ni ce, ka te ro naj bi raz pu stil in 2. pred sed nik te pri stoj no sti nima 

v zad njih 6 me se cih nje go ve ga man da ta (gl. Brandt, 1998:111, 88. člen us ta ve).
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• ima pra vi co veta, kar po me ni, da lah ko pred raz gla si tvi jo ne ke ga za ko na letega vrne 

v po slan sko zbor ni co in zah te va po nov no prou či tev (74. člen us ta ve),

• ime nu je pet do živ ljenj skih se na tor jev (59. člen us ta ve),

• ime nu je pred sed ni ka vla de in mi ni stre na nje gov pred log (92. člen us ta ve),

• ime nu je pet sod ni kov us tav ne ga so diš ča (135. člen us ta ve).

Dru ge for mal ne pri stoj no sti pred sed ni ka so še na sled nje:

• raz pu sti ob čin ske in po kra jin ske sve te ter od po kli če žu pa ne (o tem od lo či vla da),

• do de lju je dr žav ljans tva,

• iz da ja vlad ne pra vil ni ke,

• iz da ja odred be o spre mem bi ali do da ja nju imen in dru go (šir še Brandt, 1998).

Na do me sti la in de nar na na do me sti la pred sed ni ka so do lo če na z za ko nom (84. člen 

us ta ve).

2.4 Mad žar ska

Pred sed ni ka iz vo li par la ment na taj nem gla so va nju z 2/3 ve či no vseh po slan cev za man

dat no ob dob je pet let. Lah ko je še en krat po nov no iz vo ljen. Vo li tve za pred sed ni ka re pub

li ke raz pi še pred sed nik par la men ta. Po iz vo li tvi sve ča no za pri se že pred par la men tom. 

Us ta va do lo ča, da je pred sed nik dr ža ve vr hov ni po velj nik obo ro že nih sil. V 30.a čle nu 

us ta ve pa so za pi sa ne še na sled nje pri stoj no sti pred sed ni ka: 

• pred stav lja dr ža vo,

• skle pa med na rod ne po god be v ime nu dr ža ve (pred tem je v dolo če nih pri me rih po

treb na ra ti fi ka ci ja par la men ta),

• akre di ti ra in spre je ma am ba sa dor je in po sla ni ke,

• raz gla si datum splošnih par la men tarnih vo li tev, vo li tve lo kal nih vlad, žu pan ske vo li

tve, dan evrop skih par la mentar nih vo li tev in na cio nal nih re fe ren du mov,

• lah ko so de lu je in raz prav lja na za se da njih par la men ta in nje go vih de lov nih te les,

• par la men tu lah ko predlaga do lo čene ukrepe,

• lah ko pred la ga na cio nal ni re fe ren dum,

• ime nu je in raz re šu je pred sed ni ka in pod pred sed ni ke na rod ne ban ke, uni ver zi tet ne 

pro fe sor je na pred log oseb in or ga ni za cij do lo če nih v po seb nem za ko nu,5 ime nu je in 

5 Uni ver zi tet ne pro fe sor je in vods tvo uni verz ime nu je na pred log in sti tu cio nal ne ga sve ta in mi ni stra za izo

bra že va nje (gl. splet no stran: http://www.keh.hu/keh_en/the_role.html).
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od po kli če rek tor je uni verz, ime nu je in odo bri na pre do va nje ge ne ra lov v obo ro že nih 

si lah, po tr di pred sed ni ka ma džar ske aka de mi je zna no sti,

• po de lju je (čast ne) na slo ve, rede, od li ko va nja in priz na nja in odo bri nji ho vo upo ra bo,

• iz vr šu je pra vi co do po mi lo sti tve,

• ima pri stoj no sti s po droč ja dr žav ljan stev,

• od lo ča o vseh dru gih za de vah v ok vi ru nje go vih pri stoj no sti in v skla du s po sa mez

ni mi za ko ni.

V več pri me rih se zah te va so pod pis pred sed ni ka vla de ali pri stoj ne ga mi ni stra (na pri

mer v pri me ru pod pi sa med na rod nih po godb itn.). 

V us ta vi za sle di mo tudi na sled nje pri stoj no sti pred sed nika:

• pred se du je sve tu na rod ne obram be (NationalDefenseCouncil), (19.b člen us ta ve),

• od lo či o upo ra bi obo ro že nih sil, uve de nuj ne ukre pe, ki so do lo če ni v po seb nem za

ko nu, (19.c člen us ta ve),

• skli če prvo za se da nje par la men ta (inauguralsitting)

• lah ko pred la ga sejo za pr to za jav nost (23. člen us ta ve), 

• raz gla ša za ko ne; če se z za ko nom ne stri nja, pa ga lah ko vrne sku paj z obraz lo ži tvi jo 

par la men tu v po nov no od lo ča nje,

• lah ko raz pu sti parlament sku paj z na po ved jo no vih vo li tev (po pred hod nem pos ve to

va nju s pred sed ni kom vla de, pred sed ni kom par la men ta in vod ji po slan skih sku pin) 

(28. člen),

• pred la ga kan di da ta za pred sed ni ka vla de (iz vo li pa ga par la ment),

• ime nu je in raz re šu je mi ni stre na pred log pred sed ni ka vla de,

• pred la ga par la men tar ne ga om bud sma na za dr žav ljan ske pra vi ce in pra vi ce na cio nal

nih in et nič nih sku pin (Parliamentary OmbudsmanforCivilRightsandfortheRights

ofNationalandEthnicMinorities) (32.b člen),

• ime nu je in raz re šu je pred sed ni ka na rod ne ban ke (32.d),6

• po ve lju je obo ro že nim si lam,

• na nje go vo pri po ro či lo par la ment iz vo li pred sed ni ka vr hov ne ga so diš ča, nje go ve 

na mest ni ke pa na pred log pred sed ni ka vr hov ne ga so diš ča ime nu je pred sed nik re

pub li ke (51. člen). Enak po sto pek ve lja za dr žav ne ga to žil ca (GeneralProsecutor) in 

nje go ve na mest ni ke (52. člen).

6 Po po dat kih iz splet nih stra ni ura da pred sed ni ka iz ha ja, da pred log za gu ver ner ja ban ke poda pred sed nik 

vla de (prav tam).
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Tudi v pri me ru Ma džar ske lah ko ugo to vi mo, da je ve či na pri stoj no sti pred sed ni ka opre

de ljenih že v us ta vi, do lo če ne pa so kon kre ti zi ra ne v us trez nih za ko nih.

2.5  Zvez na re pub li ka Nem či ja

Pred sed ni ka re pub li ke iz vo li zvez na skupš či na.7 Pred sed nik je lah ko po nov no iz vo ljen 

naj več dva krat, nje gov man dat tra ja pet let (prim. Grad in dru gi, 2007). 

Vo li tve, polo žaj in pri stoj no sti pred sed ni ka v Zvez ni re pub li ki Nem či ji so ure je ne v us ta

vi, v čle nih od 54 do 61. Zvez ni pred sed nik je pri sto jen za na sled nje za de ve:

• pred stav lja dr ža vo v med na rod nih od no sih,

• skle pa (dr žav ne) po god be s tu ji mi dr ža va mi (za po god be, ki se na na ša jo na po li tič ne 

od no se zve ze ali se na na ša jo na zvez no za ko no da jo, je po treb no so glas je ali so de lo

va nje pri stoj ne ga zvez ne ga or ga na),

• akre di ti ra in spre je ma po sla ni ke,

• par la men tu pred la ga zvez ne ga kanc ler ja v iz vo li tev (63. člen) in ga lah ko tudi raz re ši 

(67. člen),

• na pred log zvez ne ga kanc ler ja ime nu je in raz re šu je zvez ne mi ni stre (64. člen),

• ime nu je in raz re šu je zvez ne sod ni ke, zvez ne dr žav ne us luž ben ce in vo jaš ke čast ni ke 

(military officers),

• je pri sto jen za po mi lo sti tve ali zni ža nje kaz ni.

• potr ju je in raz gla ša zvez ne za ko ne (82. člen),8

• raz pu sti Bun de stag, po za vr ni tvi zaup ni ce zvez ne mu kanc ler ju (us ta va in (Grad in 

dru gi, 2007).

Če prav so te melj ne na lo ge zvez ne ga pred sed ni ka opre de lje ne v us ta vi, je mo go če za

sle di ti ne ka te re nje go ve pri stoj no sti tudi v dru gih za ko nih. Ome ni mo na pri mer Za kon 

o po li tič nih stran kah, ki v 18. čle nu do lo ča, da zvez ni pred sed nik ime nu je od bor neod

vi snih stro kov nja kov za za de ve s po droč ja fi nan ci ra nja strank za čas nje go ve ga man da ta 

(The role of the Fe de ral Pre si dent, spletno mesto).

Za raz li ko od prej obrav na va nih pri me rov nemš ki pred sed nik nima pri stoj no sti nad 

obo ro že ni mi si la mi. To je v pri stoj no sti obram bne ga mi ni stra ozi ro ma zvez ne ga kanc

7 Ta je se stav lje na iz čla nov Bun de sta ga in ena ke ga šte vi la čla nov, iz vo lje nih v zvez nih de že lah.

8 Pred sed nik tudi odo bri po slov nik vla de in nje go ve spre mem be.
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ler ja. V ve či ni pri me rov je pri od lo ča nju po tre ben pod pis zvez ne ga kancler ja ali pri stoj

ne ga mi ni stra (Grad in dru gi, 2007).

III.  ZAKLJUČEK

Pred sed nik re pub li ke oprav lja ozi ro ma iz vr šu je svo je pri stoj no sti po us ta vi in po dru

gih za ko nih. Nje go vo delo je po ve za no z os ta li mi ve ja mi ob last mi (za ko no daj no, iz vr

šil no in sod no). Tako lah ko s tega vi di ka po leg funk ci je pred stav lja nja doma in v tu ji ni 

na ve de mo še na sled nje:

• pri stoj no sti v po ve za vi z za ko no daj no vejo ob la sti (raz pis vo li tev v po slan sko zbor

ni co, raz pust po slan ske zbor ni ce ali obeh do mov par la men ta, raz gla ša nje za ko nov, 

mož nost veta na za kon, sklic izred ne seje par la men ta)

• pri stoj no sti v po ve za vi z iz vr šil no vejo ob la sti (predlaga nje pred sed ni ka vla de in mi

ni strov, ime no va nje dr žav nih funk cio nar jev)

• pri stoj no sti v po ve za vi s sod no vejo ob la sti (ime no va nje sod ni kov, po mi lo sti tev ali 

zni ža nje kaz ni).

Po go sto je po treb no so glas je neke dru ge rav ni za iz ved bo do lo če ne ga ukre pa ali ve ljav

no sti od lo či tve. Tudi na po droč ju ime no va nja funk cio nar jev ve lja ena ko (ali jih pred la

ga par la ment ali pa jih par la ment sprej me). 

Če primer ja mo pri stoj no sti pred sed ni ka re pub li ke v Slo ve ni ji s pri mer jal ni mi ure di tva

mi lah ko ugo to vi mo, da ima pred sed nik:

»...predvsemreprezentativne,protokolarneinpredlagateljskeoziromainiciativnepri

stojnosti,pričemerse lahkopoddoločenimipredpostavkaminjegovavlogabistveno

okrepilevizrednemalivojnemstanju.Vsetopasevedanepomeni,dapredsedniks

svojoosebnostjoindejavnostjotakoalidrugačenebimogeltudiširšeindolgoročno

pomembnejevplivatinapolitičniinsplošnidružbenirazvoj...« (Ce rar, 2007:6).

Po dob no meni Kau čič (2006:1615), ki pra vi: 

»Predsednik republike imavnasprotjuzvečinoprimerljivihevropskihparlamentar

nihsistemovnekolikomanjšeustavnepristojnosti,vendarimapriizvrševanjutehbolj

neodvisenpoložajkotVlada,kernizahtevanprotipodpisnanjegoveakte,intudiod

parlamenta,kerjeneposrednovoljen.« 
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PRISTOJNOSTI VLADE - TEKOČI POSLI*

I.  UVOD

V prispev ku se uk var ja mo z vpra ša njem pri stoj no sti vla de (oprav lja nje te ko čih za dev) v 

pri me ru pre ne ha nja de lo va nja vla de (od stop vla de ali mi ni strov, iz gla so va na ne zaup ni

ca) med man dat nim ob dob jem. Obi čaj no je z za ko no da jo do lo če no, da je vla da dolž na 

oprav lja ti te ko če po sle do na sto pa funk ci je dru ge vla de, ni pa po se bej opre de lje no, 

kaj sodi med te ko če po sle vla de. Na tej os no vi in na os no vi ne ka te rih stro kov nih pris

pev kov (teh je zelo malo) je mo go če skle pa ti, da v tak šnem ob dob ju vla da oprav lja 

vse na lo ge kot pred tem  iz vr šu je za ko ne, mi ni ster ali vla da lah ko iz da ja pod za kon ske 

pred pi se, če za kon tako do lo ča itn. Za stav lja pa se vpra ša nje, ali med te na lo ge sodi tudi 

za ko no daj na ini cia ti va. 

Po leg poj mov ne opre de li tve in pri ka za si tua ci je v Slo ve ni ji pred stav lja mo tudi iz kuš nje 

dru gih evrop skih dr žav. Ob li ko va li smo vpra šal nik in ga po sla li par la men tom, ki so de

lu je jo v mre ži ECPRD (EuropeanCentreforParliamentaryResearchandDocumenta

tion). 

Za pro si li smo jih za od go vo re na na sled nja vpra ša nja:

• Kak šna je de fi ni ci ja te ko čih po slov ozi ro ma kaj sodi v ok vir te ko čih po slov, ki jih 

mora vla da v od sto pu ali ob iz gla so va ni ne zaup ni ci oprav lja ti do po sta vi tve na sled nje 

vla de? Ali med te ko če po sle sodi tudi za ko no daj na ini cia ti va?

• Ali so te na lo ge  »tekočiposli« do lo če ni v kak šnem nor ma tiv nem aktu (za ko nu, v po

slov ni ku vla de), ali se je gle de tega izob li ko va la do lo če na prak sa?

• Ali je mo go če na ve sti ča sov ni ok vir, ko li ko ča sa lah ko tak šno sta nje oprav lja nja te ko

čih po slov tra ja?

Pri ka zu je mo od go vo re iz na sled njih dr žav: Av stri je, Bel gi je, Bol ga ri je, Bo sne in Her ce

go vi ne, Dan ske, Es to ni je, Fin ske, Fran ci je, Gr či je, Ita li je, Nem či je, Ni zo zem ske, Polj ske, 

Por tu gal ske, Ro mu ni je, Šved ske, Zdru že ne ga kra ljes tva. 

* Dr. Ka ta ri na Ža gar, sodelovala tudi mag. Romana Novak; pri prav lje no: 29. 11. 2007, 

ob jav lje no: 27. 12. 2007.
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II.  VLADA IN PRENEHANJE NJENEGA DELOVANJA

V tem po glavju na va ja mo ne kaj splo šnih zna čil no sti vla de, zna čil no sti ne ka te rih vrst 

vlad in te melj ne poj me, s ka te ri mi se sre ča mo v pri me ru pre ne ha nja funk ci je vla de.

2.1  Splo šno o vla di 

Vla da je or gan iz vr šil ne veje ob la sti. V dr ža vah s par la men tar no de mo kra ci jo bi lah ko 

iz po sta vi li na sled nje vr ste vlad (Sruk, 1995:359):

1) homogena vlada  ta je zna čil na pred vsem za dr ža ve, kjer ima jo dvo stran kar ski 

(op.p. ve čin ski) si stem;

2) koalicijskavlada  to vla do se stav lja jo stran ke, ki tvo ri jo vlad no koa li ci jo;

3) koncentracijskavlada  se stav lja jo jo vse stran ke ali ve či na strank v pri me ru, da je 

dr ža va ogro že na (op.p. ime no va na tudi stran ka na rod ne enot no sti);

4) nevtralnaoziromauradniškavlada  ta vla da je os no va na na ne stran kar ski os no vi 

za pre hod no ob dob je ali za kak šno po seb no na lo go (Sruk, 1995:359).

Ome ni mo še vla do v sen ci.1 Vla da v sen ci (angl. ShadowCabinet) je vla da, ki jo vna prej 

ime nu je opo zi cij ska stran ka, ker pri ča ku je zma go na na sled njih par la men tar nih vo li

tvah (SSKJ). 

Poz na mo pa tudi zveznovlado, to je vla da, ki pred stav lja osred njo ob last zvez nih dr žav, 

in lokalnovlado, ki se uk var ja z uprav lja njem na manj ših te ri to rial nih ob moč jih (prim 

Col lin, 1997).

Na splet nih stra neh Vla de Re pub li ke Slo ve ni je za sle di mo tudi po jem manjšinske(teh

ničneoziromaekspertne)vlade. To je vla da, ki nima ve či ne v par la men tu in je obi čaj no 

se stav lje na iz stro kov nja kov ter je pre hod ne ga zna ča ja. 

2.2 Pre ne ha nje de lo va nja vla de

Ko go vo ri mo o de lo va nju vla de, je naj po mem bnej ši njen od nos s par la men tom. Na

mreč: »Vla da oprav lja funk ci jo to li ko ča sa, do kler uži va zau pa nje ve či ne po slan cev v 

par la men tu« (Prpi ć in dru gi 1990:110). 

1 Več o vla di v sen ci gl. na lo go Ra zi sko val ne ga od del ka št. 18/2005, K. Ža gar: Vla da v sen ci.
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Obi čaj no je vla da na po lo ža ju to li ko ča sa, ko li kor tra ja man dat no ob dob je par la men ta; 

funk ci ja vla de pre ne ha s pre ne ha njem funk ci je par la men ta. Lah ko pa pri de do pred ča

sne ga pre ne ha nja nje ne ga de lo va nja, v tem pri me ru ji pre ne ha funk ci ja pred pre ne ha

njem par la men ta. Raz lo gov, za ra di ka te rih lah ko pri de do pred ča sne ga pre ne ha nja, je 

več, na pri mer: od stop vla de, iz gla so va na ne zaup ni ca vla di s stra ni par la men ta, ob tož ba 

pred sed ni ka vla de pred us tav nim so diš čem in dru gi. 

V stro kov ni li te ra tu ri za sle di mo za »vladovodhodu« izraz ozi ro ma po jem poslovode

čavlada (angl. caretakergovernment,nem. geschäftsführende). De fi ni ci jo t.i. začasne

vlade za sle di mo tudi v Col li no vem slo var ju (DictionaryofPoliticsandGovernment in 

DictionaryofGovernmentandPolitics), kjer je caretakergovernment opre de lje na kot 

vla da, ki ima za ča sna poob la sti la do no vih vo li tev; caretakerozi ro macaretakerchair

manpajeopre deljen kot nek do, ki oprav lja funk ci jo za ča sno, do kler ne pri de do ime

no va nja ali iz vo li tve no ve ga funk cio nar ja. 

Ta vla da to rej de lu je le za ča sno, na pri mer v pri me ru re sne grož nje dr ža vi, v pri me ru iz

gla so va ne ne zaup ni ce vla di, v pri me ru raz pu sta par la menta, do kler se ne iz ve de jo nove 

vo li tve in se vzpo sta vi nova vla da (prim. Wi ki pe dia, spletno mesto). 

Obi čaj no je v nor ma tiv ni ure di tvi v po sa mez ni dr ža vi do lo če no, da mora tak šna vla da 

oprav lja ti tekočeposle2 do na sto pa funk ci je na sled nje vla de. Ali ima tak šna vla da vsa 

poob la sti la kot pred tem, vključ no z za ko no daj no ini cia ti vo? Če prav je do ne dav ne ga v 

stro kov nih kro gih pre vla do va lo mne nje, da po slo vo de ča vla da nima vseh poob la stil, ki 

jih ima vla da si cer, po mne nju Kri vi ca (2000),3 ni raz lo gov, da poslo vo de ča vla da ne bi 

pred la ga la no vih za ko nov. Na mreč:

»...vzakondajnempostopkujetakointakoparlamentdo mi nus li tis(gospodarpostop

ka)tudiposlovodečavladamulahkopredlagavse,karbismelapredlagatirednavla

da,stvarnjegoveocenepaje,kajbosprejelinčesane.Poslovodečavladajeomejenale

politično(kernimazagotovljenevečinskepodporevparlamentu)čejoobkateremkoli

svojempredlogukjlubtemudobi,paniinnemorebitiabsolutnonikakršnihpomisle

kov,datonebibilolegitimnoinustavnopravnopovsemveljavno« (Kri vic, 2000:22). 

2 Pod poj mom po sel obi čaj no ra zu me mo ce lo to del, opra vil v zve zi z na lo ga mi, ob vez nost mi, za ka te re je 

kdo za dol žen (banč ni, tr gov ski po sli, dr žav niš ki po sli itn.), (več SSKJ).

3 Av tor na tanč ne je opi su je ozi ro ma ar gu men ti ra pri mer Ita li je in Nem či je, gl. M. Kri vic: Pi sa na in ne pi sa na 

pra vi la par la men tar ne ga si ste ma, Prav na prak sa št. 11/2000.
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III.  UREDITEV V SLOVENIJI

Splo šno uve ljav lje ni raz lo gi za pre ne ha nje oprav lja nja funk ci je vla de, ki ve lja jo v sve tu, 

so poz na ni tudi pri nas (od stop pred sed ni ka vla de, iz gla so va na ne zaup ni ca...). V skla

du z nor ma tiv no ure di tvi jo je vla da dolž na oprav lja ti te ko če po sle do na sto pa funk ci je 

dru ge vla de. Tako do lo ča us ta va v 115. čle nu: 

»Funkcijapredsednikavladeinministrovpreneha,kosepovolitvahsestanenovdržav

nizbor,funkcijaministrovpatudizvsakimdrugimprenehanjemfunkcijepredsedni

kavladeterzrazrešitvijoaliodstopomministra,morajopaopravljatitekočeposledo

izvolitvenovegapredsednikavladeoziromadoimenovanjanovihministrov.« 

S temi do loč ba mi us ta ve je za go tov lje no de lo va nje t.i. po slo vo de če vla de in ni bo jaz ni, 

da bi dr ža va niti za kra tek čas os ta la for mal no brez iz vr šil nih or ga nov. Iz tega iz ha ja, da 

oprav lja nje te ko čih po slov vla de ča sov no ni ome je no.4

Po dob ne do loč be o oprav lja nju te ko čih po slov so na ve de ne v mno gih us ta vah dr žav s 

par la men tar no de mo kra ci jo, ven dar ni na tanč ne je do lo če no, kaj je s tem poj mom miš

lje no (prim., Kri vic, 2000). 

Tudi v na ši us ta vi ali dru gi za ko no da ji (za kon o vla di, po slov nik vla de) ni opre de lje no, 

kaj sodi med te ko če po sle vla de. Na os no vi ne ka te rih stro kov nih pris pev kov je mo go če 

ugo to vi ti, da v tak šnem ob dob ju vla da oprav lja vse na lo ge kot pred tem  iz vr šu je za ko

ne, mi ni ster ali vla da lah ko iz da ja pod za kon ske pred pi se, če za kon tako do lo ča. Pred la

ga nje no vih za ko nov pa na če lo ma ne sodi med te ko če po sle. Iz je mo ma bi do tega lah ko 

priš lo v nuj nih pri me rih, v izred nih raz me rah, na vse zad nje pa o tem do konč no od lo či 

Dr žav ni zbor ali bo pred log za ko na spre jel ali ne (prim. Ban delj, 2004). 

V na da lje va nju pri ka zu je mo prak so ne ka te rih dru gih evrop skih dr žav.

IV. OPRAVLJANJE TEKOČIH POSLOV VLADE - TABELARNI  
PRIKAZ

V ta be li so str nje ni od go vo ri na uvo do ma po stav lje na vpra ša nja o oprav lja nju te ko čih 

pri stoj no sti vla de v ob dob ju pred na sto pom funk ci je dru ge ozi ro ma nove vla de, nor

ma tiv na ure di tev tega po do roč ja in ča sov na ome ji tev  tra ja nje oprav lja nja te ko čih po

4 Spom ni mo na pri mer po vo li tvah leta 1996, ko je še le ko nec fe bruar ja pri hod nje ga leta priš lo do ob li ko va

nja vla de (šir še Ban delj, 2000).
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slov vla de. Vsi po dat ki se na na ša jo zgolj na vme sno ob dob je ozi ro ma na za ča sno oprav

lja nje funk cij vla de.

Ta be la 1: Pri stoj no sti vlad v t.i. vme snem ob dob ju v evrop skih dr ža vah

Drža va Pri stoj no sti za ča sne vla de - 
za ko no daj na ini ca ti va

Prav ni akti, ki do lo-
ča jo nje ne pri stoj-
no sti

Časov na ome ji tev 
oprav lja nja te ko čih 
po slov

Av stri ja Vla da ima vse pri stoj no sti, 
vključ no z za ko no daj no ini
cia ti vo.

Ne, ra zen ne ka te rih 
do lo čil us ta ve na to 
temo.

Ne.

Bel gi ja Vla da oprav lja te ko če za de ve v 
ka te re so di jo nuj ne, vsa kod nev
ne in neod lož lji ve za de ve ter 
dru ge za de ve, ki ni ma jo več je ga 
po li tič ne ga po me na. Za ko no
daj no ini ca ti vo pa ima to li ko ča
sa, ko li kor ima par la ment pol na 
za ko no daj na poob la sti la.

Obi čaj no us tav no 
pra vo, ki te me lji na 
Conseild´État in ni 
za pi sa no v us ta vi ali 
dru gem prav nem 
aktu.

Tre nut no to ob dob je 
tra ja že se dem me se cev. 
Te ko či po sli se oprav lja
jo do ime no va nja nove 
vla de.

Bol ga ri ja Vla da ima ena ke pri stoj no sti 
kot prej.

Ne. Oprav lja ti jih pre ne ha 
po ob li ko va nju nove 
vla de.

Bo sna in Her-
ce go vi na

Vla da oprav lja vse na lo ge, ima 
tudi za ko no daj no ini cia ti vo.

Ne. Ne. Vla da oprav lja te ko
če po sle do pri se ge nove 
vla de

Dan ska Samo nuj ne za de ve. V te 
za ko no daj na ini cia ti va ni 
vklju če na.
Teo re tič no pa je to mo go če, 
če bi priš lo na pri mer do ne
nad ne med na rod ne kri ze.

Ne, us ta va do lo ča 
le, da vla da oprav lja 
nuj ne za de ve do ime
no va nja nove vla de.

Ne. Vla da oprav lja po sle 
do ime no va nja nove 
vla de.

Es to ni ja Za ča sna vla da se po se bej izo
gi ba od lo či tvam, ki bi po ve če
va le dr žav ni pro ra čun, ra zen 
če je to nei zo gib no. 

Za kon o vla di do lo
ča, da tak šna vla da 
oprav lja le nuj ne 
na lo ge.

Ne. Vla da na da lju je z de
lom do po sta vi tve nove 
vla de.

Fin ska Na če lo ma vla da oprav lja vse 
za de ve kot prejš nja vla da. Izob
li ko va la la pa se je prak sa, da tak
šna vla da ne spre je ma po mem
bnej ših po li tič nih od lo či tev.

Ne. Ne.

Fran ci ja Vla da v od ho du (LeGou
vernementdémissionnaire) 
oprav lja edi no te ko če in 
nuj ne za de ve, ki za go tav lja jo 
kon ti nui te to dela vla de.

Ne.
Splo šno na čelo kon
ti nui te te (principede
continuité) dela vla de 
v od ho du je tra di cio
nal no na če lo jav ne ga 
pra va.

Do ob li ko va nja nove vla
de. Po tr di tev nove vla de 
ni od vi sna od par la men ta, 
ki o novi vla di ne gla su je, 
tem več od pred sed ni ka 
re pub li ke, ki ime nu je 
pred sed ni ka vla de ter 
na nje gov pred log os ta le 
čla ne vla de (8. člen us ta ve 
z dne 4. 10. 1958). 
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Drža va Pri stoj no sti za ča sne vla de - 
za ko no daj na ini ca ti va

Prav ni akti, ki do lo-
ča jo nje ne pri stoj-
no sti

Časov na ome ji tev 
oprav lja nja te ko čih 
po slov

Gr či ja Samo te ko če za de ve. Za ko no
daj ne ini cia ti ve nima.

Ne. Do po sta vi tve nove vla
de, ki mora biti po tr je na 
naj ka sne je en me sec po 
vo li tvah.

Ita li ja Vla da oprav lja pred vsem nuj ne 
za de ve, za ko no daj no ini cia ti vo 
ima le iz je mo ma (na pri mer 
za iz pol ni tev med na rod nih 
ob vez no sti). V pri me ru nuj nih, 
izred nih, neod lož lji vih za dev 
iz da ja za ko no daj ne ured be. 

Prak sa in me mo ran
dum, ki ga je spre je lo 
pred seds tvo sve ta 
mi ni strov (Presidency
oftheCouncilofMi
nisters).

Ne.

Nem či ja Na če lo ma ima za ča sna vla da 
ena ke pri stoj no sti kot red na 
vla da, ima tudi za ko no daj no 
ini cia ti vo.

Ne, le ne ka te ra do lo
či la us ta ve.5

Pre ne ha nje funk ci je 
prejš nje vla de se kon ča z 
ime no va njem nove.

Ni zo zem ska Prav no ima vla da ena ke pri
stoj no sti, ne pi sa no pra vi lo pa 
je, da vla da oprav lja le te ko če 
za de ve, no vih za ko nov ne 
pred la ga in ne od lo ča o spor
nih za de vah.

Ne. Ome ji tve v pi sa ni ob li ki 
ni.

Polj ska Prav no ima vla da ena ke 
pri stoj no sti kot red na vla da, 
vendar se v prak si izo gi ba jo 
spre je ma nju od lo či tev, ki niso 
nuj ne. 

Ne. Ve ljajo po li tič ni 
obi čaji (politicalcu
stoms).

Ne. Na lo ge mo ra jo 
oprav lja ti do po sta vi tve 
nove vla de.

Por tu gal ska De lo va nje vla de je ome je
no na oprav lja nje nuj nih 
za dev. Tako re fe ren dum kot 
za ko no daj na ini ca ti va ni sta 
v pri stoj no sti za ča sne vla de. 
Iz je mo pred stav lja jo neod
lož lji ve za de ve, med na rod ne 
ob vez no sti ipd. 

Ne. Us ta va do lo ča le, 
da ima vla da ome je ne 
pri stoj no sti in da je 
pred sed nik vla de raz
re šen s po sta vi tvi jo 
no ve ga pre mie ra.

Ne. V le tih od 1987 do 
2005 so ta ob dob ja tra ja
la raz lič no  147, 122, 22 
in 99 dni.

Ro mu ni ja Pri stoj no sti so ome je ne. Vla da 
v tem obo dob ju ne spre je ma 
niti od lo kov niti ne pred la ga 
no vih za ko nov, ra zen če gre 
za nuj ne pri me re, na pri mer 
za za de ve EU.

Da, v za ko nu o or ga
ni za ci ji in de lo va nju 
vla de in mi ni strov ter 
v vlad nem od lo ku 
(GovernmentEmer
gencyOrdinance).

Čla ni vla de oprav lja jo 
svo je delo do pri se ge 
nove vla de.

Šved ska Pri stoj no sti vla de so ome je ne, 
za ko no daj ne ini cia ti ve nima 
in ne spre je ma uredb, ra zen 
če gre za in te res šir še jav no sti. 

Da, v za ko nu o vla di. Ne, vla da os ta ja na funk
ci ji do iz vo li tve nove 
vla de.

5 Na pri mer us ta va na tanč ne je do lo ča raz gla si tev t.i. za ko no daj nih izred nih raz mer, ki na sto pi jo v pri me ru, 

ko Bun de stag za vr ne pred log za ko na, ki je nuj ne na ra ve. V pri me ru za ča sne vla de je na mreč oma ja no zau

pa nje med vla do in par la men tom.
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Drža va Pri stoj no sti za ča sne vla de - 
za ko no daj na ini ca ti va

Prav ni akti, ki do lo-
ča jo nje ne pri stoj-
no sti

Časov na ome ji tev 
oprav lja nja te ko čih 
po slov

Zdru že no kra-
ljes tvo

Vla da oprav lja le nuj ne za de
ve. V na va di je, da mi ni ster ob
dr ži di skre cij sko pra vi co, ven
dar se od lo ča nje o za de vah, za 
ka te re je mo go če pri ča ko va ti, 
da bo ime la pri hod nja vla da 
dru gač no sta liš če, pra vi lo ma 
od lo ži, ra zen če bi tak šno 
rav na nje ško di lo na cio nal
ne mu in te re su ali rabi jav nih 
sred stev.

Ne. Pra vi la se iz va ja jo 
po us tav ni kon ven ci ji, 
ki te me lji na pre ce
den su. V ča su vo li tev 
leta 2005 je pre mier 
raz po slal na vo di la, 
smer ni ce, v ka te rih 
je za pi sa no, da vla da 
oprav lja le nuj ne 
za de ve.

V skla du s tra di ci jo se 
nova vla da po sta vi na
sled nji dan po vo li tvah. 
Za ča sne ga ob dob ja 
for mal no ni. Leta 1974 je 
ob neod lo če nem izidu 
pre mier os tal na funk ci ji 
le za ko nec ted na.

Vir: Od go vo ri ECPRD, no vem ber  de cem ber 2007.

V. ZAKLJUČEK

Za slo ven sko ure di tev ve lja, da je vla da dolž na oprav lja ti te ko če po sle do na sto pa funk

ci je dru ge vla de. Ča sov ne ome ji tve pri oprav lja nja te ko čih za dev za ča sne vla de ni. V slo

ven ski za ko no da ji (v us ta vi, za ko nu o vla di, po slov ni ku vla de) tudi niso po se bej opre

de lje ne t.i. te ko če za de ve vla de, ki jih je ta dolž na oprav lja ti v ča su pred po sta vi tvi jo 

nove vla de. 

V ve či ni obrav na va nih dr žav je de lo va nje za ča sne vla de ome je no na oprav lja nje nuj

nih za dev (Bel gi ja, Dan ska,Gr či ja, Ita li ja, Ni zo zem ska, Ro mu ni ja, Šved ska). Če prav vla da 

v tem pri me ru na če lo ma nima za ko no daj ne ini ca ti ve, je do puš če na mož nost lete, ko 

gre za izred ne raz me re v dr ža vi, od lo ča nje o neod lož lji vih za de vah, če tako na re ku je jo 

med na rod ne ob vez no sti (na pri mer EU), če bi bil ogro žen šir ši jav ni in te res ali bi vpli

va lo na tro še nje jav nih sred stev. 

Oprav lja nje te ko čih po slov pra vi lo ma ni po se bej ure je no v nor ma tiv nih ak tih. Kljub 

temu v ne ka te rih us ta vah dr žav za sle di mo splo šnej še do loč be o tem. Po ne kod so na

tanč nej še do loč be za pi sa ne v za ko nu o vla di (Es to ni ja, Šved ska) ali dru gih ak tih (smer

ni ce v Ve li ki Bri ta ni ji).

Gle de tra ja nja oprav lja nja za ča snih po slov pa ve lja, da se te ko če za de ve oprav lja jo do 

na sto pa funk ci je dru ge vla de. Tako ne more pri ti do ča sov ne ga ob dob ja, v ka te rem ne 

bi ime li no be ne vla de.
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VOLITVE IN STATUS USTAVNIH SODNIKOV  

V DRŽAVAH EU IN ZDA*

I. UVOD 

V šte vil nih dr ža vah pred stav lja us tav no so diš če spo što va nja vred no in sti tu ci jo, vr hov

ne ga skrb ni ka prav ne dr ža ve, ki od prav lja ano ma li je pri spre je ma nju za ko no da je in bdi 

nad vars tvom člo ve ko vih pra vic, in ki po go sto de lu je tudi kot moč na moral na av to ri te ta. 

Zato se pri ča ku je, da dr ža ve us tva rijo take po go je, da bi ime li us tav ni sod ni ki pri me ren 

sta tus in bi tako lah ko svo jo zah tev no funk ci jo oprav lja li kar se da neod vi sno ter ne

pri stran sko. Pred vsem pa je tre ba po skr be ti za pre gled no in ko rekt no ure di tev nji ho ve 

iz vo li tve ozi ro ma ime no va nja. 

V pri ču jo čem be se di lu smo se ome ji li na os nov ne zna čil no sti sta tu sne ga po lo ža ja us tav

nih sod ni kov po po sa mez nih dr ža vah. Pri tem smo po se bej pri ka za li ure di tev po stop ka 

iz vo li tve ozi ro ma ime no va nja in raz re ši tve us tav nih sod ni kov, pri mer ja li dol ži no nji

ho ve ga man da ta, opre de li li dru ge te melj ne zna čil no sti nji ho ve ga sta tu sne ga po lo ža ja 

(npr.: nez druž lji vost, imu ni te ta, ob vez no sti, od go vor no sti), prou či li ma te rial ne in dru ge 

po go je za nji ho vo delo, ko li kor pa je bilo mo go če, smo po se bej pri ka za li tudi po lo žaj 

pred sed ni kov us tav nih so dišč (npr.: vo li tve pred sed ni kov, njihove po seb ne dolž no sti).

Pri ka za na je ure di tev v pe tih dr ža vah EU, in si cer so to: Av stri ja, Bel gi ja, Fran ci ja, Ita li ja 

in ZRN, za pri merja vo pa smo prou či li tudi ure di tev v ZDA. 

Gra di vo za pri pra vo be se di la smo za je li pred vsem s sve tov ne ga sple ta, zla sti s splet nih 

stra ni sa mih us tav nih so dišč, ki po ve či ni vse bu je jo po ve za ve z us trez ni mi us tav ni mi, 

za kon ski mi in dru gi mi do loč ba mi, na na ša jo či mi se na sta tu sne za de ve us tav nih sod

ni kov. 

* Ja nez Bla žič, Mar ja na Kri žaj; pri prav lje no: 15. 10. 2008, ob jav lje no: 16. 10. 2008.



184

II. PREGLED PO DRŽAVAH

2.1  Av stri ja

Av strij sko us tav no so diš če (Verfassungsgerichtshof) se stav lja jo pred sed nik, pod pred

sed nik in dva najst čla nov. Ime no va nih pa je tudi šest na do mest nih čla nov, ki od lo ča jo, 

ka dar je na pri mer član za dr žan za ra di bo lez ni ali ne bi mo gel ne pri stran sko od lo ča

ti. Pred sed ni ka, pod pred sed ni ka, šest čla nov in tri na do mest ne čla ne ime nu je zvez ni 

pred sed nik na pred log zvez ne vla de iz med sod ni kov, uprav nih urad ni kov (Verwal

tungsbeamten) in uni ver zi tet nih pro fe sor jev pra va. Preo sta lih šest čla nov in tri na do

mest ne čla ne pa ime nu je zvez ni pred sed nik na pred log Na tio na lra ta (tri čla ne in dva 

na do mest na čla na) oz. na pred log Bun de sra ta (tri čla ne in ene ga na do mest ne ga čla na). 

Za vseh dvajset sod ni kov se ob ja vi jav ni raz pis v urad nem li stu (AmtsblattzurWiener

Zeitunginv de žel nih urad nih li stih). Že us ta va do lo ča (prim. 147. člen), da mo ra jo tri je 

čla ni in dva na do mest na čla na ime ti stal no pre bi va liš če iz ven Du na ja. 

Vsi (pred sed nik, pod pred sed nik, čla ni in na do mest ni čla ni) mo ra jo ime ti za klju čen štu

dij pra va in vsaj 10 let de lov nih iz ku šenj na de lov nem me stu, za ka te re ga se zah te va taka 

izo braz ba. 

Član us tav ne ga so diš ča ne more biti član zvez ne ali de žel ne vla de, član Na tio na lra ta ali 

Bun de sra ta, ali dru ge ga splo šne ga pred stav niš ke ga or ga na; če je člans tvo v sled njem 

ve za no na do lo čen za ko no daj ni man dat ali za čas funk ci je, ve lja ta nez druž lji vost tudi v 

pri me ru pred ča sne ga pre ne ha nja funk ci je vse do iz te ka man da ta. Prav tako ne mo re jo 

biti čla ni us tav ne ga so diš ča za po sle ni in funk cio nar ji po li tič nih strank. Za pred sed ni ka 

in pod pred sed ni ka ve lja strož ji po goj: te funk ci je ne more oprav lja ti niti nek do, ki je v 

pre te klih šti rih le tih oprav ljal eno od na šte tih funk cij (če tr ti in peti od sta vek 147. čle na 

Us ta ve). Uprav ni de lav ci, ki so ime no va ni za čla ne ali za na do mest ne čla ne so diš ča, 

pre ne ha jo oprav lja ti svo jo funk ci jo v jav ni upra vi in tam ne do bi va jo več pla če. To pa 

ne ve lja za na do mest ne sod ni ke, če ne oprav lja jo no be ne ak tiv no sti, ki bi bila ve za na 

na na vo di la (na dre je ne ga). Iz splet ne stra ni av strij ske ga us tav ne ga so diš ča pa iz ha ja, da 

lah ko sod ni ki, od vet ni ki in uni ver zi tet ni pro fe sor ji svoj po klic še na prej oprav lja jo, saj 

nji ho ve po seb ne iz kuš nje ko ri sti jo pri od lo ča nju. 
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Us tav ni sodnik je neod vi sen pri oprav lja nju svo je funk ci je. Raz re ši tev in pre raz po re di

tev pro ti nje go vi vo lji ure ja za kon. Že us ta va pa do lo ča, da us tav ne mu sod ni ku pre ne ha 

funk ci ja na zad nji dan de cem bra ti ste ga leta, ko do pol ni se dem de set let. Prav tako je 

do lo če no, da če sod nik (član ali na do mest ni član) tri krat za po re do ma neu pra vi če no ne 

pri de na sejo so diš ča, iz gu bi svoj po lo žaj po tem, ko po nje go vem za sli ša nju so diš če to 

for mal no ugo to vi (147. člen Us ta ve). Po leg tega pa Za kon o us tav nem so diš ču do lo ča, 

da je raz re ši tev mož na po skle pu us tav ne ga so diš ča, če pri de do nez druž lji vo sti funk cij 

(gl. zgo raj če tr ti od sta vek 147. čle na Us ta ve), če se ugo to vi, da je sod nik ne vre den spo

što va nja in zau pa nja, ki ga zah te va taka služ ba, ter če je huje kr šil dolž nost spo što va ti 

zaup ne in for ma ci je. Raz re šen pa je tudi v pri me ru, če po sta ne fi zič no ali men tal no nes

po so ben oprav lja ti svo jo funk ci jo. 

Man da ta ne do lo ča niti us ta va niti za kon, ustavni sodniki so ime no va ni do živ ljenj sko 

oziro ma do upo ko ji tve. S splet ne stra ni je raz vid no, da so ne kateri sod ni ki čla ni us

tav ne ga so diš ča raz lič no dol go (ne ka te ri npr. od leta 1979), da pa ne oprav lja jo ved no 

na lo ge stal ne ga po ro če val ca oziro ma to po sta ne jo ve li ko ka sne je po ime no va nju (npr. 

šti riind vaj set let po ime no va nju). Stal ne po ro če val ce iz med čla nov iz vo li us tav no so diš

če za dobo treh let. To na lo go lah ko oprav lja tudi pod pred sed nik (2. člen VFGG1), ni 

pa do lo če no, ko li ko jih mora biti. Za de ve pred sed nik na če lo ma do de li v obrav na vo le 

stal ne mu po ro če val cu, iz je mo ma pa tudi dru ge mu čla nu us tav ne ga so diš ča (16. člen 

VFGG). Na vsa ko sejo se vabi pod pred sed nik in vsi os ta li čla ni so diš ča, za kvo rum pa je 

po treb na pri sot nost pred sed ni ka in vsaj osem čla nov z gla so val no pra vi co. V ne ka te rih 

z za ko nom do lo če nih pri me rih pa za kvo rum za do stu je pred sed nik in štir je čla ni.

Kot že ome nje no, pred sed ni ka ime nu je zvez ni pred sed nik na pred log zvez ne vla de. 

Pred sed nik vodi us tav no so diš če, pred se du je obrav na vam in pos ve to va njem. Če se 

ne more ude le ži ti seje ali če je nje go va funk ci ja ne za se de na, ga na do meš ča pod pred

sednik oziro ma naj sta rej ši član so diš ča. Nje gov po lo žaj je enak  z iz je mo pla če  zvez

ne mu mi ni stru, po lo žaj pod pred sed ni ka pa po lo ža ju dr žav ne ga se kre tar ja. Pred sed nik 

in pod pred sed nik so diš ča sve ča no za pri se že ta pred zvez nim pred sed ni kom, os ta li sod

ni ki pa pred pred sed ni kom us tav ne ga so diš ča.

Pla če so ve za ne na iz ho dišč no pla čo, do lo če no po Zvez nem us tav nem za ko nu o ome

ji tvi plač jav nih funk cio nar jev (Bundesverfassungsgesetz über die Begrenzung von

BezügenöffentlicherFunktionäre,BezBegrBVG), ki po revalo ri za ci ji ju li ja 2008 zna ša 

1 Ver fas sungs ge richts hof ge setz 1953  VFGG; gre za Zakon o ustavnem sodišču.
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8.160,00 EUR bru to na me sec. Pred sed nik dobi 180% na ve de ne ga zne ska, pod pred sed

nik in stal ni po ro če val ci 160%, dru gi čla ni pa 90%. Če pod pred sed nik oprav lja tudi na

lo ge stal ne ga po ro če val ca, to dela brez do dat ne ga pla či la. Na do mest ni čla ni pa do bi jo 

za vsa ko sejo, ki ji pri sos tvu je jo, de se ti no me seč ne ga zne ska dru ge ga čla na (t.j. 734,40 

EUR bru to na dan). Po leg pla če sod ni kom po za ko nu o pla čah (Gehaltsgesetz) vsa ko 

če trt let je pri pa da do da tek v vi ši ni po lo vi ce pla če. 

Pred sedniku so diš ča je na raz po la go služ be no vo zi lo, ki ga z nje go vim do vo lje njem lah

ko za služ be ne poti upo rab lja jo tudi dru gi čla ni us tav ne ga so diš ča. Čla ni in na do mest ni 

čla ni, ki ne ži vi jo na Du na ju, pa ima jo pra vi co do pot nih stroš kov za vsa ko sejo, ka kor 

tudi do po vr ni tve stroš kov bi va nja na Du na ju. Vi ši no teh stroš kov do lo či zvez na vla da. 

Pla če, dru gi pre jem ki ter po koj ni ne čla na us tav ne ga so diš ča, ki jih dobi iz pla ča ne od us

ta no ve pod nad zo rom ra čun ske ga so diš ča, ne sme jo pre se ga ti pla če zvez ne ga ministra 

(5.i. člen VFGG).

2.2  Bel gi ja2

Us tav no so diš če (Courconstitutionnelle) se tako ime nu je še le od spre mem be us ta ve 7. 

maja 2007; pred tem se je ime no va lo Ar bi traž no so diš če (Courd`arbitrage), ven dar je 

ne gle de na poi me no va nje oprav lja lo funk ci jo ustav ne ga so diš ča. 

Po po seb nem za ko nu iz leta 1989, ki ure ja de lo va nje Us tav ne ga so diš ča (Loispécialedu

6janvier1989surlaCourd'arbitrage), je bel gij sko Us tav no so diš če se stav lje no iz 12 

sod ni kov: šest se jih izra ža v fran coš či ni in tvo ri jo na so diš ču fran co sko je zi kov no sku

pi no, šest pa se jih izra ža v ni zo zem skem je zi ku in tvo ri jo ni zo zem sko je zi kov no sku pi

no.3 Us tav ne sod ni ke ime nu je kralj brez ome ji tve tra ja nja man da ta (àvie).4 

Sod ni ki fran co ske in ni zo zem ske je zi kov ne sku pi ne iz be re jo vsak svoje ga pred sed ni ka, 

ki pred stav lja po sa mez no je zi kov no sku pi no. Oba pred sed ni ka iz me nič no pred se du je

ta Us tav ne mu so diš ču za ob dob je ene ga leta. 

2 Ve či na po dat kov za pri ču jo če be se di lo je pov ze tih iz do ku men tov, ki se na ha ja jo na splet nih stra neh Us

tav ne ga so diš ča.

3 Na tem me stu naj spom ni mo na splo šno zna ne na pe to sti med obe ma je zi kov ni ma sku pi na ma, ki ima jo za 

po sle di co tudi na tanč no raz de lje va nje funk cij v po sa meznih or ga nih.

4 De jan sko pa lah ko oprav lja jo svo jo funk ci jo samo do do pol nje ne ga 70. leta sta ro sti.
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Po 34. čle nu na ve de ne ga za ko na je tre ba za ime no va nje za us tav ne ga sod ni ka do pol ni ti 

40 let sta ro sti in iz polnjeva ti ene ga od na šte tih po go jev: 

• naj manj zad njih pet let oprav lja ti do lo če no funk ci jo v pra vo sod ju, tudi viš je ga urad

ni ka (référendaire) na Us tav nem so diš ču ozi ro ma oprav lja ti dolž nost pro fe sor ja na 

bel gij ski uni ver zi;

• naj manj pet let oprav lja ti funk ci jo čla na ene ga od obeh do mov bel gij ske ga zvez ne

ga par la men ta ali pa čla na re gio nal ne ga par la men ta ozi ro ma par la men ta je zi kov ne 

sku pi ne. 

Tri je čla ni iz vsa ke je zi kov ne sku pi ne mo ra jo biti pra vo sod ni funk cio nar ji ozi ro ma pro

fe sor ji, po tri je čla ni pa mo ra jo biti par la men tar ci. Eden iz med sod ni kov mora ime ti tudi 

za dost no zna nje nemš ke ga je zi ka.5 

O dis ci plin ski od go vor no sti go vo ri 6. po glav je na ve de ne ga za ko na. V 49. čle nu je do lo

če no, da se pred sed ni ki in sod ni ki, ki kr ši jo pra vi la do sto jans tva svo je funkcije ozi ro ma 

ne iz pol nju je jo dolž no sti, lah ko od sta vi jo (destitué) ali sus pen di ra jo z oprav lja nja funk

ci je s po seb nim ak tom, ki ga izda Us tav no so diš če. 

Po seb no vlo go v zve zi s po lo ža jem us tav nih sod ni kov ima bel gij ski kralj, pred vsem v zve

zi s pri se go ustav nih sod ni kov ob na sto pu dolž no sti, do lo ča pa tudi ob li ko urad nih ob la

čil us tav nih sod ni kov za slo ve sne pri lož no sti in po de lju je raz lič ne for mal ne ugod no sti, ki 

pri ti če jo us tav nim sod ni kom gle de na nji ho vo funk ci jo.

V zve zi s sta tu som us tav nih sod ni kov je tre ba ome ni ti še za kon iz leta 1989, ki se med 

os ta lim na na ša na pla če in upo ko je va nje us tav nih sod ni kov.6 V tem za ko nu, ki si cer 

ve lja tudi za us luž ben ce Us tav ne ga so diš ča, je med dru gim do lo če no, da ima pred sed

nik Us tav ne ga so diš ča enak po lo žaj kot pred sed nik vr hov ne ga ozi ro ma Ka sa cij ske ga 

so diš ča (Courdecassation), sod nik pa ima enak po lo žaj kot ge ne ral ni pra vo bra ni lec 

(avocatgénéral) pri Ka sa cij skem so diš ču. Sod ni ki Us tav ne ga so diš ča se po tem za ko nu 

upo ko ji jo, če za ra di re sne in dol go traj ne bolezni ne mo re jo oprav lja ti svo je funk ci je, v 

vsa kem pri me ru pa, ko do pol ni jo 70 let sta ro sti.

5 Tudi nemš či na je na mreč eden iz med urad nih je zi kov v Bel gi ji, ven dar v manj šem ob se gu. 

6 Loidu6janvier1989relativeauxtraitementsetpensionsdesjuges,desréférendairesetdesgreffiersdela

Courd'arbitrage.
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Za us tav ne sod ni ke ve lja jo ne ka te ra do lo či la7 Sod ne ga za ko ni ka (Codejudiciaire). Gre 

za do loč be, ki na tanč no opre de lju je jo zne ske po vi šanj plač, do ka te rih pri ha ja na vsa ka 

tri leta služ be ne dobe, če je oce na dela po sa mez ne ga us tav ne ga sod ni ka us trez na; do

lo ča jo tudi po go je za upo ko je va nje pra vo sod nih funk cio nar jev. V zve zi z upo šte va njem 

služ be ne dobe ve lja, da se za iz pol ni tev po go ja za po vi ša nje pla če šte je kot us trez na 

ti sta služ be na doba, ki jo je po sa mez nik opra vil v pra vo sod nih or ga nih (tudi po pre ki

ni tvi in po nov nem po vrat ku v pra vo sod je) in v par la men tu. Po leg tega se v služ be no 

dobo šte je tudi čas štu di ja pra va, čas vpi sa v re gi ster od vet ni kov ali no tar jev in ob dob ja 

oprav lja nja ne ka te rih dru gih funk cij ozi ro ma del. Us tav nim sod ni kom pri pa da jo v ena

ki meri kot pra vo sod nim funk cio nar jem še dru žin ski pre jem ki (allocationsfamiliales) 

in de nar no pla či lo ob rojs tvu otro ka (l'indemnitédenaissance), pre je ma jo pa tudi ne

ka te re dru ge do dat ke. Kralj do lo či po go je za po vr ni tev stroš kov zdravs tve ne os kr be 

pra vo sod nim funk cio nar jem, to rej tudi us tav nim sod ni kom, v zve zi z ne sre ča mi, ki so 

jih utr pe li bo di si na delu bo di si na poti na delo ozi ro ma z dela. 

Pri upo kojeva nju ve lja, da se v služ be no dobo av to ma tič no všte va doba, pre bi ta v par la

men tu. V zve zi z upo ko je va njem sod ni kov in to rej tudi us tav nih sod ni kov si cer ob sta ja 

v Sod nem za ko ni ku po se ben izraz (éméritat), ki v bis tvu po me ni ne kaj po dob ne ga kot 

upo ko ji tev na pod la gi po seb nih za slug. Za pri do bi tev pra vi ce do te vr ste upo ko ji tve 

mora sod nik ime ti 30 let služ be ne dobe, od tega naj manj 15 let v pra vo sod ju. Vi ši na po

koj ni ne se od mer ja po na če lih, do lo če nih v po seb nem za ko nu iz leta 1844. Če sod nik še 

nima 30 let služ be ne dobe, se mu vi ši na po koj ni ne zni ža za tri de se ti no zne ska za vsa ko 

manj ka jo če leto. Čas pre ki ni tve oprav lja nja funk ci je v pra vo sod ju se upo šte va v služ be

no dobo za upo ko ji tev, če se po sa mez nik vrne v pra vo sod je. 

Kar se ti če nez druž lji vo sti, je v omenjenem po seb nem za ko nu iz leta 1989, ki ure ja delo 

Us tav ne ga so diš ča, do lo če no, da je funk ci ja us tav ne ga sod ni ka nez druž lji va s funk ci ja

mi v pra vo sod ju, na da lje z iz vr še va njem vsa kr šne ga jav ne ga man da ta, ki se pri do bi z 

vo li tva mi, z vsa ko jav no dolž nost jo ozi ro ma funk ci jo po li tič ne ga ali uprav ne ga zna ča ja, 

s funk ci jo no tar ja, s po kli cem od vet ni ka, s sta tu som vo jaš ke ose be in z du hov niš kim 

sta nom. Kralj lah ko do pu sti do lo če ne iz je me, med dru gim za pro fe sor je, ki pa svo je ga 

dela ne sme jo oprav lja ti več kot pet ur te den sko ozi ro ma ne več kot dva krat te den sko 

po pol dne va. Po leg na ve de ne ga za us tav ne sod ni ke ve lja tudi Za kon o in sti tu cio nal nih 

re for mah (Loiordinairedu9aoűt1980deréformesinstitutionnelles). V tem za ko nu je 

do lo če no, da je funk ci ja čla na re gio nalnega par la men ta ozi ro ma par la men ta je zi kov nih 

7 Gre za 360., 361., 362., 363., 365., 377., 391., 392., 393., 395., 396. in 397. člen Sod ne ga za ko ni ka.
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skup no sti v tej dr ža vi nez druž lji va, med dru gim, s funk ci jo us tav ne ga sod ni ka. Si cer pa 

v Bel gi ji ni ma jo krov ne ga za ko na, ki bi ure jal nez druž lji vost funk cij za vse funk cio nar je. 

2.3 Fran ci ja8

V Fran ci ji oprav lja funk ci jo us tav ne ga so diš ča Us tav ni svet (Conseil constitutionnel), 

ki po 56. čle nu us ta ve šte je 9 čla nov, ime no va nih za dobo 9 let. Man dat se jim ne more 

po dalj ša ti. Edi na iz je ma od tega pra vi la je, če član Us tav ne ga sve ta na sto pi funk ci jo 

na me sto dru ge ga čla na, ki ni mo gel do kon ča ti man da ta; v tem pri me ru na do mest ni 

član lah ko oprav lja dolž nost še cel man dat, ven dar samo, če ni oprav ljal funk ci je na

do mest ne ga čla na več kot tri leta. Us tav ni svet se ob nav lja po tret ji nah, to rej s po tre mi 

čla ni vsaka tri leta. Po tri čla ne ime nu je jo pred sed nik dr ža ve, pred sed nik spod nje ga 

doma (Assembléenationale) in pred sed nik zgor nje ga doma (Sénat) par la men ta. Po

leg de ve tih čla nov so čla ni Us tav ne ga sve ta do kon ca živ lje nja tudi biv ši pred sed ni ki 

dr ža ve, ven dar pod po go jem, da ne za se da jo kake dru ge funk ci je, ki je nez druž lji va s 

funk ci jo sod ni ka Us tav ne ga sve ta (gre za t.i. čla ne po za ko nu). Pred sed ni ka Us tav ne ga 

sve ta ime nu je pred sed nik dr ža ve, pri če mer je za pred sed ni ka lah ko ime no van tudi biv

ši pred sed nik dr ža ve. Za člans tvo v Us tav nem sve tu ni pred vi de na ni ka kr šna ome ji tev 

gle de sta ro sti ali po klic ne izo braz be.

V zve zi z nez druž lji vost jo je v čle nu LO152 Vo lil ne ga za ko ni ka (Codeélectoral) do lo če

no da je funk ci ja čla na Us tav ne ga sve ta nez druž lji va s funk ci jo po slan ca, s funk ci ja mi v 

vla di, s funk ci jo čla na Eko nom skoso cial ne ga sve ta in tudi z vsa ko dru go vo lje no funk

ci jo. Če je po sla nec (ali pa kak drug funk cio nar) ime no van za čla na Us tav ne ga sve ta, se 

šte je, da je spre jel to funk ci jo, ra zen če v os mih dne vih po raz gla si tvi ime no va nja izra zi 

vo ljo, da ob dr ži prejš njo funk ci jo. Os ta le nez druž lji vo sti se do lo ča jo s si stem skim za

ko nom. Po klic na nez druž lji vost čla nov Us tav ne ga sve ta je v bis tvu ena ka kot pri čla nih 

par la men ta. 

Po drob nej še do loč be o sta tu su sod nikov Us tav ne ga sve ta vse bu je sis tem ski za kon o 

Us tav nem sve tu, ki je bil spre jet z od lo kom iz leta 19589. 

8 Kjer ni na ve de no dru ga če, so po dat ki za pri ču jo če be se di lo pov ze ti iz do ku men tov, ki se na ha ja jo na splet

nih stra neh Us tav ne ga sve ta.

9 Ordonnancen°581067du7novembre1958portantloiorganiquesurleConseilconstitutionnel.
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Po tem si stem skem za ko nu pre je ma jo pred sed nik in čla ni Us tav ne ga sve ta na do me sti

lo, ena ko pla či dveh naj viš jih ka te go rij dr žav nih us luž ben cev, uvrš če nih iz ven po seb ne 

les tvi ce. Na do me sti lo se zmanj ša za po lo vi co, če član Us tav ne ga sve ta še na prej iz vr šu je 

dru go funk ci jo, ki jo si cer lah ko iz vr šu je gle de na pra vi la o nez druž lji vo sti. 

Za na do me sti tev čla na Us tav ne ga sve ta je tre ba po do lo či lih na ve de ne ga si stem ske ga 

za ko na po skr be ti naj ka sne je v os mih dneh po red nem pre ne ha nju funk ci je. To ve lja 

tudi v pri me ru, če Us tav ni svet sam raz re ši svo je ga čla na za ra di nez druž lji vo sti, za ra di 

uga sni tve dr žav ljan skih ali po li tič nih pra vic, pa tudi za ra di fi zič ne nez mož no sti. Če sam 

član pi sno spo ro či Us tav ne mu sve tu, da ne že li več oprav lja ti svo je funk ci je, se ga mora 

na do me sti ti naj ka sne je v enem me se cu. 

Si stem ski za kon tudi do lo ča, da se z de kre tom sve ta mi ni strov, spre je tim na pred log Us

tav ne ga sve ta, do lo či jo ob vez no sti čla nov Us tav ne ga sve ta, s či mer se za go to vi nji ho va 

neod vi snost in do sto jans tvo funk ci je, ki jo oprav lja jo. Pred vsem se s tem že li pre pre či ti 

čla nom, da bi med tra ja njem funk ci je jav no zav ze ma li sta liš ča v zve zi z za de va mi, ki jih 

obrav na va ali jih bo ver jet no obrav na val Us tav ni svet. Gre za de kret iz leta 195910, ki 

čla nom Us tav ne ga sve ta med dru gim pre po ve du je, da bi v po li tič nih stran kah za se da li 

od go vor nej ši po lo žaj ozi ro ma da bi oprav lja li v njih de jav nost, nez druž lji vo s funk ci jo 

čla na Us tav ne ga sve ta. Po leg tega ne sme jo do pu sti ti, da bi se nji ho vo ime, po ve za no s 

funk ci jo, ki jo oprav lja jo, na va ja lo v do ku men tih, pri ka te rih ob sta ja ver jet nost ob ja ve in 

se na na ša jo na nji ho vo jav no ali za seb no de lo va nje. Čla ni Us tav ne ga sve ta mo ra jo pred

sed ni ka ob ve sti ti o vseh po mem bnej ših spre mem bah, ki na sto pi jo v zve zi z nji ho vi mi 

de lo va njem iz ven ok vi ra Us tav ne ga sve ta. Član Us tav ne ga sve ta, ki se na me ra va po te

go va ti za iz vo li tev na vo lje no funk ci jo, pa mora ob vez no zah te va ti, da mu v ča su volilne 

kam pa nje funk ci ja mi ru je. 

Us tav ni svet v skla du z do lo či li na ve de ne ga de kre ta oce ni, če je kdo izmed nje go vih 

čla nov huje kr šil svo je dolž no sti. To sto ri na taj nem gla so va nju z na vad no ve či no gla

sov, pri če mer so upo šte va ni tudi gla so vi čla nov po za ko nu (v tem tre nut ku to rej obeh 

biv ših pred sed ni kov). Pri tem lah ko po po stop ku, pred vi de nem v si stem skem za ko nu, 

po sa mez ne ga čla na tudi raz re ši. 

10 Décretn°591292du13novembre1959surlesobligationsduConseilconstitutionnel.
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2.4 Ita li ja11

Ita li jan sko Us tav no so diš če (Cortecostituzionale) je po us ta vi (135. člen) se stav lje no iz 

15 sod ni kov. Tret ji no, to rej pet sod ni kov, ime nu je pred sed nik re pub li ke, dru go tret ji no 

ime nu je par la ment na skup nem za se da nju, preo sta lo tret ji no pa ime nu je jo vr hov ni or

ga ni red ne ga in uprav ne ga sods tva. Sod ni ki Us tav ne ga so diš ča se ime nu je jo iz vrst sod

ni kov naj viš jih red nih in uprav nih so dišč v dr ža vi, iz vrst red nih uni ver zi tet nih pro fe sor

jev pra va in iz vrst od vet ni kov po 20 le tih služ bo va nja. Ime no va ni so za dobo 9 let, šte to 

od dne va pri se ge, in ne mo re jo biti po nov no ime no va ni. Sod ni ki iz svo jih vrst12 izvo li jo 

pred sed ni ka, sklad no s po seb nim za ko nom, in si cer za dobo treh let. Lah ko se ga tudi 

po nov no iz vo li na to funk ci jo, ven dar v ok vi ru nje go ve ga de vet let ne ga man da ta. Pred

sed nik ta koj po iz vo li tvi do lo či svo je ga na mest ni ka, ki ga na do meš ča v ča su od sotno sti. 

V us tav nem za ko nu iz leta 1967, ki spre mi nja 135. člen us ta ve13, je med dru gim do lo če

no, da mora biti za iz vo li tev ti stih us tav nih sod ni kov, ki jih iz vo li par la ment, na taj nem 

gla so va nju skup ne ga za se da nja obeh do mov par la men ta po da na dvo tret jin ska ve či na 

vseh po slan cev obeh do mov. Če do iz vo li tve ne pri de, za do stu je od tret je ga gla so va nja 

da lje tri pe tin ska ve či na. Us tav ni za kon tudi do lo ča, da se mora iz praz nje no me sto us tav

ne ga sod ni ka na do me sti ti v enem me se cu. 

Gle de nez druž lji vo sti us ta va določa, da sod nik Us tav ne ga so diš ča ne more biti obe nem 

še član par la men ta ali re gio nal ne ga sve ta, da ne sme oprav lja ti po kli ca od vet ni ka in da 

tudi ne sme oprav lja ti ka te re ko li dru ge funk ci je, ki je do lo če na v za ko nu. Gre za pre

po ved oprav lja nja vsa kr šne funk ci je in pla ča ne ga dela. Us tav ni sod ni ki tudi ne sme jo 

kan di di ra ti na vo li tvah in se ak tiv no po li tič no udejs tvo va ti. 

V Ita li ji se z us tav ni mi za ko ni po drob ne je do lo ča jo jams tva za neod vi snost us tav nih 

sod ni kov, z na vad ni mi za ko ni pa se do lo ča jo dru gi po go ji za se sta vo in de lo va nje Us

tav ne ga so diš ča. Tako za kon iz leta 1953 o se sta vi in de lo va nju Us tav ne ga so diš ča14 med 

dru gim do lo ča, da so ti sti sod ni ki, ki jih ime nu je sod na ob last, ime no va ni v treh raz lič

11 Ve či na po dat kov za pri ču jo če be se di lo je pov ze tih iz do ku men tov, ki se na ha ja jo na splet nih stra neh ita li

jan ske ga Us tav ne ga so diš ča.

12 Na taj nem gla so va nju pod vods tvom naj sta rej še ga sod ni ka.

13 Leggecostituzionale22novembre1967,n.2modificazionedell'art.135dellaCostituzioneedisposizioni

sullaCortecostituzionale.

14 L.11marzo1953,n.87NormesullacostituzioneesulfunzionamentodellaCortecostituzionale.
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nih ko le gi jih. V za ko nu je tudi do lo če no, da se mo ra jo čla ni Us tav ne ga so diš ča ude le že

va ti obrav nav, ra zen v pri me ru opra vič lji vih ovir. Zah te ve pri stoj nih ob la sti za uved bo 

ka zen ske ga po stop ka zo per us tav ne ga sod ni ka ali za nje go vo are ta ci jo se po do loč bah 

na ve de ne ga za ko na poš lje jo so diš ču prek mi nistrs tva za pra vo sod je. 

 

Sod ni ki us tav ne ga so diš ča pre je ma jo pla čo v vi ši ni pla če sod ni kov naj viš jih ran gov v 

red nem sods tvu, po ve ča no za po lo vi co. Pred sed nik je upra vi čen do do dat ka v vi ši ni 

pe ti ne svo je pla če. 

V us tav nem za ko nu iz leta 194815 je do lo če no, v ka te rih pri me rih us tav nim sod ni kom 

pre ne ha ozi ro ma se jim pre ki ne iz vr še va nje funk ci je. To se lah ko zgo di po od lo či tvi 

sa me ga Us tav ne ga so diš ča za ra di te le sne ali du šev ne nez mož no sti ozi ro ma v pri me ru 

gro bih kr ši tev funk ci je. 

Med tra ja njem funk ci je uži va jo us tav ni sod ni ki imu ni te to, ki jo si cer uži va jo čla ni obeh 

do mov par la men ta v skla du z dru gim od stav kom 68. čle na us ta ve. Ob upo ra bi te us

tav ne do loč be se brez do vo lje nja Us tav ne ga so diš ča ne more opra vi ti oseb na ali hi šna 

prei ska va us tav ne ga sod ni ka, ne sme se ga are ti ra ti ali mu kako dru ga če od vze ti pro

stost, ne sme pa se mu tudi odre di ti pri po ra; pro stost se mu lah ko od vza me samo v 

pri me ru iz vr ši tve prav no moč ne sod ne od loč be ali če je bil za lo ten pri iz vr še va nju kaz

ni ve ga de ja nja. V ustavnem za ko nu iz leta 195316 je v po ve za vi z imu ni te to med dru gim 

do lo če no, da se sod ni kov Us tav ne ga so diš ča v teku nji ho ve ga man da ta ne sme kri ti zi

ra ti ali pre ga nja ti za ra di mnenj in gla so vanj. 

Po do lo či lih na ve de ne ga us tav ne ga za ko na iz leta 1953 sod ni kom pre ne ha funk ci ja ali 

se pre ki ne nje no iz vr še va nje po od lo či tvi Us tav ne ga so diš ča, spre je ti z dvo tret jin sko 

ve či no nav zo čih. Us tav ne mu sod ni ku, ki šest me se cev ne oprav lja svo je funk ci je, ta po 

pre te ku na ve de ne ga ob dob ja pre ne ha. 

V splo šnem pra vil ni ku Us tav ne ga so diš ča (RegolamentogeneraledellaCortecostitu

zionale) iz leta 1966 je med dru gim do lo če no, da si sod nik, ki mu pre ne ha funk ci ja, pa 

je svo jo dolž nost oprav ljal vsaj šti ri leta, pri slu ži na ziv upo ko je ne ga čast ne ga sod ni ka 

15 Leggecostituzionale9febbraio1948,n.1Normesuigiudizidilegittimitàcostituzionaleesullegaranzie

d'indipendenzadellaCortecostituzionale.

16 Leggecostituzionale11marzo1953,n.1NormeintegrativedellaCostituzioneconcernentilaCorteco

stituzionale.
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(Guidiceemerito). Kot tak lah ko so de lu je v raz lič nih ko mi si jah in na raz nih sre ča njih 

doma in v tu ji ni, lah ko celo pred stav lja Us tav no so diš če, če red ni ustavni sod ni ki tega 

ne uteg ne jo, za so diš če pa lah ko pri prav lja tudi raz lič ne štu di je. Ima pra vi co obi sko va ti 

knjiž ni co in lahko ko ri sti, tako sam kot tudi nje go vi dru žin ski čla ni, zdravs tve ne sto ri tve 

v pro sto rih so diš ča. Ima tudi ne ka te re dru ge ugod no sti, ki pri pa da jo us tav nim sod ni

kom. 

2.5  Zdru že ne dr ža ve Ame ri ke17

V ZDA je za pre so jo us tav no sti pri stoj no Vr hov no so diš če (TheSupremeCourtofthe

UnitedStates). Se stav lja ga pred sed nik Vr hov ne ga so diš ča (ChiefJusticeoftheUnited

States) in, kot do lo ča ko di fi ka ci ja ame riš ke ga pra va,18 osem čla nov (AssociateJustices). 

Šte vi lo čla nov Vr hov ne ga so diš ča do lo ča Kon gres.19 Kvo rum za od lo ča nje je po dan, če 

o po sa mez ni za de vi od lo ča šest od de ve tih čla nov. Čla ne Vr hov ne ga so diš ča ime nu je 

pred sed nik dr ža ve, ime no va nje pa za tem po tr di Se nat (zgor nji dom Kon gre sa). 

Us ta va ne do lo ča po seb nih po go jev za ime no va nje čla nov Vr hov ne ga so diš ča, zato 

se na to me sto lah ko teo re tič no ime nu je ko gar ko li. Se nat pred do konč no od lo či tvi jo 

o pod po ri kan di da tu opra vi nje go vo za sli ša nje v od bo ru za pra vo sod je. Ta od bor po 

za sli ša nju izda po zi tiv no, ne ga tiv no ali nev tral no mne nje, Se nat pa odlo či o po tr di tvi 

kan di da ta z na vad no ve či no. Za vr ni tve so so raz mer no red ke. Pred sed nik lah ko do kon

ca po tr di tve ne ga gla so va nja v Se na tu umak ne po sa mez no ime no va nje, kar je obi čaj no 

po sle di ca oce ne, da ima po sa mez ni kan di dat malo mož no sti za po tr di tev v Se na tu. Če 

Se nat v do lo če nem ob dob ju ne de lu je, lah ko pred sed nik opra vi tudi za ča sno ime no va

nje čla na Vr hov ne ga so diš ča. Na se na tor je vse sko zi sku ša jo vpli va ti in te re sne sku pi ne 

ozi ro ma lo bi sti, pač gle de na to, kako po sa mez ni kan di dat us tre za nji ho vim in te re som.

Ime no va nje za čla na Vr hov ne ga so diš ča je brez ča sov ne ome ji tve (lifetime appoint

ment). Funk ci ja se to rej lah ko oprav lja do kon ca živ lje nja in sama po sebi ni ome je

na, lah ko pa se po sa mez ni član pro sto volj no upo ko ji ali pa se od lo či za pre ne ha nje 

funk ci je. Upo ko je ni čla ni Vr hov ne ga so diš ča lah ko za ča sno so de lu je jo pri od lo ča nju 

pri tož be nih so dišč v ZDA. Čla na Vr hov ne ga so diš ča se lah ko tudi raz re ši z jav no ob tož

17 Kjer ni po se bej dru ga če na ve de no, so po dat ki za pri ču jo če be se di lo pov ze ti iz do ku men tov, ki se na ha ja jo 

na splet nih stra neh Vr hov ne ga so diš ča.

18 USCODEcollection, ki se v ce lo ti na ha ja na splet ni stra ni Uni ver ze Cor nell.

19 Zvez ni par la ment ZDA, se stav ljen iz Pred stav niš ke ga doma (HouseofRepresentratives) in Se na ta.
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bo (impeachment) in ob sod bo z gla so va njem ce lot ne ga Kon gre sa. Do se daj je v enem 

pri me ru si cer priš lo do take jav ne ob tož be, ven dar pa je bil nato za devni član oproščen.

Se dež ni red na se jah Vr hov ne ga so diš ča je stro go do lo čen gle de na funk ci jo in staž. 

Na taj nih pos ve to va njih mora najm laj ši član po sta žu opravljati vsa po mož na dela, od 

od pi ra nja vrat, izro ča nja za pi sni kov o pos ve to va nju glav ni pi sar ni, pa do strež be kave.

Če pred sed nik Vr hov ne ga so diš ča ne more oprav lja ti svo jih dolž no sti ali je me sto pred

sed ni ka iz praz nje no, oprav lja to dolž nost član z naj dalj šim sta žem pri Vr hov nem so diš

ču, če pa sta bila dva čla na ime no va na is to ča sno, ima pred nost sta rej ši od nji ju. 

Že v us ta vi je do lo če no, da mo ra jo sod ni ki vseh so dišč, to rej tudi čla ni Vr hov ne ga so

diš ča, za svo je delo pre je ma ti pla či lo, ki se v ča su tra ja nja funk ci je ne sme zmanj še va ti. 

Pred sed nik Vr hov ne ga so diš ča in vsak iz med čla nov tega so diš ča pre je ma jo let no pla čo 

na pod la gi zvez ne ga za ko na o pla čah iz leta 1967, us kla je no z do lo či li za ko no da je, ki 

ure ja sta tus pra vo sod nih funk cio nar jev. O pla čah jav nih us luž ben cev in funk cio nar jev 

od lo ča po seb na ko mi si ja (Citizens’CommissiononPublicServiceandCompensation), 

se stav lje na iz enaj stih čla nov, ki niso za po sle ni v dr žav nih or ga nih, ven dar pa jih ti ime

nu je jo; med dru gim dva ime nu je tudi pred sed nik Vr hov ne ga so diš ča. Čla ni ko mi si je 

mo ra jo poz na ti po droč je de lo va nja dr žav nih or ga nov. 

V letu 2008 zna ša let na pla ča čla na Vr hov ne ga so diš ča 208.100,00 $, pred sed nik pa prej

me 217.400,00 $ let ne pla če (pov ze to po Wi ki pe dia).

2.6  Zvez na re pub li ka Nem či ja

Ome ju je mo se na pri kaz na zvez ni rav ni, če prav je tre ba uvo do ma po ja sni ti, da ima jo 

tudi zvezne de že le svo ja us tav na so diš ča. 

Zvez no us tav no so diš če s se de žem v kra ju Karl sru he (dasBundesvefassungsgericht) 

ima šest najst čla nov. Iz vo li jo se v nemš kem zvez nem par la men tu; polo vi co jih iz vo li 

Bun de stag, dru go po lo vi co pa Bun de srat  v obeh pri me rih z dvo tret jin sko ve či no. Iz

vo lje ni so za dva najst let ni man dat, po nov na iz vo li tev ni mo go ča. So diš če od lo ča v dveh 

se na tih s po osmimi čla ni (Senat), ene mu pred se du je pred sed nik, dru ge mu pa pod

pred sed nik so diš ča. V obeh se na tih je več »pod se na tov« (Kammer), se stav lje nih iz treh 
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čla nov. Ti pod se na ti od lo ča jo pred vsem o tem, ali bo us tav na pri tož ba vze ta v obrav na

vo in obrav na va jo za de ve, ki so očit no ute me lje ne. Ple num pa se stav lja vseh 16 čla nov. 

Po leg do lo če nih vse bin skih za dev od lo ča ple num tudi o or ga ni za cij skih za de vah (v ok

vi ru za kona do lo ča pri stoj nost se na tov) in o pred lo gu pro ra ču na ter sprej me po slov nik 

so diš ča. Si cer pa delo so dišča vodi pred sed nik.

Tri je sod ni ki v vsa kem se na tu se iz vo li jo iz med sod ni kov naj viš jih zvez nih so dišč, če so 

vsaj tri leta de la li na ta kem so diš ču. Sod ni ki mo ra jo do pol ni ti 40 let, iz pol nje va ti mo ra jo 

po go je za iz vo li tev v Bun de stag in pi sno mo ra jo izra zi ti svo jo pri prav lje nost, da po sta

ne jo sod ni ki. Iz pol nje va ti mo ra jo zah te ve po Zako nu o sod ni kih (Richtergesetz).

Us tav ni sod ni ki ne mo re jo biti hkra ti čla ni Bun de sta ga, Bun de ra ta, zvez ne vla de ali po

dob nih or ga nov na de žel ni rav ni. Z ime no va njem za us tav ne ga sod ni ka jim pre ne ha 

funk ci ja v na šte tih or ga nih. Nez druž lji vo s funk ci jo us tav ne ga sod ni ka je oprav lja nje 

vsa ke ga dru ge ga po kli ca z iz je mo pou če va nja pra va na kak šni nemš ki vi so ki šo li. Pa še 

v ta kem pri me ru ima pred nost oprav lja nje sod niš ke funk ci je (če tr ti odst. 3. čle na BV

erf GG20). 

Man dat tra ja 12 let, naj več do kon ca me se ca, v ka te rem sod nik do pol ni 68 let. Po nov na 

iz vo li tev ni mo go ča, sod nik pa funk ci jo oprav lja do iz vo li tve na sled ni ka. Sod ni ka se iz

vo li naj prej 3 me se ce pred iz te kom man da ta pred hod ni ka, če je Bun de stag v tem ča su 

raz puš čen, pa v enem me se cu od nje go ve ga kon sti tui ra nja. Če sod ni ku funk ci ja pred

ča sno pre ne ha, na sled ni ka iz vo li v enem me se cu ti sti or gan, ki je ime no val nje go ve ga 

pred hod ni ka. 

Sod ni ki so v Bun de sta gu iz vo lje ni po sred no: gle de na izid vo li tev se ob li ku je po se ben 

dva najstč lan ski od bor, ki ga skli cu je in vodi naj sta rej ši član, vse do kler niso iz vo lje ni vsi 

sod ni ki. Za ve zu je jih mol čeč nost o pos ve to va njih in o oseb nih oko liš či nah kan di da tov, 

ter se ve da o gla so va nju. Iz vo ljen je sod nik, ki dobi vsaj osem gla sov. Če po sto pek ne 

uspe v roku dveh me se cev po pre ne ha nju man da ta prejš nje ga sod ni ka, mora naj sta rej

ši član od bo ra ne mu do ma po zva ti Zvez no us tav no so diš če, da poda svo je pred lo ge za 

sod ni ke. O njih z ve či no od lo ča ple num so diš ča. Za eno sod niš ko me sto mora pred la

ga ti tri kan di da te, če pa se iš če več sod ni kov, mo ra  pred la ga ti dvoj no šte vi lo kan di da

tov. Čla ni vo lil ne ga or ga na ima jo pra vi co, da ime nu je jo tudi ne ko ga, ki ga ne pred la ga 

Zvez no us tav no so diš če.

20 Ge setz über das Bun des ver fas sungs ge richt  Za kon o Zvez nem us tav nem so diš ču.
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Po sto pek v Bun de sra tu je v za ko nu kraj še ure jen: us tav ni sod ni ki so ime no va ni z dvo

tret jin sko ve či no.

Zvez ni pra vo sod ni mi ni ster se sta vi sez nam zvez nih sod ni kov, ki iz pol nju je jo po go je 

za ime no va nje, in po se ben sez nam, na ka te rem so ose be, ki so jih po slan ske sku pi ne 

Bun de staga, zvez na vla da ali de žel na vla da pred la ga li za sod ni ke Zvez ne ga us tav ne ga 

so diš ča. Sez na ma se do pol nju je ta in ju je tre ba naj ka sne je en te den pred vo li tva mi po

sre do va ti pred sed ni ko ma Bun de sta ga in Bun de sra ta. 

Bun de srat in Bun de stag iz me nič no ime nu je ta pred sed ni ka in pod pred sed ni ka Zvez ne

ga us tav ne ga so diš ča. Pod pred sed ni ka se ime nu je iz se na ta, v ka te rem ni pred sed ni ka. 

Pred sed nik oz. pod pred sed nik pred se du je ta vsak svo je mu se na tu. Na do meš ča ju naj

sta rej ši sod nik po sta žu, če ima ta dva enak staž, pa po sta ro sti naj sta rej ši sod nik. Vsak 

se nat je sklep čen, če je pri sot nih vsaj 6 sod ni kov.

Iz vo lje ne sod ni ke ime nu je zvez ni pred sed nik. Sod ni ki Zvez ne ga us tav ne ga so diš ča 

lah ko vsak čas zah te va jo svo jo raz re ši tev, o kateri formalno odloči zvez ni pred sed nik. 

Po leg tega sod ni ku man dat pre ne ha z upo ko ji tvi jo (68 let) in če po sta ne traj no dela 

nez mo žen. V sled njem pri me ru se upo ko ji na svo jo proš njo in brez do ka zo va nja o nez

mož no sti za delo, če je funk ci jo oprav ljal vsaj šest let in:

• do pol ni sta rost 65 let ali 

• je in va lid (SchwerbehinderterMensch) v smi slu so cial nih pred pi sov in do pol ni 60 let. 

Upo ko je ne mu sod ni ku pri pa da po koj ni na, ki se izra ču na na pod la gi za ko na. Po koj ni na 

se us kla ju je. 

Če sod nik sam za pro si za raz re ši tev in je svo jo funk ci jo oprav ljal vsaj dve leti, ima eno 

leto pra vi co do pre mo sti tve ne pla če, kar pa ne ve lja, če se upo ko ji.

Zvez ni pred sed nik pa ima pra vi co, da po poob la sti lu so diš ča:

• sod ni ka za ra di traj ne dela nez mož no sti upo ko ji, 

• sod ni ka raz re ši za ra di ne čast ne ga rav na nja ali za por ne kaz ni nad šest me se cev ali če 

je spoz nan za kri ve ga huj še kr ši tve svo jih dolž no sti, kar one mo go ča na dalj nje oprav

lja nje funk ci je. 
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O za čet ku ta ke ga po stop ka od lo ča ple num so diš ča z dvo tret jin sko ve či no. Z od pu sti

tvi jo v pri me rih po dru gi ali ne ji iz gu bi sod nik vse zahtev ke na pod la gi svo je funk ci je 

(pov ze to po BV erf GG). 

Čla ni us tav ne ga so diš ča pre je ma jo os nov no pla čo in dru žin ski do da tek v skla du z zvez

nim za ko nom o pla čah (Bundesbesoldungsgesetz). Pred sed ni ku in pod pred sed ni ku 

pri pa da po leg tega še na do me sti lo stroš kov v ena ki vi ši ni kot zvez ne mu mi ni stru. 

Os nov na pla ča pred sed ni ka so diš ča se do lo či v vi ši ni pla če zvez ne ga mi ni stra (oko li 

14.000 EUR me seč no). Os nov na pla ča pod pred sed ni ka se do lo či v vi ši ni sed mih še

stin os nov ne pla če dr žav ne ga se kre tar ja (oko li 12.000 EUR; pov ze to po Wi ki pe dia). Pla

če os ta lih sod ni kov pa se do lo či jo v vi ši ni pla če pred sed ni kov naj viš jih zvez nih so dišč 

(oko li 10.000 EUR me seč no), po leg tega jim pri pa da enak po lo žaj ni do da tek kot ga 

ima jo pred sed ni ki na ve de nih so dišč, ki pa se ne všteva v po koj nin sko os no vo (pov ze to 

po: Zakon o plačah članov Zveznega ustavnega sodišča  GesetzüberdasAmtsgehalt

derMitgliederdesBundesverfassungsgerichts).

Za ni mi vo je, da ima jo us tav ni sod ni ki po leg tega po na ve de nem za ko nu še pra vi co do 

brez plač ne vož nje z vla ki Bun des bah na. 

III.  ZAKLJUČEK

Na čeloma ima jo us tav ni sod ni ki v po sa mez nih dr ža vah po do ben po lo žaj, ob sta ja jo pa 

tudi ne ka te re raz li ke, še po se bej v zve zi s po go ji za nji ho vo iz vo li tev ozi ro ma ime no va

nje, s tra ja njem man da ta, ipd. 

Us tav no so diš če v Ita li ji se stav lja 15 sod ni kov, v Bel gi ji 12, v Fran ci ji in ZDA pa po 9. V 

Av stri ji ima us tav no so diš če z na do mest ni mi čla ni vred 20 čla nov, nemš ko Zvez no us

tav no so diš če pa ima 16 čla nov. Brez ome ji tve tra ja nja man da ta so us tav ni sod ni ki ime

no va ni v Bel gi ji in v Av stri ji, kjer pa se mo ra jo upo ko ji ti pri 70. le tih, in v ZDA, kjer se lah

ko član Vr hov ne ga so diš ča pro sto volj no upo ko ji ali pa za pro si za pre ne ha nje funk ci je. 

V Ita li ji in Fran ci ji tra ja man dat 9 let in se ne more po dalj ša ti. V Nem či ji so ime no va ni za 

dva najst let ni man dat brez mož nosti po nov ne iz vo li tve, funk ci ja jim pre ne ha z upo ko

ji tvi jo pri 68 le tih. Za iz vo li tev mo ra jo do pol ni ti 40 let, iz pol nje va ti po go je za iz vo li tev 

v Bun de stag in mo ra jo pi sno izra zi ti svo jo pri prav lje nost, da po sta ne jo sod ni ki. Iz pol

nje va ti mo ra jo tudi zah te ve po Za ko nu o sod ni kih. Mi ni mal na sta rost za ime no va nje v 
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funk ci jo us tav ne ga sod ni ka zna ša v Bel gi ji 40 let, pri če mer mora biti kan di dat bo di si 

par la men ta rec bo di si funk cio nar ozi ro ma viš ji urad nik v pra vo sod ju bo di si pro fe sor. V 

Ita li ji so lah ko ime no va ni pro fe sor ji, pra vo sod ni funk cio nar ji ali od vet ni ki po 20 le tih 

služ bo va nja. V Fran ci ji in ZDA niso pred pi sa ni ni ka kr šni po go ji za ime no va nje čla nov 

Us tav ne ga sve ta ozi ro ma vr hov nih sod ni kov, ne gle de sta ro sti in tudi ne gle de izo braz

be. V Fran ci ji so čla ni Us tav ne ga sve ta do kon ca živ lje nja tudi biv ši pred sed ni ki dr ža ve. 

V Av stri ji mo ra jo ime ti do kon čan štu dij pra va in vsaj de set let de lov nih iz ku šenj, kjer se 

zah te va taka izo braz ba.

V Av stri ji pred sed ni ka, pod pred sed ni ka, šest čla nov in tri na do mest ne čla ne ime nu je 

zvez ni pred sed nik na pred log zvez ne vla de iz med sod ni kov, uprav nih urad ni kov in 

uni ver zi tet nih pro fe sor jev pra va. Preo sta lih šest čla nov in tri na do mest ne čla ne pa ime

nu je zvez ni pred sed nik na pred log Na tio na lra ta oz. na pred log Bun de sra ta. Bel gij ske 

us tav ne sod ni ke ime nu je kralj. V Fran ci ji po tri čla ne Us tav ne ga sve ta ime nu je jo pred

sed nik dr ža ve ter pred sed ni ka obeh do mov par la men ta. V tej dr ža vi se Us tav ni svet 

si cer ob nav lja po tret ji nah, to rej s po tre mi čla ni, vsa ka tri leta. V Ita li ji eno tret ji no, to rej 

5 od 15 sod ni kov ime nu je pred sed nik re pub li ke, dru go tret ji no ime nu je par la ment na 

skup nem za se da nju, preo sta lo tret ji no pa ime nu je jo vr hov ni or ga ni red ne ga in uprav

ne ga sods tva. V ZDA čla ne Vr hov ne ga so diš ča ime nu je pred sed nik dr ža ve, ime no va nje 

pa za tem po tr di Se nat, ki pred do konč no od lo či tvi jo o pod po ri kan di da tu opra vi nje

go vo za sli ša nje v od bo ru za pra vo sod je. V Nem či ji jih po lo vi co iz vo li Bun de stag, dru go 

po lo vi co pa Bun de srat.

V Fran ci ji pred sed ni ka Us tav ne ga sve ta ime nu je pred sednik dr ža ve, pri če mer je lah ko 

ime no van tudi biv ši pred sed nik dr ža ve. V Bel gi ji se gle de na je zi kov ne de li tve med obe

ma naj več ji ma je zi kov ni ma sku pi na ma let no iz me nju je ta pred sed ni ka iz vrst fran co ske 

in ni zo zem ske je zi kov ne sku pi ne. V Ita li ji sod ni ki iz svo jih vrst iz vo li jo pred sed ni ka, 

sklad no s po seb nim za ko nom, in si cer za dobo treh let. Lah ko se ga po nov no iz vo li, 

ven dar v ok vi ru nje go ve ga de vet let ne ga man da ta. Če pred sed nik Vr hov ne ga so diš ča 

ZDA ne more oprav lja ti svo jih dolž no sti ali je me sto pred sed ni ka iz praz nje no, oprav

lja to dolž nost član z naj dalj šim sta žem pri Vr hov nem so diš ču, če pa sta bila dva čla na 

ime no va na is to ča sno, ima pred nost sta rej ši od nji ju. Nemš ki Bun de srat in Bun de stag iz

me nič no ime nu je ta pred sed ni ka in pod pred sed ni ka Zvez ne ga us tav ne ga so diš ča. Pod

pred sed ni ka se ime nu je iz se na ta, v ka te rem ni pred sed ni ka. Pred sed nik oz. pod pred

sed nik pred se du je ta vsak svo je mu se na tu. Na do meš ča ju naj sta rej ši sod nik po sta žu, če 

ima ta dva enak staž, pa po sta ro sti naj sta rej ši sod nik.
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V zve zi z obvez nost mi us tav nih sod ni kov je v Ita li ji za kon sko do lo če no, da se mo ra

jo čla ni Us tav ne ga so diš ča ude le že va ti obrav nav, ra zen v pri me ru opra vič lji vih ovir. V 

Fran ci ji je čla nom Us tav ne ga sve ta pre po ve da no, da bi v po li tič nih stran kah za se da li 

od go vor nej ši po lo žaj ozi ro ma da bi oprav lja li v njih de jav nost, nez druž lji vo s funk ci jo 

čla na Us tav ne ga sve ta. Po leg tega ne sme jo do pu sti ti, da bi se nji ho vo ime, po ve za no s 

funk ci jo, ki jo oprav lja jo, na va ja lo v do ku men tih, pri ka te rih ob sta ja ver jet nost ob ja ve in 

se na na ša jo na nji ho vo jav no ali za seb no de jav nost. 

V Av stri ji pride do prenehanja funk ci je, če sod nik (član ali na do mest ni član) tri krat za

po re do ma neu pra vi če no ne pri de na sejo so diš ča, pa tudi, če se ugo to vi, da je sod nik 

ne vre den spo što va nja in zau pa nja, ki ga zah te va taka služ ba ali če je huje kr šil dolž nost 

spo što va ti zaup ne in for ma ci je oziroma če pri de do nez druž lji vih funk cij. Gle de dis ci

plin ske od go vor no sti bel gij ska za ko no da ja do lo ča, da se pred sed ni ki in sod ni ki, ki kr ši

jo pra vi la do sto jans tva svo je funk ci je ozi ro ma ne iz pol nju je jo dolž no sti, lah ko od sta vi jo 

ali sus pen di ra jo z oprav lja nja funk ci je s po seb nim ak tom, ki ga izda Us tav no so diš če. V 

Fran ci ji lah ko Us tav ni svet raz re ši svo je ga čla na za ra di nez druž lji vo sti, za ra di uga sni tve 

dr žav ljan skih ali po li tič nih pra vic, pa tudi za ra di fi zič ne nez mož no sti. Sam član lah ko 

tudi pi sno spo ro či Us tav ne mu sve tu, da ne že li več oprav lja ti svo je funk ci je. V Ita li ji 

us tav nim sod ni kom pre ne ha ozi ro ma se jim pre ki ne iz vr še va nje funk ci je po od lo či tvi 

sa me ga Us tav ne ga so diš ča za ra di te le sne ali du šev ne nez mož no sti ozi ro ma v pri me ru 

gro bih kr ši tev funk ci je. Us tav ne mu sod ni ku, ki šest me se cev ne oprav lja svo je funk ci je, 

ta po pre te ku na ve de ne ga ob dob ja pre ne ha. V ZDA se čla na Vr hov ne ga so diš ča lah ko 

raz re ši z jav no ob tož bo (impeachment) in ob sod bo z gla so va njem ce lot ne ga Kon gre sa. 

 

Član av strij ske ga us tav ne ga so diš ča ne more biti član zvez ne ali de žel ne vla de, član 

Na tio na lra ta ali Bun de sra ta ali dru ge ga splo šne ga pred stav niš ke ga or ga na, na da lje 

ne more biti uslužbenec ali funk cio nar po li tič ne stran ke oziroma uprav ni de la vec. Za 

pred sed ni ka in pod pred sed ni ka ve lja strož ji po goj: te funk ci je ne more oprav lja ti niti 

nek do, ki je v pre te klih šti rih le tih oprav ljal eno od v ustavi posebej na šte tih funk cij. V 

Bel gi ji je funk ci ja us tav ne ga sod ni ka med dru gim nez druž lji va s funk ci ja mi v pra vo sod

ju, z vsa ko jav no dolž nost jo ozi ro ma funk ci jo po li tič ne ga ali uprav ne ga zna ča ja, s funk

ci jo no tar ja, s po kli cem od vet ni ka, s sta tu som vo jaš ke ose be in z du hov niš kim sta nom. 

Mož ne so do lo če ne iz je me, de ni mo za pro fe sor je. V Fran ci ji je funk ci ja čla na Us tav ne ga 

sve ta nez druž lji va s funk ci jo po slan ca, s funk ci ja mi v vla di, s funk ci jo čla na Eko nom

skoso cial ne ga sve ta in tudi z vsa ko dru go vo lje no funk ci jo. Član Us tav ne ga sve ta, ki se 

na me ra va po te go va ti za iz vo li tev na vo lje no funk ci jo, mora ob vez no zah te va ti, da mu 

v ča su vo lil ne kam pa nje funk ci ja mi ru je. Ita li jan ska us ta va do lo ča, da sod nik Us tav ne
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ga so diš ča ne more biti obe nem še član par la men ta ali re gio nal ne ga sve ta, da ne sme 

oprav lja ti po kli ca od vet ni ka in da tudi ne sme oprav lja ti ka te re ko li dru ge funk ci je, ki je 

do lo če na v za ko nu. Us tav ni sod ni ki tudi ne sme jo kan di di ra ti na vo li tvah in se ak tiv no 

po li tič no udejs tvo va ti. Nemš ki us tav ni sod ni ki ne mo re jo biti hkra ti čla ni Bun de sta ga, 

Bun de sra ta, zvez ne vla de ali po dob nih de žel nih or ga nov, nez druž lji vo je oprav lja nje 

vsa ke ga dru ge ga po kli ca z iz je mo pou če va nja pra va na vi so ki šo li.

O imu ni te ti us tav nih sod ni kov so bili na vo ljo samo po dat ki za Ita li jo. Ita li jan ski us tav ni 

sod ni ki uži va jo med tra ja njem funk ci je imu ni te to, ki jo si cer uži va jo čla ni obeh do mov 

par la men ta. Sod ni kov se v teku nji ho ve ga man da ta ne sme gra ja ti ali pre ga nja ti za ra di 

mnenj in gla so vanj, brez do vo lje nja Us tav ne ga so diš ča se ne more opra vi ti oseb na ali 

hi šna prei ska va us tav ne ga sod ni ka, ne sme se ga are ti ra ti ali mu kako dru ga če od vze ti 

pro stost, ne sme pa se mu tudi odre di ti pri po ra; pro stost se mu lah ko od vza me samo v 

pri me ru iz vr ši tve prav no moč ne sod ne od loč be ali če je bil za lo ten pri iz vr še va nju kaz

ni ve ga de ja nja. 

Pla ča us tav nih sod ni kov v Av stri ji je ve za na na iz ho dišč no pla čo po Zvez nem us tav nem 

za ko nu o ome ji tvi plač jav nih funk cio nar jev in za pred sed ni ka zna ša oko li 14.600 EUR 

bru to me seč no, za pod pred sed ni ka 13.000 EUR, za dru ge čla ne oko li 7.300 EUR, na do

mest ni čla ni pa za vsa ko sejo oko li 730 EUR dnev no. V Fran ci ji pre je ma jo pred sed nik in 

čla ni Us tav ne ga sve ta na do me sti lo, ena ko pla či dveh naj viš jih ka te go rij dr žav nih us luž

ben cev, uvrš če nih iz ven po seb ne les tvi ce. Na do me sti lo se zmanj ša za po lo vi co, če član 

Us tav ne ga sve ta še na prej iz vr šu je dru go funk ci jo. V Bel gi ji do po vi ša nja plač pri ha ja 

na vsa ka tri leta služ be ne dobe, če je oce na us trez na. Us tav nim sod ni kom pri pa da jo 

v ena ki meri kot pra vo sod nim funk cio nar jem tudi dru žin ski pre jem ki, de nar no pla

či lo ob rojs tvu otro ka in ne ka te ri dru gi do dat ki. Us tav nim sod ni kom se po vr ne jo tudi 

stroš ki zdravs tve ne os kr be v zve zi z ne sre ča mi, ki so jih utr pe li bo di si na delu bo di si na 

poti na delo ozi ro ma z dela. V Ita li ji sod ni ki Us tav ne ga so diš ča pre je ma jo pla čo v vi ši ni 

pla če sod ni kov naj viš jih ran gov v red nem sods tvu, po ve ča no za po lo vi co. Pred sed nik 

je upra vi čen do do dat ka v vi ši ni pe ti ne svo je pla če. V ZDA čla ni Vr hov ne ga so diš ča za 

svo je delo pre je ma jo pla či lo, ki se v ča su tra ja nja funk ci je ne sme zmanj še va ti. O pla čah 

vseh jav nih us luž ben cev in funk cio nar jev, to rej tudi čla nov Vr hov ne ga so diš ča, od lo ča 

po seb na enajstč lan ska ko mi si ja. V Nem či ji je os nov na pla ča pred sed ni ka Zveznega us

tav ne ga so diš ča do lo če na v vi ši ni pla če zvez ne ga mi ni stra (oko li 14.000 EUR me seč no), 

os nov na pla ča pod pred sed ni ka pa se do lo či v vi ši ni sed mih še stin os nov ne pla če dr

žav ne ga se kre tar ja (oko li 12.000 EUR). Pla če os ta lih sod ni kov se do lo či jo v vi ši ni pla če 
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pred sed ni kov naj viš jih zvez nih so dišč (oko li 10.000 EUR me seč no), po leg tega pa jim 

pri pa da še po lo žaj ni do da tek. 

V Bel gi ji v zve zi z upo ko je va njem us tav nih sod ni kov ob sta ja po se ben izraz (éméritat), 

ki v bis tvu po me ni ne kaj po dob ne ga kot upo ko ji tev na pod la gi po seb nih za slug. Za pri

do bi tev pra vi ce do te vr ste upo ko ji tve mora sod nik ime ti 30 let služ be ne dobe, od tega 

naj manj 15 let v pra vo sod ju. Po do ben si stem je v Ita li ji, kjer ima us tav ni sod nik, ki je 

svo jo dolž nost oprav ljal vsaj šti ri leta, pra vi co do na zi va upo ko je ne ga čast ne ga sod ni ka 

(Guidiceemerito). Kot tak lah ko npr. so de lu je v raz lič nih ko mi si jah in na raz nih sre ča

njih doma in v tu ji ni, lah ko celo v do lo če nih pri me rih pred stav lja Us tav no so diš če, za 

to so diš če pa lah ko pri prav lja tudi raz lič ne štu di je. Ima tudi ne ka te re dru ge ugod no sti, 

ki pri pa da jo us tav nim sod ni kom. V ZDA lah ko upo ko je ni čla ni Vr hov ne ga so diš ča za ča

sno so de lu je jo pri od lo ča nju pri tož be nih so dišč.
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VARUH OTROKOVIH PRAVIC*

I. UVOD 

V Slo ve ni ji smo ko nec leta 2008 obe le ži li pet najst let nico spre je ma Za ko na o va ru hu 

člo ve ko vih pra vic. Va ruh člo ve ko vih pra vic in svo boš čin je pred vi den že z Usta vo, ki v 

159. čle nu do lo ča: 

»Zavarovanječlovekovihpravicinsvoboščinvrazmerjudodržavnihorganov,orga

novlokalnesamoupraveinnosilcevjavnihpooblastilsezzakonomdoločivaruhpra

vicdržavljanov«. 

Us ta va do lo ča ob seg va ru ho vih poob la stil: na sto pa le v raz mer ju dr žav lja nov do dr žav

nih or ga nov, or ga nov lo kal ne skup no sti in no sil cev jav nih poob la stil  gre to rej za t.i. 

om bud sma na jav ne ga sektor ja. 

S po seb nim po lo ža jem po sa mez nih ka te go rij lju di so po ve za ne tudi po bu de za po

seb ne va ru he za va ro va nje nji ho vih pra vic. Nji ho vo us ta no vi tev omo go ča že Usta va, 

ki pra vi: »zzakonomselahkozaposameznapodročjadoločijoposebnivaruhipravic

državljanov« (dru gi od sta vek 159. čle na Us ta ve). 

V jav no sti je za sle di ti šte vil ne po bu de za us ta no vi tev po seb nih va ru hov: va ruh pa cien

to vih pra vic že de lu je, po leg tega pa so (bile) še šte vil ne po bu de za us ta no vi tev banč ne

ga ali fi nanč ne ga va ru ha, po tro šniš kega va ru ha, va ru ha pra vic in va li dov in celo di jaš ke

ga va ru ha (glej Po ro čilo va ru ha člo ve ko vih pra vic za leto 1999). 

Naj šte vil nej ši pa so pred lo gi za us ta no vi tev po seb ne ga va ru ha otro ko vih pra vic. Za to 

se zav ze ma jo šte vil ne ne vlad ne or ga ni za ci je, pa tudi Držav ni zbor je ob obrav na va nju 

va ru ho ve ga po ro či la za leto 1997 spre jel sklep, da se z vi di ka otro ko vih ko ri sti prou či 

mož nost o us ta no vi tvi po seb ne ga va ru ha za otro ko ve pra vi ce. 

V Slo ve ni ji po seb ne ga va ru ha otro ko vih pra vic (še) ni ma mo, pač pa pri va ru hu člo ve

ko vih pra vic od leta 2002 ob sta ja po seb na sku pi na, ki de lu je na po droč ju vars tva pra vic 

* Mar ja na Kri žaj; pri prav lje no: 20. 1. 2009, ob jav lje no: 21. 1. 2009.
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otrok in mla dih. Za to po droč je je pri sto jen na mest nik va ru ha, pri re še va nju pri me rov 

pa mu po ma ga ta dve stro kov ni so de lav ki (spletno mesto Va ru ha člo ve ko vih pravic). 

Kot je raz bra ti iz Po ro či la va ru ha za leto 1999, so po gla vit ni raz lo gi pro ti us ta no vi tvi po

seb nih va ru hov zla sti ra cio nal nost, saj je us ta nav lja nje sa mo stoj nih in sti tu cij po ve za no z 

us trez no or ga ni za cij sko in lo gi stič no pod po ro.1 Na lo ge po seb nih varuhov na po sa

mez nem po droč ju bi se po mne nju va ru ha lah ko oprav lja le v ok vi ru in sti tu ci je va ru ha 

člo ve ko vih pra vic, ne ka te re pa bi lah ko prev ze li tudi vlad ni or ga ni, pri če mer je poro

či lo ome ni lo mož nost us ta no vi tve Ura da za otro ko ve pra vi ce, ki bi lah ko oprav ljal več ji 

del na log, ki jih na va ja jo po bud ni ki za us ta no vi tev otroš ke ga va ru ha (glej Po ro či lu va ru

ha člo ve ko vih pra vic za leto 1999  gl. toč ko 2.5). 

Otro ci so ran lji va ka te go ri ja pre bi vals tva in slo ven ska us ta va jim za go tav lja po seb no 

vars tvo in skrb. Otro kom se za go tav lja po seb no vars tvo pred gos po dar skim, so cial nim, 

te le snim, du šev nim ali dru gim iz ko riš ča njem in zlo rab lja njem. V nas prot ju z us tav ni mi 

ga ran ci ja mi pa žal ve lja ome ni ti, da Va ruh zaz na va vsa ko let no rast šte vi la po bud s po

droč ja otro ko vih pra vic.2 To do ka zu je, da je oza veš če nost če da lje več ja, hkra ti pa va ru

ha ob ve zu je, da bo v pri hod nje sto ril še več za pro mo ci jo otro ko vih pra vic in na či nov 

nji ho ve ga uve ljav lja nja. 

V Slo ve ni ji je v teku pi lot ski pro jekt o za go vor ni ku otro ko vih pra vic. Pri tem je tre ba 

opo zo ri ti, da ne gre za po seb ne ga va ru ha otro ko vih pra vic v smi slu om bud sma na, saj 

gre pri za go vor ni ku za neod vi sno in stro kov no de jav nost, ka te re de lo va nje naj bi bilo 

na me nje no ne po sred ne mu va ro va nju ko ri sti otro ka v raz nih po stop kih pred sod ni mi 

in dr žav ni mi or ga ni. Nas prot no pa po ve ljav nem za ko nu va ruh ne obrav na va za dev, o 

ka te rih te če jo sod ni ali dru gi prav ni po stop ki, ra zen če gre za neu pra vi če no za vla če va

nje po stop ka ali za očit no zlo ra bo ob la sti. Mo del za go vor ni ka otro ko vih pra vic naj bi 

v skla du s Kon ven ci jo o otro ko vih pra vi cah otro kom omo go čal ak tiv no so de lo va nje v 

pro ce sih od lo ča nja. Cilj je okre pi tev po lo ža ja otrok in mla dost ni kov v za de vah, ki se 

jih ti če jo, zla sti v pri me rih, ko star ši ne zmo re jo ali za ra di ko li zi je in te re sov ne mo re jo 

so de lo va ti v po stop kih (več na splet ni strani va ru ha: pro jekt Za go vor nikglas otro ka). 

1 Rov šek (2001) na pod la gi pri mer jal nih po dat kov iz dru gih dr žav meni, da je smo tr no us ta no vi ti po seb no 

in sti tu ci jo, ka dar je let no šte vi lo pri tožb oko li 500, naj manj pa 300.

2 To iz ha ja po nov no iz Let ne ga po ro či la va ru ha člo ve ko vih pra vic za leto 2007, ki je tre nut no v obrav na vi v 

Dr žav nem zbo ru.
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Prvi otroš ki om bud sman ali va ruh otro ko vih pra vic je bil us ta nov ljen leta 1982 na Nor

veš kem. Že sam po jem in in sti tut om bud sma na iz vi ra ta iz Skan di na vi je, zato ni pre se

net lji vo, da vse skan di nav ske dr ža ve poz na jo tudi po seb ne ga otroš ke ga va ru ha. 

Vse bin ski raz lo gi za us ta no vi tev va ru ha otro ko vih pra vic so na sled nji: 

• otro ci so še po se bej ran lji va sku pi na, od vi sna od odra slih,

• otro ci ni ma jo no be ne po li tič ne mo či, ni ma jo vo lil ne pra vi ce in mož no sti lo bi ra nja pri 

vlad nih or ga nih,

• otro ci ima jo ome jen pri stop do pri tož be nih me ha niz mov, prav ne ga si ste ma in so dišč 

(spletno mesto CRIN).

V pre gle du smo se osre do to či li na ne ka te re nove dr ža ve čla ni ce EU3 ter na dr žave, ki 

so va ru ha za otro ko ve pra vi ce us ta no vi le v zad njem ča su  to rej po letu 2000. Po dat ke 

smo do bi li s sve tov ne ga sple ta, zla sti z Evrop ske mre že za va ru he otro ko vih pra vic (Eu

ro pean Net work of Om buds per sons for Chil dren  ENOC), ECPRD (Evrop ske ga cen tra 

za par la men tar ne ra zi ska ve in do ku men ta ci jo) in iz za ko no daj po sa mez nih dr žav.

II. VARUH OTROKOVIH PRAVIC - PRIMERJALNI PREGLED PO 
DRŽAVAH 

2.1 Fran ci ja

Fran ci ja je mar ca 2000 spre je la za kon,4 s ka te rim je us ta no vi la va ru ha otro ko vih pra vic 

(défenseurdesenfants). Nje go va na lo ga je, da va ru je in pro mo vi ra pra vi ce otrok, ki jih 

do lo ča jo za ko ni ali med na rod ni spo ra zu mi, ki jih je Fran ci ja ra ti fi ci ra la. Ima sta tus dr

žav ne neod vi sne in sti tu ci je, ki mu omo go ča, da neod vi sno de lu je in po sre du je, ka dar 

so ogro že ne pra vi ce otrok. Neod vi sen je tudi v tem, da mu nih če ne sme da ja ti no be

nih na vo dil in ker ga va ru je imu ni te ta. Ime nu je ga pred sed nik re pub li ke z de kre tom 

za šest let ni man dat, ka te re ga ni mož no po dalj ša ti.

3 O te ma ti ki va ru hov za otro ko ve pra vi ce je že bila pri prav lje na ra zi sko val na na lo ga (na lo ga 11/2000), ki za

je ma Nor veš ko, Fin sko, Šved sko, Dan sko ter Av stri jo in Nem či jo.

4 Loi n°2000196 du 6 mars 2000 in sti tuant un Défen seur des en fants.
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Nje go ve na lo ge so: 

• obrav na va nje in re še va nje posa mič nih pri tožb: va ruh obrav na va pri me re, v ka te rih 

naj bi bile kr še ne pra vi ce otrok in teh za dev oziro ma pri tožb pri stoj ni sub jek ti s po

droč ja so cia le, me di ci ne, šols tva ali pra vo sod ja idr. niso us trez no re ši li,

• pred la ga spre mem be za ko no da je, dru gih predpi sov in po stop kov, da bi se od pra vi

le ad mi ni stra tiv ne ali dru ge si stem ske ovi re ter na pa ke pri ure sni če va nju otro ko vih 

pra vic. Po leg tega ima va ruh pra vi co, da sve tu je in da daje mne nje o vseh pred lo gih 

za ko nov, ki vpli va jo na otro ke,

• izo bra že va nje in in for mi ra nje o pra vi cah otrok.

Va ruh vsa ko leto ob med na rod nem dne vu otro ka (20. no vem ber) pred lo ži pred sed ni

ku re pub li ke in par la men tu po ro či lo o let nih ak tiv no stih in (za ko no daj na) pri po ro či la, 

ki naj pri po mo re jo k iz bolj ša nju pra vic otrok. 

Va ruh de luje na pod la gi pri tož be ali po last ni po bu di, ka dar niso bile spo što va ne otro

ko ve pra vi ce. Pri tož bo lah ko vlo ži jo otro ci, star ši, za ko ni ti za stop ni ki, dru gi čla ni dru ži

ne, pa tudi zdru že nja na po droč ju otro ko vih pra vic, so cial ne in me di cin ske služ be ter 

po slan ci. Za de va pa se lah ko ti če oseb jav ne ga pra va, ka kor tudi za seb nih or ga ni za cij in 

in sti tu cij. Va ruh pa ne more na do me sti ti so cial nih in pra vo sod nih or ga nov in nji ho vih 

od ločb  nje go va in ter ven ci ja po te ka v smi slu me din sti tu cio nal ne me dia ci je in pri po ro

čil. Prav tako ne more po sre do va ti v po stop kih pred pra vo sod ni mi or ga ni ali v že raz

so je nih za de vah, ven dar pa lah ko naj viš je dr žav ne to žil ce (procureurgénéral) opo zar ja 

na ne pra vil no sti v sods tvu, ki ško du je jo in te re som otro ka. Za ni mi vo je, da je pri stojen, 

da od fi zič nih in prav nih oseb zah te va, da iz vr ši jo prav no moč ne iz vrš lji ve sod be, in jim 

za to na lo ži rok. Če tega ne sto ri jo, o tem ob ja vi po seb no po ro či lo v urad nem li stu.

Kot iz ha ja iz po ro či la o delu za leto 2008, sko raj tri če tr ti ne vseh pri tožb za de va otro ke 

do pet naj ste ga leta sta ro sti. Va ruh si pri za de va za učin ko vi to re še va nje pri tožb: vsa ka 

vlo ga je pre bra na naj ka sne je v 24 urah  v ka te rih t.i. bral na ko mi si ja do lo či re žim re še va

nja: ta koj šen, obi ča jen ali kot omem be vred no si tua ci jo, ki jo po se bej sprem lja jo v vsem 

ča su re še va nja. Kar se ne re šu je pod oz na ko »ta kojš nje«, obrav na va ta koj na sled nji dan 

ko mi si ja za eval va ci jo, ki prou či za de vo in do lo či vr sto in ci lje obrav na ve. Pred tem lah

ko zah te va mne nje prav ne služ be. Če za de ve ne od sto pi jo dru ge mu or ga nu z na tanč no 

obraz lo ži tvi jo, za kaj va ruh ni naj bolj pri me ren na slov, jo obrav na va služ ba za pri tož be, 

ki je se stav lje na mul ti dis ci pli nar no (prav ni ki, so cial ni de lav ci, psi ho lo gi) in ki opra vi 

po treb no prei ska vo (Spletno mesto: La défen seu re des en fants).
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2.2 Ir ska 

Ir ska je za kon o va ru hu otro ko vih pra vic (Om bud sman for Chil dren Act) spre je la leta 

2002, prvi va ruh pa je bil ime no van mar ca leta 2004. Ime nu je ga pred sed nik re pub li

ke na pred log pred sed ni ka par la men ta za 6 let z mož nost jo en krat ne ga po nov ne ga 

ime no va nja. Pri oprav lja nju svo jih na log je neod vi sen. V ura du va ru ha je tre nut no 13 

za po sle nih. 

Na splo šno lah ko re če mo, da va ruh skr bi za pra vi ce in za do bro bit (welfare) otrok. Nje

go ve na lo ge so:

• skrb za pra vi ce otrok: sve tu je vla di pri ob li ko va nju in us kla je va nju po li ti ke, ki se na na

ša na otro ke, spod bu ja jav ne or ga ne, šo le in bol ni šni ce, da ob li ku je jo po li ti ko, prak

se in po stop ke, ki va ru je jo in raz vi ja jo pra vi ce otrok, zbi ra in for ma ci je in oza veš ča 

otro ke ter šir šo jav nost o pra vicah in bla gi nji otrok itd. V ta na men us ta no vi struk tu re 

oz. po stop ke, po ka te rih se red no pos ve tu je s sku pi na mi ali or ga ni za ci ja mi otrok, za 

ka te re meni, da so re pre zen ta tiv ne;

• oprav lja nje ra zi skav in ob li ko va nje po li tik: va ruh lah ko opra vi, pod pre ali objavi vsa

ko ra zi ska vo, ki se na na ša na pra vi ce in ko ri sti otrok. Na svo jo po bu do ali na proš njo 

mi ni stra sve tu je vla di ali mi ni stru o ka te ri ko li za de vi, ki se na na ša na pra vi ce in do bro

bit otrok, kar vklju ču je tudi mož ne učin ke ka te re ga ko li pred lo ga za ko na na otro ke; 

• re še va nje pri tožb: va ruh re šu je pri tož be zo per de ja nja oziro ma po stop ke jav nih or

ga nov, šol in ne ka te rih bol ni šnic (voluntaryhospitals), če de ja nje je ali bi lah ko ne

ga tiv no vpli va lo na otro ka, če je bilo oprav lje no brez pra ve ga poob la sti la, na pod la gi 

ne re le vant nih raz lo gov, kot re zul tat ma lo mar no sti, če je temeljilo na na pač ni ali ne

po pol ni in for ma ci ji, ali je bilo neu pra vi če no di skri mi na tor no ali če je si cer bilo ne po

šte no ali ne ra zum no. 

Va ruh de lu je na pod la gi pri tož be (otro ka ali njego vih za stop ni kov) ali pa, kadar se mu 

gle de na vse oko liš či ne zdi upra vi če no, da uve de prei ska vo. Za kon pa do lo ča, kdaj va

ruh ne po sre du je: če je za de va že v po stop ku ali je že bila obrav na va na pred so diš čem, 

če ima otrok po dru gem za ko nu pra vi co, da spro ži pri tož bo pred so diš čem, če se za de

va na na ša na za po slo va nje ali ime no va nje oseb ja, če se na na ša na po god be o sto ri tvi ali 

o za po slo va nju, pa tudi, ka dar se ti če za dev v zve zi z azi lom, imi gra ci jo, na tu ra li za ci jo 

ter dr žav ljans tvom. Prav tako so iz klju če ne za de ve v zve zi z za po ri in pro sto ri za pri dr

ža nje (ne pa tudi v zve zi vzgoj ni mi za vo di  childrendetentionschools), na da lje za de ve, 
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po ve za ne z iz pit ni mi re zul ta ti in pa za de ve, sta rej še od dveh let (pov ze to po Za ko nu o 

va ru hu otro ko vih pra vic in po splet ni stra ni: The Om bud sman for Chil dren's Of fi ce). 

Ve li ka ve či na za dev je raz re še na že v fazi pred hod ne obrav na ve za dev, tako da po glob

lje na obrav na va po go sto niti ni po treb na. Na kon cu prei ska ve va ruh na slo vi na or gan 

pri po ro či lo, če meni, da bi mo ral po sto pa ti dru ga če in do lo či rok za nje go vo uve lja vi

tev. O zelo red kih pri me rih pa pri pra vi po seb no po ro či lo za par la ment. 

2.3 Mal ta 

Mal ta je svoj za kon o va ru hu otro ko vih pra vic (Com mis sio ner for Chil dren Act) spre je la 

leta 2003 z na me nom, da po ve ča bla gi njo otrok in spo što va nje Kon ven ci je ZN o pra vi

cah otrok, ka kor tudi dru gih po godb in spo ra zu mov, ki se na na ša jo na otro ka. V ura du 

so za po sle ne tri ose be. 

Va ru ha ime nu je pred sed nik vla de po pos ve to va nju s par la men tar nim od bo rom za so

cial ne za de ve. Man dat traja tri leta z mož nost jo po nov ne ga ime no va nja. Za kon do lo ča, 

da je va ruh neod vi sen pri oprav lja nju svo jih na log in da mu nih če ne more da ja ti no be

nih na vo dil. 

Pri delu mu po ma ga Svet za otro ke (CouncilforChildren). Pred se du je mu va ruh, v njem 

pa je še šest dru gih čla nov, ki jih ime nu je jo raz lič ni mi ni stri (za dru ži no, za zdrav je, za 

izo bra že va nje, no tra nji in pra vo sod ni mi ni ster). Svet lah ko k delu pri teg ne še se dem 

oseb, ki naj bo lje pred stav lja jo otro ke in nji ho ve pra vi ce. Ti naj bodo po mož no sti otro

ci ali pa ose be, ki se uk var ja jo s pra vi ca mi otrok. Svet se se sta ja vsaj vsa ke tri me se ce; 

nje go va na lo ga pa je, da va ru hu sve tu je in po ma ga ter da sprem lja ure sni če va nje ob vez

no sti, ki iz ha ja jo iz med na rod nih po godb o pra vi cah otrok, ki jih je Mal ta ratifi ci ra la. 

Na lo ge va ru ha so pred vsem na sled nje: 

• skr bi za pra vi ce in in te re se otrok, 

• skr bi, da ima jo otro ci mož nost izra zi ti svo je mne nje in da je tako mne nje upo šte va no,

• skr bi za ohra nja nje oziro ma ob stoj dru ži ne,

• zav ze ma se za po moč star šem pri vzgo ji otrok, 

• zav ze ma se za raz vi ja nje al ter na tiv nih ob lik skr bi za otro ke, zla sti za rej niš tvo in pos

vo ji tve, ka dar so po treb ni,
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• pri za de va si, da mi ni strs tva, lo kal ni in dru gi jav ni or ga ni, pro sto volj ne in jav ne or ga

ni za ci je spo štu je jo pra vi ce in ko ri sti otrok, ka dar spre je ma jo od lo či tve ali po li ti ko, ki 

vpli va jo na otro ke, 

• pri za de va si za viš je stan dar de zdravs tve nih, vzgoj nih in so cial nih sto ri tev, pa tudi za 

viš je stan dar de ob jek tov in na prav za pro sti čas, igro in re krea ci jo, 

• pri za de va si, da pri stoj ni organi sprej me jo vse ukre pe, da se pre pre či jo ali od pra vi jo 

revš či na in so cial na iz lo či tev otrok.

Va ruh prei ska vo zač ne na pi sno pri tož bo ali po last ni pre so ji. Prei ska ve pa ne zač ne 

o do lo če nih po sa mič nih spo rih med otro kom in nje go vi mi star ši oziro ma skrbniki, o 

spo rih med star ši in skrb ni ki, o za de vah o ro di telj ski pra vi ci prav tako pa tudi ne o ka

te ri ko li za de vi, ki je v pri stoj no sti so diš ča ali raz so diš ča, us ta nov lje ne ga z za ko nom. O 

tem ob ve sti pri tož ni ka in tak šna va ru ho va od lo či tev je do konč na. Pri tožni ku lah ko tudi 

sve tu je, kak šne pravne poti naj upo ra bi.

 

O vsa ki for mal ni prei ska vi va ruh pri pra vi in ob ja vi po ro či lo in tudi pri po ro či la, če je to 

po treb no  pri tem va ru je iden ti te to ose be, na ka te ro se za de va na na ša. V po stop ku prei

ska ve ima va ruh pravi co do sto pa ti do do ku men tov, pri do bi va ti in for ma ci je in po zi va ti 

ose be, da se ust no iz ja vi jo.

Ka dar koli se mu zdi po treb no, lah ko opra vi ali na ro či ana li zo vpli vov učin kov od lo či

tev ali pred lo gov po li ti ke, ki vpli va jo na otro ke. Tako ana li zo lah ko tudi ob ja vi. 

Va ruh let no pred lo ži pri stoj ne mu mi ni stru po ro či lo, ki vse bu je po ro či lo o let nih ak

tiv no stih, splo šen opis sta nja otrok na Mal ti in pre gled oko liš čin, ki so na nje vpli va le, 

na da lje pri po ro či la za za ko no da jo, pred pi se ali po li ti ko. Mi ni ster po ro či lo v do lo če nem 

roku pred lo ži par la men tu. 

(glej za kon o va ru hu otro ko vih pra vic (Mal ta)).

2.4 Polj ska

Na Polj skem va ru ha otro ko vih pra vic pred vi de va že us ta va, za kon (Lawof6January

2000ontheOmbudsmanforChildren) pa je bil spre jet leta 2000. Va ru ha ime nu je Sejm 

v so glas ju s Se na tom, na pred log pred sed ni ka Sej ma, Se na ta ali vsaj 15 po slan cev oziro

ma se na tor jev. Pri oprav lja nju svoje de jav no sti je neod vi sen od dru gih dr žav nih or ga

nov  od go var ja le Sej mu v skla du z za ko nom. Ime no van je za dobo 5 let, z mož nost jo 

en krat ne ga po nov ne ga ime no va nja. Va ru je ga imu ni te ta. 
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Za ko na do lo ča, da je njego va na lo ga, da va ru je pra vi ce otrok, ki jih do lo ča jo polj ska 

us ta va, Kon ven ci ja o pra vi cah otrok in dru gi pred pi si, pri če mer spo štu je od go vor no

sti, pra vi ce in dolž no sti star šev. Pri oprav lja nju na log ga vodi na če lo spo što va nja ko ri sti 

otro ka, po leg tega mora upo šte va ti dejs tvo, da je na rav no oko lje za otro kov raz voj dru

ži na. Spre je ma ukre pe, pred vi de ne z za ko nom, da se za go to vi otro kov ce lo vit in har mo

ni čen raz voj, pri če mer spo štu je otro ko vo do sto jans tvo. Za kon do lo ča, da va ruh po seb

no skrb in po moč na me nja otro kom s po seb ni mi po tre ba mi (handicappedchildren). 

Va ruh ukre pa na svo jo po bu do, pri če mer zla sti upo šte va in for ma ci je, ki ka že jo na kr

ši tev pra vic ali ko ri sti otro ka. Pri tem lah ko od jav nih or ga nov, or ga ni za cij in in sti tu cij 

zah te va po ja sni la, po treb ne in for ma ci je, opra vi lah ko tudi pre gled nji ho vih do ku men

tov, vključ no s ti sti mi, ki vse bu je jo oseb ne po dat ke. Ima pa tudi pra vi co, da od dru gih 

or ga nov, vključ no z va ru hom dr žav ljan skih pra vic, or ga ni za cij in in sti tu cij zah te va, da v 

ok vi ru svo jih pri stoj no sti ukre pa jo v ko rist otro ka. Va ruh re šu je tudi za de ve, ki jih nanj 

na slo vi va ruh dr žav ljan skih pra vic. Na že na ve de ne sub jek te lah ko va ruh na slo vi po

ro či lo in ukre pe, ki so na me nje ni za za go to vi tev učin ko vi te ga vars tva pra vic in ko ri sti 

otro ka ali za za go to vi tev ra cio na li za ci je po stop kov, ki se na nje na na ša jo. Lah ko pa jih 

tudi po zo ve, da pred la ga jo us trez no za ko no da jo, iz da jo ali spre me ni jo dru ge pred pi se. 

Kadar va ruh na te sub jek te na slo vi take ukre pe, ima jo dolž nost, da se do njih v tri de se

tih dneh opre de li jo.

Va ruh Sej mu in Se na tu let no po ro ča o svo jih de jav no stih in po ro ča o sta nju spo što va nja 

otro ko vih pra vic. In for ma ci je va ru ha se ob jav lja jo (pov ze to po za ko nu o va ru hu otro

ka). 

III. ZAKLJUČEK

Na pod la gi Kon ven ci je o otro ko vih pra vi cah us ta nov lje ni Od bor za pra vi ce otro ka5 je 

leta 2002 spre jel Splo šno pri pom bo št. 2, ime no va no: Vlo ga neod vi snih na cio nal nih 

in sti tu cij za vars tvo člo ve ko vih pra vic pri va rovanju in pro mo ci ji pra vic otrok, v ka te ri 

je ugo to vil: 

5 The Com mit te on the Rights of the Child  se stav ljen iz de se tih stro kov nja kov, ki sprem lja jo ure sni če va nje 

Kon ven ci je.
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»StališčeOdboraje,davsakadržavapotrebujeneodvisnoinstitucijozačlovekovepra

vice,vkaterepristojnostijepromoviranjeinvarstvootrokovihpravic.ZaOdborjete

meljnegapomena,dajetakainstitucija,negledenanjenoobliko,sposobnaneodvisno

inučinkovitonadzorovati,promoviratiinvarovatipraviceotrok...«

Po dob no tudi Evrop ska stra te gi ja za otro ke (1996), ki jo je spre jel Svet Evro pe, pred la ga 

ime no va nje:

....«komisarja(ombudsmana)zaotrokealidrugegaorgana,kinajzagotavljaneodvi

snostinpotrebnoodgovornostzaizboljšanježivljenjaotrok,terkinajbojavnostido

stopentudipreklokalnihuradov«6.

Ključ ni cilj neod vi sne ga or ga na za otro ke je opo zar ja ti na otro ke in na nji ho ve pra vi ce, 

jih na re di ti bolj opaz ne in za go to vi ti, da so otro ci viš je na po li tič nih in so cial nih prio

ri te tah. To se lah ko do se že tako, da dr ža ve us ta no vi jo po seb no neod vi sno us ta no vo za 

vars tvo otro ko vih pra vic ali pa, da za go to vi jo, da se zno traj ob sto je če ga na cio nal ne ga 

or ga na za vars tvo člo ve ko vih pra vic po se bej osre do to či jo na pra vi ce otrok (pov ze to po 

ENOC). 

Prvi po se ben va ruh za otro ko ve pra vi ce je bil us ta nov ljen na Nor veš kem, in si cer na 

za čet ku osem de se tih let. Ima jo ga tudi vse skan di nav ske dr ža ve: Šved ska, Dan ska, Fin

ska in Is lan di ja. Kot iz ha ja iz tega pre gle da, so ga v zad njih de se tih le tih us ta no vi li še na 

Polj skem, na Ir skem, v Fran ci ji in na Mal ti. Na na cio nal nem ni vo ju de lu je tudi na Ci pru 

(od leta 2007 da lje), v Li tvi, v Luk sem bur gu ter na Ni zo zem skem. Ima jo ga tudi v Sr bi ji 

in na Hr vaš kem. Na lo kal ni rav ni ima jo po seb ne ga va ru ha otro ko vih pra vic tudi npr. v 

Av stri ji (po sa mez ne de že le), v Bel gi ji (Flam ci in Va lon ci po se bej), v Špa ni ji (npr. Ka ta

lo ni ja, Ma drid). V Zdru že nem kra ljes tvu ima jo va ru ha otro ko vih pra vic npr. v Wa le su in 

na Škot skem (pov ze to po ECPRD in po ENOC). 

Kljub temu pa so še šte vil ne dr ža ve, kjer po seb ne ga va ru ha otro ko vih pra vic ni ma jo in 

nje go ve na lo ge oprav lja »splošni« va ruh člo ve ko vih pra vic  ima jo po seb ne ga na mest ni

ka ali pa po se ben od de lek. Med nje po leg Slo ve ni je so di jo še: Bol ga ri ja, Češ ka, Es to ni ja, 

Gr či ja, La tvi ja, Ma džar ska (t.i. va ruh za pri hod nje ge ne ra ci je se uk var ja z oko lje vars tve

ni mi za de va mi), Por tu gal ska, Ro mu ni ja, Slo vaš ka in Ma ke do ni ja. Tudi v Nem či ji ni po

6 Pri po ro či lo št. 1286 o Evrop ski stra te gi ji za otro ke, ki ga je spre je la Par la men tar na skupš či na Sve ta Evro pe 

24.1.1996.
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seb ne ga va ru ha otro ko vih oziro ma člo ve ko vih pra vic, nje go vo funk ci jo oprav lja Odbor 

za pe ti ci je Bun de sta ga (pov ze to po ECPRD, in po ENOC).

Us ta nav lja nje po seb nih va ru hov ni ved no ra cio nal no, pa zi ti je tre ba, da ne pri de do sla

bi tve ob sto je čih va ru hov, prav tako pa tudi ne do dvo mov o pri stoj no sti (prim. Rov šek, 

2001). Evrop ska mre ža za va ru he otro ko vih pra vic  ENOC ugo tav lja, da ni enot ne ga 

pra vi la za t.i. se pa ra ci jo (po se ben or gan) ali za in te gra ci jo. In te gra ci ja pa v no be nem 

pri me ru ne sme vo di ti do ne vid no sti oziro ma do neo paz no sti otro ko vih pra vic. Po

mem bno je, da se za go to vi or gan, ki bo učin ko vit, ki bo imel do volj za po sle nih in vsa 

po treb na poob la sti la.

Li te ra tu ra in viri 
  CRIN  Child Rights In for ma tion Net work. Spletno mesto: http://www.crin.org/resources/treaties/

CRC_GMI.asp. (13. 1. 2009).
  ECPRD Eu ro pean Cen tre for Par lia men tary Re search & Do cu men ta tion: vpra šal nik 944. Spletno 

mesto: https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/. (13. 1. 2009).
  ENOC  Eu ro pean Net work of Om buds per sons for Chil dren. Spletno mesto: http://www.ombud

snet.org/enoc/network/index.asp. (13. 1. 2009).
  La Défen seu re des en fants. Spletno mesto: http://www.defenseurdesenfants.fr/pdf/RappAct2008.

pdf. (19. 1. 2009).
  Law of 6 Ja nuary 2000 on the Om bud sman for Chil dren. Spletno mesto: http://www.brpd.gov.pl/

law.html.  
(15. 1. 2009).

  Loi n°2000196 du 6 mars 2000 in sti tuant un Défen seur des en fants. Spletno mesto: http://legifran
ce.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398170#. (19. 1. 2009).

  Po ro či lo va ru ha člo ve ko vih pra vic za leto 1999. Spletno mesto: http://www.varuhrs.si/index.
php?id=136#c104. (12. 1. 2009).

  Rov šek, Jer nej (2001): Va ruh člo ve ko vih pra vic in po seb ni va ru hi. VII. Dne vi slo ven ske upra ve; 
Por to rož 2001, Zbor nik re fe ra tov. Ljub lja na, Vi so ka uprav na šo la, 2001.

  The Om bud sman for Chil dren's Of fi ce. Spletno mesto: http://www.oco.ie/aboutUs/what_we_
do.asp. (19. 1. 2009).

  Va ruh člo ve ko vih pra vic. Spletno mesto: http://www.varuhrs.si/index.php?id=32#c152. (12. 1. 
2009).

  Za go vor nikglas otro ka. Spletno mesto http://www.varuhrs.si/index.php?id=1251. (12. 1. 2009).
  Za kon o va ru hu člo ve kovih pra vic, Ur.l. RS, št. 71/1993 (15/1994 popr.),
  Za ko nu o va ru hu otro ko vih pra vic (Ir ska). Spletno mesto: http://www.irishstatutebook.ie/2002/

en/act/pub/0022/sec0003.html. (12. 1. 2009).
  Za kon o va ru hu otro ko vih pra vic (Mal ta). Spletno mesto: http://docs.justice.gov.mt/lom/Legislati

on/English/Leg/VOL_14/Chapt462.PDF. (15. 1. 2009).
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GLAVNO MESTO - SAMOSTOJNA POKRAJINA?*

I. UVOD

Glav na me sta ima jo obi čaj no po se ben sta tus, po leg njih pa ima jo po go sto po se ben 

sta tus tudi dru ga več ja me sta. Med raz lo ge sodi dejs tvo, da so v pre stol ni cah in sti tu ci je 

ozi ro ma se de ži vseh treh vej ob la sti in tuja pred stav niš tva. Gle de na to ima jo glav na ali 

več ja me sta ne ka te re do dat ne ali dru gač ne na lo ge tudi v smi slu od no sa do dr ža ve. 

Ob moč je pre stol ni ce je obi čaj no več je te ri to rial no ob moč je, kar ter ja us trez no in pri la

go je no uprav lja nje me sta (več Šmi dov nik, 1995). Ure di tev lo kal ne  re gio nal ne sa mou

pra ve je po evrop skih dr ža vah raz lič no. V ča su raz pra ve o po kra ji nah ozi ro ma ob nji

ho vem us ta nav lja nju smo za sta vi li vpra ša nje o sta tu su ozi ro ma ure di tvi glav ne ga me sta 

 pre stol ni ce v ne ka te rih dru gih dr ža vah. Po seb no po zor nost smo na me ni li pred vsem 

vpra ša nju, ali ima jo glav na me sta v evrop skih dr ža vah hkra ti tudi sta tus dru ge ga ni vo ja 

lo kal ne sa mou pra ve (po kra ji ne, re gi je, pro vin ce).1 Če prav so s tega vi di ka obrav na ve 

ak tual ne bolj dr ža ve, ki ima jo lo kal no sa mou pra vo or ga ni zi ra no na več (dveh) rav neh, 

smo na ved li tudi ne kaj dr žav, kjer so eno te lo kal ne sa mou pra ve le ob či ne.2

Od go vo re smo poi ska li na splet ni stra ni ECPRD (EuropeanCentrefor Parliamentary

ResearchandDocumentation), iz stro kov ne li te ra tu re in ne po sred no iz us tav ali za ko

no da je po sa mez nih dr žav. Po dat ke smo pri mer ja li tudi s po dat ki Od bo ra re gij (Com

mit tee of the Re gions) iz leta 2005.

1 Poi me no va nje je lah ko od dr ža ve do dr ža ve raz lič no. Na pri mer, v Bol ga ri ji re gi ja oprav lja na lo ge za dr ža vo 

na lo kal ni rav ni; re gi ja na Češ kem pa de jan sko po me ni dru go ra ven lo kal ne sa mou pra ve.

2 O glav nem me stu smo pisali tudi v nalogi št. 62/2003: Nor ma tiv na ure di tev glav nih mest, dostopni v infor

macijskem sistemu Državnega zbora.

* Dr. Ka ta ri na Ža gar; pri prav lje no: 5. 7. 2007, ob jav lje no: 6. 7. 2007
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II.  ORGANIZIRANOST - STATUS PRESTOLNICE - GLAVNEGA 
MESTA

V na da lje va nju pri ka zu je mo sta tus pre stol nic v dveh sklo pih. V pr vem delu so za je te dr

ža ve, ki ima jo lo kal no sa mou pra vo or ga ni zi ra no na več rav neh (po leg ob čin ima jo na 

pri mer tudi po kra ji ne). V ta sklop so di jo pre stol ni ce: Pra ga na Češ kem, Köben havn na 

Dan skem, Pa riz v Fran ci ji, Rim v Ita li ji, Am ster dam na Ni zo zem skem, Ma drid v Špa ni ji, 

Stock holm na Šved skem.

V dru gem delu pa so dr ža ve, v ka te rih je lo kal na sa mou pra va or ga ni zi ra na le na ni vo ju 

ob čin. Na pri mer: Du naj v Av stri ji, So fi ja v Bol ga ri ji, Skop je v Ma ke do ni ji, Bern v Švi ci.

2.1  Sta tus glav ne ga me sta v pri me ru or ga ni zi ra no sti lo kal ne 
sa mou pra ve na dveh (več) rav neh 

2.1.1 Pra ga

Lo kal na sa mou pra va na Češ kem je za go tov lje na v us ta vi (8. člen), ure ja jo pa jo tudi 

za ko ni, kot so: Za kon o ob či nah, Za kon o re gi jah, Za kon o uki ni tvi okraj nih ura dov in 

Za kon o glav nem me stu Pra ga (Vlaj, 2004). Glav no me sto je ure je no tudi s sta tu tom.

Eno te lo kal ne sa mou pra ve so ob či ne, teh je 6254, in re gi je, teh je 14. Us ta nav lja nje re gij 

(dru ga ra ven lo kal ne sa mou pra ve) se je pri če lo z novo us ta vo iz leta 1993, leta 1997 pa 

so spre je li us tav ni za kon, ki je bil os no va za us ta no vi tev 14ih re gij. Te so za če le de lo va ti 

leta 2000. Raz pra ve o us ta nav lja nju dru ge ga nivo ja lo kal ne sa mou pra ve so tra ja le 10 let 

(glej pred log za ko na in Vlaj, 2004). 

Re gi je in ob či ne so for mal no ena ko prav ne, pov preč na ve li kost re gij je 5633 km2 in šte je 

734.973 pre bi val cev (Vlaj, 2004). Ob moč je  meje re gi je se lah ko spre mi nja jo z za ko nom 

(gl. pred log za ko na).

Glav no me sto Pra ga ima tudi sta tus re gi je. Glav no me sto je raz de lje no na več mest nih 

po dro čij  57 (borough). Ta so us ta nov lje na v skla du z za ko nom o glav nem me stu. Pra ga 

kot eno ta lo kal ne in re gio nal ne sa mou pra ve oprav lja tako pre ne se ne na lo ge iz dr ža ve 

kot na lo ge lo kal ne  re gio nal ne sa mou pra ve.
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2.1.2 Köben havn

Na Dan skem je 14 okro žij in 268 ob čin. Z re for mo se je šte vi lo enot lo kal nih ob la sti 

pre cej zmanj ša lo; pred tem je bilo 1300 ob čin in 25 okro žij.3 Us ta va v 82. čle nu go vo ri o 

lo kal ni av to no mi ji in do lo ča, da ima jo ob či ne pra vi co svo je za de ve ure ja ti sa mo stoj no 

pod nad zors tvom dr ža ve v skla du s pred pi si. Ve či na ob čin ima nad 10.000 pre bi val cev, 

okrož ja pa več kot 200.000 pre bi val cev (prim. Vlaj in Klun, 2000).

Za me sto Köben havn (tudi Fre de riks berg) ve lja, da ima dvoj ni sta tus  sta tus okrož ja in 

sta tus ob či ne. Me sto Köben havn zno traj ni struk tu ri ra no. 

Pr ve ga ja nuar ja 2000 je bila us ta nov lje na t.i. ve li ka ob last Köben havn (theGreaterCo

penhagenAuthority). Gre za po seb no re gij sko ob last, ki ob se ga več ji del Ko ben hav na, 

t.j. me sto Ko ben ha ven, ob či no Fre de riks berg in okrož ja Köben havn, Fre de riks borg in 

Ro skil de. Ta več ja ob last je bila us ta nov lje na za ra di po tre be po novi uprav ni struk tu ri 

v več jem delu glav ne ga me sta in da se za go to vi bolj ša iz ved ba re gio nal nih na log,4 po

mem bnih za raz voj na po droč ju več je ga dela Köben hav na kot ce lo te. Za kon o lo kal ni 

sa mou pra vi, ki ure ja lo kal ne ob la sti in okrož ja, se upo rab lja tudi za več jo ob last glav ne

ga me sta (Mu ni ci pa li ties and Coun ties in Den mark, 2002). 

2.1.3 Pa riz

V Fran ci ji je (po po dat kih iz leta 2005) 36.763 ob čin, 100 de part ma jev (4 pre ko mor ski) 

in 26 re gij (21 me tro po li tan skih, 1 s po seb nim sta tu som  Kor zi ka in 4 pre ko mor ske) (gl. 

72. člen us ta ve, Com mit tee of the Re gions in Pred log za ko na). 

Sta tus glav ne ga me sta Pa riz (enak sta tus ve lja tudi za me sti Mar seil le in Lyon)5 ure ja 

Splo šni za ko nik o lo kal nih skup no stih (CodeGeneraldesCollectivitesterritoriales). Tu 

je do lo če no, da je ozem lje me sta Pa riz se stav lje no iz dveh te ri to rial nih enot, in si cer 

ob či ne Pa riz (lacommuneParis) in de part ma ja Pa riz (ledépartementParis) (več Code 

3 Leta 2004  2005 je na Danskem potekala reforma lokalne samouprave, ki je pričela veljati leta 2007. Od 

takrat dalje je na Danskem 98 občin in 5 regij. (Več: »Reforma lokalne samouprave na Danskem« Naloga št. 

47/2009.

4 Na pri mer, na lo ge v po ve za vi s trans por tom, in du strij sko po li ti ko, tu riz mom, kul tu ro itn. (šir še Mu ni ci pa li

ties and Coun ties in Den mark, 2002). 

5 Gre za t.i. me tro po li tan ska me sta (metropolitancities).
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Ge ne ral des Col lec ti vi ties v Ža gar in Ber ce, 2003). Sta tus ob či ne in de part ma ja ima me

sto Pa riz od leta 1975 (spletno mesto: A short pre sen ta tion of Pa ris).

De part ma ji in re gi je so dru gi nivo lo kal ne sa mou pra ve. Ob moč je in ime re gi je ter ob

moč je de part ma ja se lah ko spre me ni z za ko nom. V pri me ru zdru ži tve dveh ali več re gij 

ali de part ma jev pa tak šno od lo či tev raz gla si jo z vlad nim od lo kom (pov ze to po pred

lo gu za ko na). Tako kot v več dru gih dr ža vah je tudi tu po te ka la re for ma lo kal ne sa

mou pra ve v smi slu več je ga ure sni če va nja na čel Evrop ske li sti ne o lo kal ni sa mou pra vi 

(MELLS). Na pri mer: »Ustavnizakonizmarca2003opredeljujedecentraliziranoorga

nizacijorepublikesprevzemomštevilnihnačelizMELLS.« (gl. Vlaj, 2004: 135).

2.1.4 Rim

Re pub li ko Ita li jo se stav lja 8100 ob čin, 104 pro vin ce  po kra ji ne (dve av to nom ni pro vin

ci Bolzano in Trento), 14 me tro po li tan skih  ve le mest nih ob mo čij, 20 regij (15 z na vad

nim sta tu tom, pet s po seb nim sta tu tom6 in dve av to nom ni pro vin ci). To so av to nom ne 

eno te z last nim sta tu tom, poob la sti li in funk ci ja mi v skla du z na če li, kot jih do lo ča us

ta va (gl. 114. člen us ta ve in Com mit tee of the Re gions). Po goj za us ta no vi tev re gi je je 

1.000.000 pre bi val cev, us ta no vi jo se z us tav nim za ko nom. Po goj za us ta no vi tev po kra ji

ne pa je naj manj 200.000 pre bi val cev. Po za ko nu št. 267 iz leta 2000 mo ra jo biti me sta z 

več kot 100.000 pre bi val ci raz de lje na na več okro žij (circoscrizione) (gl. Vid mar, 2005).

Rim je glav no me sto re pub li ke, nje gov prav ni sta tus je na tanč ne je do lo čen z za ko

no da jo. Rim je tudi ve le mest no ob moč je.7 Ve le me sto se stav lja glav no me sto tega 

ob moč ja in dru ge ob či ne, ki so po ve za ne z njim (gos po dar ska, kul tur na dejav nost 

in služ be, po mem bne za druž be no živ lje nje). Po bu do za us ta no vi tev ve le me sta da 

glav no me sto, o tem pa od lo či jo ob čin ski sve ti. O tem se iz ve de tudi re fe ren dum. 

Pred log o us ta no vi tvi poš lje de že la par la men tu, ki ve le me sto us ta no vi z za ko nom. 

Ve le mesto dobi z us ta no vi tvi jo funk ci jo po kra ji ne. »Nekaterimenijo,dasoveleme

staposebnevrstepokrajine« (Vid mar, 2005:32). 

6 Raz li ka med obe ma je v do lo či tvi pri stoj no sti re gij. Pri stoj no sti re gij s po seb nim sta tu tom so do lo če ne s 

po seb nim sta tu tom, ki ga dr ža va sprej me z us tav nim za ko nom. Po se ben sta tut je akt dr ža ve, sta tut na vad ne 

re gi je pa je akt re gi je (prim. Vid mar, 2005). 

7 Po leg nje ga tudi ob moč ja, ki za je ma jo na sled nje ob či ne: To ri no, Mi la no, Be net ke, Ge no vo, Bo log no, Fi ren

ce, Bari, Nea pelj.
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Tudi v Ita li ji je po te ka la ob sež nej ša re for ma lo kal ne sa mou pra ve. V le tih od 1990 do 

2000 je bilo spre je tih več za ko nov, ki so po mem bno vpli va li na re for mo (več Vid mar, 

2005:14).

2.1.5 Am ster dam

Na Ni zo zem skem po leg 467 ob čin de lu je tudi 12 pro vinc.8 De lo va nje ob čin in pro vinc 

ure ja ta po seb na za ko na  za kon o ob či nah in za kon o pro vin cah. Po mem bne pa so tudi 

us tav ne do loč be. 

Pro vince in ob či ne se us ta nav lja jo ali uki nja jo z za ko nom. Tudi o spre mem bah meja 

od lo ča par la ment z za ko nom (123. člen us ta ve). Am ster dam spa da v pro vin co Noord

Hol land in če prav je Am ster dam glav no me sto dr ža ve, Am ster dam ni glav no me sto pro

vin ce. Glav no mesto te pro vin ce je Haar lem, kjer ima ob last pro vin ce se dež (Pro vin cie 

NoordHol land, spletno mesto). 

Po za ko nu iz leta 1994 (TheGovernmentinTransitionFrameworkAct) ve lja za se dem 

me tro po li tan skih ob mo čij, vključ no z glav nim me stom Am ster dam, po se ben režim.9 

Ve li ke ob či ne (tudi Am ster dam) so raz de li le svo ja ob moč ja na po de no te  po dob či ne 

(submunicipalities). Te ima jo svo je ne po sred no iz vo lje ne or ga ne in oprav lja jo ne ka te re 

pri stoj no sti, ki so jih na nje pre ne sle ob či ne, na pri mer iz da ja nje pot nih li stin, grad be nih 

do vo ljenj itn. (Kro šelj, 2003:50).

Po seb nost ni zo zem ske ga si ste ma lo kal ne sa mou pra ve je, da ima jo po seb ne ga mi ni stra, 

ki je pri sto jen za po li ti ko ve li kih mest. Ta se uk var ja z za po slo va njem, var nost jo, bla gi

njo idr. Tudi ni zo zem sko lo kal no sa mou pra vo je zaz na mo va lo zmanj ša nje šte vi la lo kal

nih skup no sti (več Kro šelj, 2003). 

2.1.6 Ma drid

V Špa ni ji je 8089 ob čin, 50 pro vinc, 17 av to nom nih skup no sti in 2 av to nom ni me sti. 

Po droč je lo kal ne sa mou pra ve je po leg us ta ve ure je no z več za ko ni (na pri mer gle de 

fi nan ci ra nja, gle de av to nom ne ga sta tu sa Ka ta lo ni je, gle de ma drid ske me tro po li tan ske 

ob la sti itn.) (prim. Vlaj, 2004).

8 Te so na sled nje: Gro nin gen, Frie sland, Drent he, Ove rijs sel, Gel der land, Utrecht, NoordHol land, ZuidHol

lad, Zee land, Noord Bra bant, Lim burg, Fle vo rand.

9 Po leg Am ster da ma še Haag, Utrecht, Rot ter dam in dru ga.
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Glav no me sto je Ma drid (5. člen us ta ve). Po leg Ma dri da ima po se ben po lo žaj tudi Bar

ce lo na  sta me tro po li tan ski po droč ji. Me sto Ma drid je ta po se ben sta tus do bi lo z odred

bo ju li ja 1963 leta. V me tro po li tan sko me sto je vklju če nih ve či na ob čin z na me nom 

pri pra ve skup ne raz voj ne stra te gi je (asharedandjoint urbanstrategy). Glav no me sto 

zno traj ni po se bej struk tu ri ra no. Ima pa dvoj ni po lo žaj, po lo žaj glav ne ga me sta in po

lo žaj av to nom ne re gi je (State’scapitalandtheMadridAutonomous Region’scapital). S 

tega vi di ka ima ena ko uprav no struk tu ro kot dru ge re gi je v dr ža vi. 

Z za ko nom iz leta 2003 (za kon št. 57) je bila lo kal na samou pra va mo der ni zi ra na. Uve

den je bil po se ben re žim za več ja me sta; za ti sta ki ima jo več kot 250.000 pre bi val cev, za 

glav na me sta pro vinc, ki ima jo več kot 175.000 pre bi val cev, in za re gij ska glav na me sta 

ter zgo do vin ske vasi, ki ima jo več kot 75.000 pre bival cev.

2.1.7 Stock holm

Lo kal na sa mou pra va na Šved skem je ure je na v us ta vi, v za ko nu o lo kal ni vla di (Local

governmentAct) in dru gih po droč nih za ko nih. 

Na Šved skem je 21 okro žij in 290 ob čin. Os nov na struk tu ra lo kal ne sa mou pra ve je v 

vseh ob či nah ena ka  to rej tudi v glav nem me stu Stock hol mu. V skla du z za ko nom pa 

je mo go ča tudi dru gač na or ga ni zi ra nost lo kal nih ob la sti od te melj nih. Glav no me sto 

je raz de lje no na 18 okraj nih sve tov (districtcouncil). Re for ma glav ne ga me sta je bila 

uve de na za ra di krepitve de mo kra ci je, iz bolj ša nja sto ri tev ob čin in za ra di bolj še po ra

be davč nih pri hod kov. Re for ma je pri ved la do po seb nih ukre pov lo kal ne av to no mi je 

zno traj glav ne ga me sta. Se ve da pa je vods tvo glav ne ga me sta ohra ni lo te melj no od go

vor nost iz va ja nja na log, ki jih oprav lja jo tudi dru ge ob či ne. Po dob ne ure di tve so se po

slu ži la tudi dru ga več ja me sta (Got hen burg, Mal moe). 

Za Šved sko je zna čil no, da se je šte vi lo ob čin v pre te klo sti z re for ma mi pre cej zmanj ša

lo. Po dat ki ka že jo (gl. Vlaj, 2004:320), da je bilo do 1950 leta 2498 ob čin. Leta 1952 se je 

šte vi lo ob čin zmanj ša lo na 1037, od leta 1962 do 1974 pa na 278 ob čin.

2.2  Sta tus glav ne ga me sta v ne ka te rih dru gih dr ža vah

Ome ni li smo že, da je or ga ni zi ra nost lo kal ne sa mou pra ve po dr ža vah raz lič na. V več 

dr ža vah je lo kal na sa mou pra va or ga ni zi ra na le na enem ni vo ju, kjer so eno te lo kal ne 

sa mou pra ve ob či ne. Po lo žaj glav ne ga me sta je v tem pri me ru lah ko ize na čen z dru gi mi 



218

ob či na mi (na pri mer Ta lin, Vil no). Tu za glav no me sto ve lja jo ena ki za ko ni kot za dru ge 

ob či ne. V dru gih pri me rih pa ima glav no me sto ne gle de na tak šno or ga ni zi ra nost po

se ben po lo žaj (Du naj, So fi ja, Skop je). 

2.2.1 Du naj

V Av stri ji je 2359 ob čin, 15 jih ima last ni sta tut, vključ no z Du na jem. Ob či na je te ri to rial

na ob last s pra vi co do sa mou pra ve; hkra ti pa je tudi uprav ni okraj (Com mit tee of the 

Re gions in Vlaj, 2004).

Du naj je glav no me sto. Tu je se dež naj viš jih zvez nih or ga nov (5. člen zvez ne us ta ve). 

Sta tus glav ne ga me sta Du naj je po se bej opre de ljen v us ta vi (čle ni od 108. do 112). Tu je 

do lo če no, da ima me sto Du naj po se ben po lo žaj, je hkra ti lo kal na skup nost (ob či na) in 

de že la.10 To po me ni, da ima ob čin ski svet glav ne ga me sta Du naj tudi funk ci jo de žel ne ga 

zbo ra, mest ni se nat tudi funk ci jo de žel ne vla de, žu pan tudi funk ci jo de žel ne ga gla var ja, 

ma gi strat tudi funk ci jo ura da de žel ne vla de in di rek tor ma gi stra ta tudi funk ci jo di rek

tor ja de žel ne ga ura da (108. člen us ta ve). Na tanč ne je je de lo va nje me sta Du naj ure je no 

s sta tu tom me sta. 

2.2.2 So fi ja

Iz ho diš ča za lo kal no sa mou pra vo v Bol ga ri ji so opre de lje na v us ta vi, kjer je med dru

gim do lo če no (169. člen), da je So fi ja glav no me sto. Lo kal na sa mou pra va je ure je na tudi 

z za ko nom o lo kal ni vla di in lo kal ni upra vi, za ko nom o te ri to rial ni struk tu ri glav nih ob

čin (ECPRD in Com mit tee of the Re gions). 

V Bol ga ri ji je 264 ob čin. Re gi je (teh je 28) iz vr šu je jo funk ci je dr ža ve na lo kal ni rav ni. 

So fi ja kot glav no me sto ima oba sta tu sa, sta tus ob či ne in sta tus re gi je. Raz de lje na je na 

24 če tr ti. Za njo je zna čil no, da se lo kal na sa mou pra va po ve zu je z vlad no po litiko, kar je 

po mem bno z vi di ka raz vo ja glav ne ga me sta (prim. Vlaj, 2004).

10 Po leg Du na ja av strij sko zvez no dr ža vo se stav lja jo še na sled nje sa mo stoj ne de že le: Gra diš čan ska, Ko roš ka, 

Spod nja Av stri ja, Zgor nja Av stri ja, Salz burg, Šta jer ska, Ti rol ska in Vo rarl berg. Sku paj je to rej de vet de žel, te so 

z iz je mo Du na ja raz de lje ne na ob či ne (Si stem Re pub li ke Av stri je v Ža gar in Ber ceBrat ko, 2003).
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2.2.3 Skop je

Dr žav lja nom Ma ke do ni je je lo kal na sa mou pra va za go tov lje na z us ta vo (114. člen us ta

ve), ure je na pa je tudi z za ko nom o lo kal ni sa mou pra vi, za ko nom o lo kal nih fi nan cah, 

za ko nom o lo kal nih vo li tvah in za ko nom o me jah ob čin in za ko nom o me stu Skop je.

Eno te lo kal ne sa mou pra ve so ob či ne  teh je 84. Me sto Skop je je po seb na eno ta lo kal ne 

sa mou pra ve, raz de lje no je na 10 ob čin (prim. Ivanc, 2007). Glav no me sto pred stav lja 

hkrati enot no te ri to rial no, ur ba no, so cial no, eko nom sko in uprav no eno to. Nje go va or

ga ni zi ra nost pa je po se bej do lo če na v za ko nu (117. člen us ta ve).

2.2.4 Bern

Švi ca je zvez na dr ža va, se stav lje na iz 26 kan to nov, ob čin je 2800. V zvez ni us ta vi ni do

ločb o lo kal ni sa mou pra vi; vsak kan ton ima svo jo us ta vo in za ko ne, kjer je ure je na vlo ga 

ob čin. To po me ni, da je ure di tev lo kal ne sa mou pra ve od kan to na do kan to na raz lič na 

(Vlaj, 2004).

Glav no me sto Bern je ob či na kot vse dru ge. Ima svo je pred pi se v skla du z zvez no in s 

kan to nal no za ko no da jo in ne ka te re po seb ne pred pi se. Na nji ho vi os no vi me sto prej

me vsa ko leto do lo če na sreds tva za kul tur ne pro jek te in po seb na sreds tva za po seb ne 

na lo ge po li ci je in var no sti. 

III.  ZAKLJUČEK

Te melj ne ugo to vi tve pri mer jal ne ga pregleda ka že jo, da ima glav no me sto v dr ža vah, 

kjer je lo kal na sa mou pra va or ga ni zi ra na na več ni vo jih, lah ko dvoj ni sta tus: to je sta tus 

ob či ne in po kra ji ne (na pri mer Pra ga, Pa riz). V ne ka te rih dr ža vah so po se bej opre de lje

na ve le mest na ob moč ja ozi ro ma me tro pole (na pri mer Rim).

Glav na me sta pa ima jo po se ben sta tus ozi ro ma po lo žaj tudi v pri me ru, ko je lo kal na 

sa mou pra va or ga ni zi ra na le na enem ni vo ju (na pri mer Skop je). V ne ka te rih pri me rih 

so pre stol ni ce ize na če ne z dru gi mi ob či na mi (Bern). Po leg tega ima pre stol ni ca lah ko 

sta tus dru ge te ri to rial ne eno te  vme sne rav ni med ob či no in dr ža vo, ki ni eno ta lo kal ne 

sa mou pra ve; na pri mer de že le (Du naj).
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V ve či ni obrav na va nih dr žav so iz ho dišč na na če la za ure di tev lo kal ne sa mou pra ve po

da na že v us ta vi, de lo va nje in or ga ni zi ra nost lo kal ne sa mou pra ve pa je kon kre ti zi ra no 

v za ko no da ji (na pri mer v za ko nu o lo kal ni sa mou pra vi, za ko nu o fi nan ci ra nju lo kal nih 

skup no sti, vo lil ni za ko no da ji in tudi v za ko nu o glav nem me stu ozi ro ma o pre stol ni ci 

in v nji ho vih sta tu tih).

Lokalna sa mou pra va se ved no zno va ka že kot zelo di na mič na ka te go ri ja. To ne ve lja le 

za Slo ve ni jo, kjer se po go sto iš če jo nove in bolj še re ši tve, pač pa tudi za »starejše« de mo

kra tič ne dr ža ve, kjer so pred krat kim po te ka le re for me ali še po te ka jo v smi slu več je ga 

prib li že va nja in ure sni če va nja na čel Evrop ske li sti ne o lo kal ni sa mou pra vi.
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ONLINE PREISKAVE PO SODBI  

NEMŠKEGA USTAVNEGA SODIŠČA*

I. UVOD

Sto ril ci kaz ni vih de janj, tudi ti sti iz ek stre mi stič nih in te ro ri stič nih kro gov, po go sto za 

ko mu ni ci ra nje, pla ni ra nje in iz ved bo svo jih de janj upo rab lja jo in ter net in dru ga in for

ma cij skoteh nič na sreds tva. Ti si ste mi se, ka dar gre za pri pra vo na sil nih te ro ri stič nih 

de janj, lah ko upo rab lja jo za vzpo stav lja nje in vzdr že va nje kon tak tov po vsem sve tu. V 

ra ču nal ni kih shra nje ni po dat ki in ko mu ni ka ci je so lah ko ko di ra ni in skri ti, zato so obi

čaj ne prei sko val ne me to de or ga nov, kot so za seg in for ma cij skoteh nič ne ga si ste ma in 

no sil cev po dat kov ali pa nad zor ko mu ni ka cij, ki te me lji na omrež ju, neu čin ko vi ti. Ta jen 

po seg v in for ma cij skoteh nič no omrež je je lah ko po ve zan s pre cejš nji mi te ža va mi, zla

sti če upo rab nik uve de var nost ne ukre pe in si stem red no po so dab lja. In fil tra ci ja je tako 

one mo go če na ali pa zelo dol go traj na. Če pa uspe, je za prei ska vo izred no ko rist na, saj 

opa zo va ni ni opo zor jen, da je nad zo ro van (kot npr. pri hi šni prei ska vi). Prei sko val cem 

pa lah ko uspe pri ti do po dat kov v ne ko di ra ni ob li ki. Dalj še opa zo va nje in nad zor ra ču

nal ni ka pa omo go ča ta izog ni tev ko dir nim teh no lo gi jam in dru gim var nost nim ukre

pom, pa tudi do stop do ge sel in do dru gih po dat kov o upo ra bi ra ču nal ni ka. Ta kih re

zul ta tov kla sič ni prei sko val ni ukre pi ne da je jo (pov ze to po sod bi BV erf G, 1 Bv R 370/07 

z dne 27. 2. 2008, tč. 911).

On li ne prei ska va (t.i. onlineDurchsuchung) je v Nem či ji skup no ime za on li ne pre gled 

(onlineDurchsicht) kot en krat no de ja nje in za on li ne nad zor (t.i. OnlineÜberwac

hung), ki tra ja dlje ča sa. Pri nad zo ru gre za po glob lje ni os nov ni po seg, ki pa v svo jem 

vse bin skem smi slu ni nič dru ga čen od en krat ne ga pre gle da (pov ze to po gra di vu Zvez

ne ga no tra nje ga mi ni strs tva).

On li ne prei ska va po me ni taj no is ka nje re le vant nih vse bin na in for ma cij skoteh nič nih 

si ste mih, do ka te rih var nost ni or ga ni ne do sto pa jo ne po sred no fi zič no, tem več prek 

ko mu ni ka cij ske ga omrež ja z upo ra bo elek tron skih sred stev. Or gan od kri va nja to rej ni 

de jan sko pri so ten na kra ju si ste ma (npr. oseb ne ga ra ču nal ni ka), tem več do nje ga do

* Mar ja na Kri žaj; pri prav lje no: 12. 5. 2008, ob jav lje no: 13. 5. 2008.
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sto pa prek po seb nih pro gra mov (software), t.i. tro jan skih konj (v ZRN jih naj po go ste je 

ime nu je jo »Bundestrojaner« ali »po li cij ski tro ja nec«, po ne kod pa tudi Govware). Urad

no pa se ti pro gra mi ime nu je jo RFS1  da ljin ski fo ren zič ni soft wa re. Pro ti njim naj bi bili 

zaš čit ni ukre pi kot so us mer je val ni ki (router), po žar ni zi do vi (firewall) in pro ti vi ru sni 

pro gra mi neu čin ko vi ti (pov ze to po: Wiki pe dia). 

Te ro ri stič ne grož nje in pa dru ge ob li ke kri mi na la pred or ga ne od kri va nja po stav lja jo 

ved no nove in več je zah te ve. Pri tem so jim v po moč šte vil ne nove teh no lo gi je (npr. bio

me tri ja, vo hun ski ra ču nal niš ki pro gra mi). V ime nu var no sti pa dr ža ve po dru gi stra ni 

vse bolj po se ga jo v za seb nost dr žav lja nov, na sta ja jo šte vil ne zbir ke oseb nih po dat kov 

itd. Po ja vi se vpra ša nje za go tav lja nja pri mer ne ga rav no tež ja med člo ve ko vi mi pra vi

ca mi in svo boš či na mi ter var nost jo. Nemš ko Zvez no us tav no so diš če (Bundesverfas

sungsgericht) je po mne nju Zvez ne ga poob laš čen ca za vars tvo oseb nih po dat kov in 

za in for ma cij sko svo bo do 27. fe bruar ja 2008 raz gla si lo eno naj po mem bnej ših sodb s 

po droč ja vars tva oseb nih po dat kov v zad njih 25 le tih2. S sod bo o on li ne prei ska vah 

in preiska vah in ter ne ta je so diš če po nov no raz gla si lo, da je vars tvo člo ve ko ve ga do

sto jans tva naj po mem bnej ša us tav na za po ved in pou da ri lo iz nje iz ha ja jo če ab so lut no 

vars tvo je dra za seb ne ga živ lje nja.

Ukrep skriv ne ga nad zo ra ra ču nal ni kov naj bi se po ne ka te rih po dat kih v Nem či ji iz

va jal že od leta 2005, ko naj bi v me se cu mar cu pred sed nik Zvez ne ga ura da za vars tvo 

us tav ne ure di tve (BundesamtfürVerfassungsschutzBfV) na ta krat ne ga re sor ne ga no

tra nje ga mi ni stra (Otto Schily  SPD) na slo vil zah te vo, da se omogoči skriv no prei ska

vo ra ču nal ni kov osum ljen cev. V skla du s taj nim urad nim na vo di lom naj bi se to vrst ne 

prei ska ve po sle dič no iz va ja le že od leta 2005, o če mer pa je bil pri stoj ni par la men tar ni 

od bor ob veš čen še le ju li ja is te ga leta (pov ze to po Wi ki pe dia). Tudi pred met na sod ba 

Zvez ne ga us tav ne ga so diš ča na va ja, da so zvez ni or ga ni ukrep že iz va ja li, da pa je o 

nje go vi prak tič ni iz ved bi in us pe hih malo zna ne ga. Pred so diš čem sta bila za sli ša na 

pred stoj ni ka Zvez ne ga kri mi na li stič ne ga ura da (BundeskriminalamtBKA)in Zvez ne

ga ura da za vars tvo us tav ne ure di tve, ki pa ni sta ime la poob la sti la ozi ro ma do vo lje nja, 

da bi o tem go vo ri la. 

De žel na nor ma Se ver ne ga Po re nja Vest fa li je, ki jo je pre so ja lo Zvez no us tav no so diš če, 

je edi na za kon ska do loč ba, ki kak šne mu nemš ke mu or ga nu izrec no daje poob la sti lo za 

1 Re mo te Fo ren sic Soft wa re.

2 Sod ba BV erf G, 1 Bv R 370/07 z dne 27. 2. 2008 (pov ze ta po splet ni stra ni Zvez ne ga us tav ne ga so diš ča).
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on li ne prei ska vo. Spre mem be za ko na, ki naj bi na pred log zvez ne ga no tra nje ga mi ni

stra Zvez ne mu kri mi na li stič ne mu ura du (to rej po li ci ji) dale nove pri stoj no sti, na mreč 

še niso bile spre je te in so pred met koa li cij skih do go var janj. Pri pri pra vi za ko na pa bo 

tre ba upo šte va ti tudi pred met no us tav no sod bo.

V tej in for ma ci ji bomo pred sta vi li ome nje no sod bo in pri tem na že ljo na roč ni ka pov

ze li nje no naj po mem bnej šo vse bi no in na ved li do loč be nemš ke zvez ne us ta ve oz. člo

ve kove pra vi ce, s ka te ri mi je iz pod bi ja na de žel na ure di tev on li ne prei skav v nas prot ju. 

Po se bej pa bomo pov ze li še bis tvo ko men tar jev te sod be.

Po dat ke smo pri do bi li iz sod be in iz nemš ke zvez ne us ta ve (Grundgesetz  GG) ter de žel

ne za ko no da je. Ko men tar je pa smo pov ze li s splet nih stra ni nemš kih me di jev. 

II. POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH VSEBIN SODBE

No ve li ra ni Za kon o vars tvu us tav ne ure di tve Se ver ne ga Po re nja  Vest fa li je3 iz leta 2006 

je raz ši ril pri stoj no sti de žel ne ga or ga na za vars tvo us tav ne ure di tve. Ta obveš če val na 

služ ba, ki de lu je zno traj de žel ne ga mi ni strs tva za no tra nje za de ve, a lo če no od po li ci je, 

je s spre mem bo za ko na do bi la pri stoj nost, da za pri do bi va nje in for ma cij kot ob veš če

val no sreds tvo upo ra bi tudi ukrep:

»11.tajnegaopazovanjaindrugegapreiskovanjainterneta,zlastiskrivneudeležbena

njegovihkomunikacijskihsredstvihoz.njihovoiskanje, ter tajnegadostopadoinfor

macijskotehničnihsistemovtudizuporabotehničnihsredstev.Četakšenukreppose

gavtajnostpisem,drugihpoštnihpošiljkalitelekomunikacij,oziromajeponačinuali

težiznaštetimizenačen,jedopustenlepodpogojiZakonapo10.členuzvezneusta

ve.«(gl. 5. člen, dru gi od sta vek, 11. tč. SVG NRW)4.

Zvez no us tav no so diš če je na ve de ni od sta vek de žel ne ga za ko na raz gla si lo za nič ne ga, 

ker je v nas prot ju z do loč bo zvez ne us ta ve o svo bod nem raz vo ju oseb no sti5 v po ve za vi 

3 Ge setz über den Ver fas sungssc hutz in Nor dr hein  West fa len; VSG NRW

4 »11.heimlichesBeobachtenundsonstigesAufklärendesInternets,wieinsbesonderedieverdeckteTeilnah

meanseinenKommunikationseinrichtungenbzw.dieSuchenachihnen,sowiederheimlicheZugriffauf

informationstechnischeSystemeauchmitEinsatztechnischerMittel.SoweitsolcheMaßnahmeneinenEin

griffindasBrief,PostundFernmeldegeheimnisdarstellenbzw.inArtundSchwerediesemgleichkommen,

istdiesernurunterdenVoraussetzungendesGesetzeszuArtikel10Grundgesetzzulässig; »

5 Vsak ima pra vi co, da svo bod no raz vi ja svo jo oseb nost, do kler ne po se ga v pra vi ce dru gih, v us tav ni red ali 
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s čle nom o člo ve ko vem do sto jans tvu6, na da lje v nas prot ju z do loč bo o ne do ta klji vo sti 

pi sem, pošt nih po šiljk in te le ko mu ni ka cij7 in z do loč bo, po ka te ri mora za kon, ki ome

ju je člo ve ko ve pra vi ce, na ve sti za dev no us tav no do loč bo8. 

So diš če se je na tanč no opre de li lo do po sa mez nih seg men tov na pa de ne ga čle na, in si

cer je raz de la lo raz lo ge za pro tiu stav nost:

• taj ne ga do sto pa do in for ma cij skoteh nič nih si ste mov (online prei ska va, opi sa na v 

dru gem delu čle na) in 

• taj ne ga prei sko va nja in ter ne ta (prvi del čle na).

De jan sko je tudi in ter net in for ma cij skoteh nič ni si stem; gle de raz li ke med ukre po ma je 

zato de žel na vla da po ja sni la, da se ukre pa raz li ku je ta po svo ji zu na nji po jav no sti; po leg 

tega je pri pr vem prei ska va bolj osre do to če na na strež nik (»serverorientiert«), pri dru

gem pa bolj na od je mal ca (»klientorientiert«). Taj no prei sko va nje in ter ne ta naj bi or ga

nom omo go či lo, da se pod krin ko (Legende) ude le žu je jo splet nih kle pe tal nic (chat), 

dražb oziro ma me njal nic ter da ra zi sku je jo skri te splet ne stra ni. Or gan bi upo rab ljal 

tudi ge slo, ki bi ga do bil s t.i. keyloggingom ali od in for man tov, da bi lah ko do sto pil do 

pošt ne ga na bi ral ni ka za elek tron sko po što ali pred do sto pom zaš či te no splet no stra njo.

Gle de on line prei ska ve pa ve lja vse, kar je že po ve da no v uvo du tega pre gle da. Gre za 

teh nič no in fil tra ci jo, ki iz ko ri sti var nost ne po manj klji vo sti si ste ma ali omo go ča na me

sti tev vo hun ske ga ra ču nal niš ke ga pro gra ma. In fil tra ci ja omo go ča nad zor nad upo ra bo 

si ste ma, pre gled pom nil niš kih me di jev (Speichermedien) ali da ljin sko uprav lja nje si ste

ma.

V na da lje va nju pov ze ma mo raz lo ge za raz ve lja vi tev čle na po po sa mez nem ukre pu.

v zakone mo ra le (prvi od sta vek 2. čle na GG).

6 Člo ve ko vo do sto jans tvo je ne do ta klji vo. Dolž nost vse dr žav ne ob la sti je, da ga šči ti in va ru je (prvi od sta vek 

1. čle na GG). 

7 Taj nost pi sem, pošt nih po šiljk in te le ko mu ni ka cij (Fernmelde) je ne do ta klji va (prvi odsta vek 10. čle na GG).

8 Če je v skla du z us ta vo te melj na pra vi ca z za ko nom ali na nje go vi pod la gi ome je na, mora tak za kon ve lja ti 

na splo šno in ne za po sa mi čen pri mer. Po leg tega mora tak za kon to te melj no pra vi co do lo či ti z na ved bo 

čle na (prvi od sta vek 19. čle na GG).
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2.1 Do stop do in for ma cij sko-teh nič nih si ste mov - on line  
prei ska va

2.1.1 Pravica do zaupnosti in nedotakljivosti informacijsko-tehničnih  
sistemov

So diš če je ugo to vi lo, da za kon ska do loč ba omo go ča po seg v splo šno pra vi co do za

seb no sti v nje ni po seb ni in na novo ob li ko va ni pra vi ci do zaup no sti in ne do ta klji vo sti 

(in te gri te ti) in for ma cij skoteh nič nih si ste mov. So diš če meni, da je upo ra ba in for ma cij

skoteh nič nih si ste mov (npr. oseb nih ra ču nal ni kov) za raz voj oseb no sti šte vil nih dr žav

lja nov osred nje ga po me na, pri če mer se s tem lah ko iz po sta vi jo no vim ob li kam kr ši tve 

za seb no sti. Nad zor nad upo ra bo teh si ste mov in ana li zi ra nje po dat kov, ki jih vse bu je jo 

raz lič ni pom nil niš ki me di ji, omo go ča jo dalj no sež no skle pa nje o oseb no sti upo rab ni

ka, pa tudi iz de la vo nje go ve ga oseb nost ne ga pro fi la. Če je si stem (PC) pri klop ljen na 

mre žo, se da pre gle do va ti na njem shra nje ne po dat ke ter z nji mi celo ma ni pu li ra ti. Va

ro val ni ukre pi so le del no učin ko vi ti in vsaj za pov preč ne ga upo rab ni ka pre zah tev ni. 

Zato je z vi di ka člo ve ko vih pra vic po treb no po seb no vars tvo, ki pa ga us tav na do loč ba 

o taj no sti ko mu ni ka cij (gl. 10. člen GG), do loč ba o ne do ta klji vo sti sta no va nja (13. člen 

GG) pa tudi do se da nja prak sa tega so diš ča gle de pra vi ce do za seb no sti ne za go tav lja jo.

• Taj nost ko mu ni ka cij za je ma tudi ko mu ni ka cij ske sto ri tve in ter ne ta (npr. emai le), zato 

se lah ko po se gi, ki se na na ša jo na vse bi no in oko liš či ne (npr.: kdaj, če sploh in kako 

po go sta je bila ko mu ni ka ci ja) te ko če te le ko mu ni ka ci je, pre so ja jo po 10. čle nu GG. To 

pa ne ve lja za shra nje ne vse bi ne in oko liš či ne ko mu ni ka ci je, ki se hra ni jo pod nad zo

rom ude le žen ca ko mu ni ka ci je po za ključ ku ko mu ni ka cij ske ga po stop ka, če ude le že

nec sprej me last ne va ro val ne ukre pe pro ti taj ne mu po se ga nju v po dat ke. Prav tako 

us tav no za go tov lje na taj nost ko mu ni ka cij ne va ru je pred nad zo rom nad upo ra bo 

in for ma cij skoteh nič ne ga si ste ma kot ta ke ga ali pred prei ska vo ka te rih ko li no sil cev 

po dat kov. Če se nek do teh nič no in fil tri ra v nek kom plek sen in for ma cij skoteh nič ni 

si stem z na me nom nad zo ra te le ko mu ni ka cij, je na mreč omo go če na prei ska va ce le ga 

si ste ma  zla sti tudi na PC shra nje nih po dat kov, ki ni ma jo zve ze s spo ro čil no funk ci jo 

si ste ma. 

• Ker se po se gi v in for ma cij ski si stem lah ko iz va ja jo ne gle de na to, kje se si stem na ha ja, 

us tav no za go tov lje na ne do ta klji vost sta no va nja tudi ne nudi us trez ne ga vars tva. Se ve

da se na ne do ta klji vost sta no va nja da skli ce va ti, ka dar kdo fi zič no de lu je na si stem, 

ki se na ha ja v sta no va nju ali če na PC pri klo pi ka me ro ali mi kro fon. Na pod la gi te 

us tav ne ga ran ci je pa ni mož no splo šno in od na či na po se ga neod vi sno vars tvo pred 

in fil tra ci jo v in for ma cij skoteh nič ni si stem niti ta krat, ko se le ta na ha ja v sta no va nju. 
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Po go sto pa je za mo bil ne in for ma cij skoteh nič ne si ste me (pre no sni ra ču nal nik, PDA9, 

mo bil ni te le fon) brez pred met no, kje so ali pa se tega sploh ne da ugo to vi ti.

• Prav tako ne za do stu je po pol no ma že z do se da njo prak so so diš ča izob li ko va na pra vi

ca do vars tva za seb ne sfe re ka kor tudi ne pra vi ca do in for ma cij ske sa mood loč be (Re

chtaufinformationelleSelbstbestimmung). Sled nja daje pra vi co, da po sa mez nik na

če lo ma sam od lo ča, ka te re oseb ne po dat ke bo komu dal in kako se bodo upo rab lja li.

Zato je tre ba ra zu me ti, da splo šna pra vi ca do za seb no sti (dasallgemeinePersönlichkeit

srecht) va ru je tudi in te gri te to in zaup nost in for ma cij skoteh nič nih si ste mov. Na to pra vi

co se je to rej tre ba skli ce va ti, ka dar se ukrep na na ša na si ste me, ki sami ali pre ko svo jih 

teh nič nih po ve zav vse bu je jo oseb ne po dat ke v ob se gu ali raz no li ko sti, ki omo go ča jo 

vpo gled v bis tve ne dele živ lje nja ose be ali če se da iz njih do bi ti celo zelo ja sno in spo

ro čil no sli ko oseb no sti. Po seg v PC to ned vom no omo go ča, ne le pri nje go vi upo ra bi v 

za seb ne name ne  tudi pri po slov ni upo ra bi se da skle pa ti o oseb nih last no stih in o in

te re sih upo rab ni ka. Po dob no ve lja za mo bil ne te le fo ne in elek tron ske ter min ske ko le

dar je, ki za ra di svo jih mno go te rih funk cij vse bu je jo šte vil ne raz no li ke oseb ne po dat ke.

2.1.2 Omejitve pravice do zaupnosti in nedotakljivosti informacijsko-teh-
ničnih sistemov

So diš če pa je pre so di lo, da pra vi ca do zaup no sti in ne do ta klji vost in for ma cij skoteh nič

nih si ste mov ni neo me je na; po seg va njo je do pu sten tako v pre ven tiv ne na me ne ka kor 

tudi za ra di ka zen ske ga pre go na. Za kon ski po go ji za nje no ome ji tev pa mo ra jo te me lji ti 

na us ta vi, če sar pa se da nje be se di lo čle na ne za go tav lja.

• Člen ne za go tav lja so raz mer no sti: ukrep omo go ča glo bok po seg v te melj ne pra vi ce 

in omo go ča dr žav nim or ga nom do stop do fon da po dat kov, ki po ob se gu in raz no

li ko sti pre se ga vse dru ge tra di cio nal ne vire in for ma cij. Zato je ukrep in fil tra ci je v si

stem, ki omo go ča nad zor nje go ve upo ra be in bra nje pom nil niš kih me di jev us tav no 

do pu sten le, ka dar ob sta ja jo de jan ski in di ci o kon kret ni ne var no sti za zelo po mem

bne prav ne vred no te: telo, živ lje nje in svo bo do ose be ali pa take splo šne vred no te, 

ka te rih ogro ža nje po se ga v te melj ali ob stoj dr ža ve ali v te me lje ek si sten ce lju di. Po leg 

tega pa je po treb no za kon sko za go to vi ti, da se za ra di in te re sa pri za de tih ukrep sprej

me le na pod la gi sod ne odred be. Na ve de nim zah te vam pa člen ne za do stu je, saj se ta 

ob veš če val ni ukrep pre ven tiv no iz ve de že, če ob sta ja jo in di ci za dom ne vo, da bi se 

tako lah ko pri do bi lo spoz na nja o pro tiu stav nih ak tiv no stih. To pa gle de na va ro va ne 

9 Per so nal Di gi tal As si stant (maj hen pre no sen ra ču nal nik brez tip kov ni ce).
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do bri ne ni za do sten ma te rial ni prag, prav tako ni us trez no, da ukre pa pred hod no ne 

odo bri neod vi sen or gan, če tu di za kon v ne ka te rih pri me rih do lo ča nad zor par la men

tar nih te les na pod la gi Za ko na po 10. čle nu us ta ve.

• Manj ka pa tudi us trez no va ro va lo, ki bi pre pre či lo po seg v ab so lut no va ro va no je dro 

za seb ne ga živ lje nja. Po seg v in for ma cij skoteh nič ni si stem na mreč omo go ča do stop 

do po dat kov, ki vse bu je jo tudi naj bolj oseb ne vse bi ne  npr.: za pi si, kot so dnev nik, za

seb ni fil mi, fo to gra fi je in ton ski za pi si ter elek tron ska spo ro či la. Je dro za seb no sti pa 

je tre ba va ro va ti v dveh stop njah: za kon mora za go to vi ti, da se prei ska va oz. za jem to

vrst nih oseb nih po dat kov in for ma cij sko teh nič no in prei sko val no teh nič no one mo

go či ali pa da se s tako prei ska vo ta koj pre ne ha. Če pa je v pri me ru taj ne ga do sto pa 

do in for ma cij skoteh nič ne ga si ste ma prak tič no nei zo gib no, da se or gan sez na ni tudi 

s tako va ro va ni mi oseb ni mi po dat ki, je tre ba za nje po skr be ti v fazi ana li ze  tre ba jih 

je brez od la ša nja iz bri sa ti ali pre pre či ti vsa ko nji ho vo ob de lo va nje ter po sre do va nje. 

Tem zah te vam pa za kon ska do loč ba o on li ne prei ska vi ne us tre za, saj na po ti tev na 

Za kon po 10. čle nu us ta ve ure ja samo bri sa nje po dat kov, ki so ne po treb ni.

• Po leg tega za kon ska do loč ba ni do volj do loč na in ja sna. To se na na ša na del do loč be, 

ki na po tu je na po go je Za ko na po 10. čle nu us ta ve ni ja sno, na ka te re do loč be za ko na 

se na na ša in gle de če sa. 

2.2 Taj na prei ska va in ter ne ta 

So diš če je ugo to vi lo, da za kon ska do loč ba v delu, ki omo go ča prei sko va nje in ter ne ta, 

v ne ka te rih pri me rih nas pro tu je us tav ne mu do lo či lu o va ro va nju taj no sti ko mu ni ka cij 

(10. člen GG).

Us tav no vars tvo je za go tov lje no, ka dar or gan ko mu ni ka ci jo le opa zu je od zu naj, in to rej 

ni njen ude le že nec. Pač pa ne uži va us tav ne ga vars tva zau pa nje v part ner ja v ko mu ni

ka ci ji.

Če se dr žav ni or gan sez na ni z vse bi na mi o pre ko sto ri tev in ter ne ta oprav lje ni ko mu ni

ka ci ji, po me ni to po seg v taj nost ko mu ni ka ci je, če za to or gan nima do vo lje nja ude le

žen ca ko mu ni ka ci je. Tak pri mer je, ka dar or gan nad zo ru je pred do sto pom zaš či te no 

vse bi no ko mu ni ka ci je, po tem ko upo ra bi ge slo brez vo lje ali pro ti vo lji v ko mu ni ka ci ji 

ude le že nih (npr. s po moč jo keylogginga pri do bi ge slo za do stop do pošt ne ga na bi ral

ni ka za emai le ali do za pr te ga fo ru ma oz. kle pe tal ni ce). Us tav no spor ni pa niso pri me

ri, ko or gan do stop do ko mu ni ka ci je pri do bi tako, da neki ude le že nec ko mu ni ka ci je 
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npr. v splet ni kle pe tal ni ci (chat) or ga nu pro sto volj no da na raz po la go svoj do stop, ki ga 

or gan po tem upo rab lja. Z vi di ka us ta ve pa go to vo ni spor no, če or gan prei sku je splo

šno do stop ne in ter net ne vse bi ne  če npr. dobi vpo gled v od pr te fo ru me za di sku si jo 

ali v splet ne stra ni, ki ni ma jo zaš či te ne ga do sto pa. 

Ukre pi, ki jih pred vi de va člen v delu, ki omo go ča prei ska vo in ter ne ta, so pro tiu stav ni, 

ker nas pro tu je jo na če lu so raz mer no sti. Nor ma omo go ča ob sež ne ob veš če val ne ukre pe 

pred kon kret nim ogro ža njem in ne upo šte va te že po se ga v prav ne vred no te celo pro ti 

tret jim ose bam. Po leg tega do loč ba nima va ro valk za za go to vi tev vars tva pred po se gi v 

je dro za seb ne ga živ lje nja.

Na da lje bi mo ra la do loč ba sklad no z 19. čle nom us ta ve ja sno na ve sti, v ka te ro us tav no 

pra vi co po se ga. Skli ce va nje na Za kon po 10. čle nu us ta ve ni us trez no, ker je ne ja sno.

Or gan za vars tvo us tav ne ure di tve pa lah ko ne gle de na po ve da no še na prej iz va ja 

ukrep, če le ta ne po me ni po se ga v us tav no za go tov lje ne pra vi ce. Pra vi lo ma obi čaj na 

prei ska va in ter ne ta ne po me ni po se ga v us ta vo. Zaup nost in in te gri te ta in for ma cij sko 

teh nič ne ga si ste ma ne bo pri za de ta, če se ukrep na na ša na po dat ke, ki jih je last nik 

si ste ma (PC) pred vi del za in ter net no ko mu ni ka ci jo in jih or gan preiš če na teh nič no 

pred vi den na čin. To ve lja tudi, če se or gan pod krin ko ude le žu je in ter net ne ko mu ni ka

ci je. Če ne ob sta ja jo no be ni me ha niz mi za pre ver ja nje, po tem zau pa nje ude le žen ca in

ter net ne ko mu ni ka ci je v iden ti te to in v re snič nost nje go ve ga part ner ja v ko mu ni ka ci ji 

ne uži va no be ne ga us tav ne ga vars tva. Prav tako ne po me ni po se ga v pra vi co do in for

ma cij ske sa mood loč be pri mer, ko or gan prei sku je prek in ter ne ta do stop ne vse bi ne, ki 

so na me nje ne ko mur ko li, ozi ro ma so na slov lje ne na ne do lo čen krog oseb (npr. fo rum). 

III. KOMENTARJI SODBE

Na izid po stop ka so z za ni ma njem ča ka li vsi, go to vo tudi po bud ni ki us tav no prav ne pre

so je: no vi nar ka, član Links par tei in tri je od vet ni ki, med nji mi nek da nji no tra nji mi ni ster 

Ger hart Baum (FDP).

Ker ima sod ba ve lik po men tudi na zvez ni rav ni za ra di pri pra ve Za ko na o Zvez nem kri

mi na li stič nem ura du (BKAG), jo je ne strp no pri ča ko va la tudi koa li ci ja.

Zelo poe no stav lje no bi lah ko re kli, da je bil no tra nji mi ni ster Schäuble (CDU) za go vor

nik on li ne prei skav, ki jih je ute me lje val s po tre ba mi boja pro ti te ro riz mu. Na dru gi stra
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ni je (bila) si cer čla ni ca koa li ci je pra vo sod na mi ni stri ca Zypries (SPD) in pa opo zi ci ja, 

ki je ukre pu os tro nas pro to va la (pov ze to po: Spie gel: Ger man Court Per mits Re stric ted 

On li ne Sur veil lan ce). 

Spor med mi ni stro ma se je za čel že pred raz gla si tvi jo sod be gle de pri pra ve os nut ka 

za ko na o Zvez nem kri mi na li stič nem ura du, in si cer me di ji po ro ča jo: »Sporoonlinera

cijahseostriZypriesovainSchäubleseprepirata« (pov ze to po: Ta gessc hau: Streit um 

On li neRaz zia wird schärfer). Po ne ka te rih po ro či lih nas prot ja niso bila ne pre most lji va, 

tem več je šlo le za vpra ša nje »kdaj« in »ob ka te rih po go jih« (gl. Ta gessc hau: Koa li tions

streit um On li ne Durch suc hun gen  Beck nennt sei ne Be din gun gen). 

Ne po sredno po raz gla si tvi sod be je no tra nji mi ni ster Schäuble iz ja vil, da ra ču na s hi trim 

za ključ kom pos ve to vanj in da bo v za kon spre je ta mož nost on li ne prei skav. »Izhajam

iz tega,da jedolg sporzdaj,hvalabogu,končan«. Za go to vil je, da se bo in stru ment 

»uporabil levzeloredkih, azelopomembnihprimerih«. Mi ni stri ca Zyprie so va v sod bi 

vidi »potrditevmojihpravnihstališč«. Meni, da je sod ba utr di la člo ve ko ve svo boš či ne in 

poz dra vi la, »dasosodnikiutrdilizaupanjedržavljanovingospodarstvavintegriteto

inzaupnostračunalniškihsistemov«; hkra ti pa je na po ve da la, da bo pod pr la Schäubla 

pri pri pra vi za ko na. Pred sed nik SPD Kurt Beck je izrek sod be oce nil kot ne ga ti ven od

go vor na »pretiranepredstavezagovornikovtrdelinijevvarnostnipolitiki.« Die ter Wie

felspütz (SPD) je iz ja vil, da upa na umir je val ni uči nek sod be, in da ra ču na, da v koa li ci ji 

ne bo več ve li ke ga spo ra, »sajzdajtočnovemo,kajmoramonarediti«. 

Tudi opo zi ci ja se je po zi tiv no od zva la na sod bo. Pred sed nik FDP Gui do We ster wel le 

jo je oz na čil kot »mejnikvpravnizgodovinizasvobodoindržavljanskepravice«, so

diš če naj bi zau sta vi lo kr če nje sfe re za seb no sti. Po bud nik us tav ne pre so je in nek da nji 

no tra nji mi ni ster Baum (FDP) je iz ja vil: »Zveznoustavnosodišče jeponovnopotrdilo

svojovlogookopaproti eroziji človekovihpravic«. Pred sed ni ca Ze le nih Clau dia Roth 

vidi v sod bi okre pi tev us tav ne ga reda prav ne dr ža ve in jo oce nju je kot »rdečikarton

začrnorumenodeželnovladoSevernegaPorenjaVestfalije«. Po sla nec Ze le nih Vol ker 

Beck je go vo ril o »glasnizaušnicizveznemunotranjemuministruSchäublu«, na mest

nik pred sed ni ka frak ci je (Zve za 90/Ze le ni) HansChri stian Ströbele pa pra vi: »Tojeres

super,superdanzačlovekovepravicevNemčiji«. Na mest ni ca pred sed ni ka Links par tei 

Ka ti na Schu bert pa je, nas prot no, iz ja vi la, da nje na stran ka vztra ja pri na čel nem za vra

ča nju on li ne prei skav. 

Zvez na od vet niš ka zbor ni ca v sod bi vidi dalj no sež no za go to vi lo vars tva na ra ču nal ni

kih shra nje nih oseb nih po dat kov. Po li cij ski sin di kat sod bo poz drav lja, ker bo iz bolj ša la 

prav no var nost. Nemš ko no vi nar sko zdru že nje (derDeutsche JournalistenVerband) 
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pa po tr ju je svo je os nov no za vra ča nje to vrst nih prei skav, kljub stro gim po go jem, ki jih 

zah te va sod ba, in po zi va koa li ci jo, naj v po stop ku spre je ma za ko na (BKAG) za go to vi 

va ro va nje po klic nih skriv no sti.

Zvez ni poob laš če nec za vars tvo oseb nih po dat kov in in for ma cij sko svo bo do Schaar se 

je o sod bi po zi tiv no izra zil, ven dar je hkra ti izra zil dvom, da bo za ra di stro gih po go jev 

koa li ci ja sploh lah ko for mu li ra la za kon, ki bo omo go čil skri ven nad zor ra ču nal ni kov, 

ker »hudič tiči v detajlih«. Saš ki poob laš če nec za vars tvo oseb nih po dat kov An dreas 

Schu rig pa je sod bo oce nil kot: »porazzatiste,kisosiželelidrugačnorepubliko.« (pov

ze to po FAZ.net: Koa li tion macht bei On li neDurch suc hun gen Tem po). 

Po po ro ča nju Ster na (Koalition will Gesetz zu Online Razien) so se ne po sred no po 

iz da ji sod be se sta li pred sed ni ki koa li cij skih po slan skih sku pin in se do go vo ri li, da bo 

za kon o BKA vse bo val on li ne prei ska ve. Vod ja po slan ske sku pi ne Uni je Vol ker Kau der 

je po skup nem se stan ku iz ja vil: »SeznanilismosessodboZveznegaustavnegasodišča

in tasodbapodstrogimipogojionlinepreiskavedopušča«. Vod ja po slan ske sku pi ne 

SPD Pe ter Struck je pou da ril, da mo ra jo za prei ska vo ra ču nal ni ka biti iz pol nje ni stro gi 

po go ji prav ne dr ža ve, zato je po mem bno, da se je pred spre je mom za ko na po ča ka lo 

na sod bo iz Karl sru he ja. Struck je še iz ja vil, da ra ču na s tem, da se bo sta Schäuble in 

Zyprie so va »zelohitrosporazumela« in da bo po tem za kon kma lu po sre do van v par la

ment. Tudi po sla nec SPD Die ter Wie felspütz ra ču na s hi trim spre je mom nove pri stoj

no sti BKA: »Velikakoalicijaseboposkrbniproučitvisodbezelohitrosporazumelao

tem,daboonlinepreiskavapredvidenavnovelizakonaoBKA«. Spo što va ti pa je tre ba 

stro ge po go je, ki ji je na ved lo so diš če. 

Sod bo in z njo na novo ob li ko va no pra vi co do in te gri te te ra ču nal niš kih si ste mov so 

poz dra vi li tudi v raz nih druš tvih in for ma ti kov oz. ra ču nal ni čar jev (npr. Ge sellsc haft für 

In for ma tik e.V), pa tudi no vi nar jev (npr. Nemš ko druš tvo stro kov nih no vi nar jev  DFJ). 

No vi nar ji so me ni li, da že za kon, ki omo go ča shra nje va nje ko mu ni ka cij skih (pro met

nih) po dat kov ne do pust no ome ju je ra zi sko val no svo bo do no vi nar jev, on li ne prei ska ve 

s stra ni dr žav nih or ganov pa bi še do dat no ogro zi le nji ho ve vire in for ma cij.

Po po ro ča nju me di jev sta se v sre di ni apri la no tra nji mi ni ster in pra vo sod na mi ni stri ca 

do go vo ri la o os nut ku za ko na (BKAG), ki naj bi ga še pred po let jem obrav na va la vla da. 

Po me se ce tra ja jo čih pre re ka njih je pred vi de na tudi on li ne prei ska va, pri če mer je pred

stav nik mi ni strs tva za no tra nje za de ve Pa ris po ja snil, da pa ni pred vi den pred ho den 

vstop v sta no va nje, saj je SPD taj ne mu vsto pu v sta no va nje za ra di na me sti tve vo hun skih 
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pro gra mov nas pro to va la. Se daj bo za kon po slan zvez nim de že lam v mne nje in us kla je

va nje (pov ze to po: Stern: Ei ni gung bei On li ne Durch suc hung).

IV. ZAKLJUČEK

Na pod la gi pri ka za nih ko men tar jev lah ko za klju či mo, da je obrav na va na sod ba z vi di

ka vars tva člo ve ko ve za seb no sti izred no po mem bna, saj je us tav no so diš če po teg ni lo 

mejo med in te re si var no sti ter boja pro ti te ro riz mu in med vars tvom za seb no sti. Sod ba 

je zato mej nik in vo di lo za prav no ure di tev on li ne prei skav na zvez nem ni vo ju (pri pri

pra vi za ko na o BKA) in na de žel nem ni vo ju.

Če tu di je Zvez no us tav no so diš če v ce lo ti raz ve lja vi lo člen de žel ne ure di tve Se ver ne ga 

Po re nja Vest fa li je, ki v Nem či ji edi na izrec no omo go ča on li ne prei ska ve in prei ska ve 

in ter ne ta, pa jih ven dar le ni po pol no ma pre po ve da lo. Do vo lju je jo pod stro gi mi po go ji: 

ob sta ja ti mora kon kret na in pred vi dlji va ne var nost za zelo važ ne prav ne do bri ne kot so 

telo, živ lje nje, člo ve ko va svo bo da ali pa take splo šne do bri ne, ka te rih ogro ža nje vpli

va na te melj ali ob stoj dr ža ve in na te me lje člo ve ko ve ek si sten ce. Ukrep pa je že lah ko 

upra vi čen, ko se še ne da z za dost no ver jet nost jo pred vi de ti, da bo ne var nost na sto pi la 

v bliž nji pri hod no sti, ven dar pa do lo če na dejs tva ka že jo na ne var nost, ki po mem bnim 

prav nim do bri nam gro zi v po sa mez nem pri me ru s stra ni do lo če nih oseb. Po leg tega 

je po treb na sod na odred ba, za kon pa mora za go to vi ti, da se za va ru je je dro člo ve ko ve 

za seb no sti. 

Če ukrep omo go ča sez na ni tev z vse bi no in oko liš či na mi te ko če ko mu ni ka ci je iz ra ču

nal niš ke mre že, se po seg pre so ja po us tav ni do loč bi, ki za go tav lja taj nost ko mu ni ka ci je. 

Prav tako ve lja za po seg v taj nost ko mu ni ka cij, če si dr ža va na teh nič no pred vi den na čin 

za go to vi vpo gled v vse bi no in ter net ne ko mu ni ka ci je, če ude le žen ci ko mu ni ka ci je za to 

ne dajo do vo lje nja. Če pa se dr žav ni or gan sez na ni z jav no do stop ni mi vse bi na mi spo

ro čil na in ter ne tu ali če se ude le žu je jav no do stop nih ko mu ni ka cij, s tem ne po se ga v 

us tav no za go tov lje ne pra vi ce. 

Sod ba je na da lje po mem bna, ker je so diš če z njo ob li ko va lo novo člo ve ko vo pra vi co do 

zaup no sti in in te gri te te in for ma cij skoteh nič nih si ste mov.
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SPREMLJANJE MEDNARODNIH SISTEMOV ZVEZ*

»Niničboljšegakotprisluškovati,daspoznate,kakojesvetzunajvašeglave

različenodsvetavvašiglavi.«

(Wil der, Thorn ton Ni ven, 18971975)1

I.  UVOD

Raz voj teh ni ke in s tem ko mu ni ka cij pov zro ča spre mem be v vseh sfe rah živ lje nja. Ko li

kor nam po eni stra ni lah ko to laj ša živ lje nje in delo, pa smo na dru gi stra ni (vsaj z vi di

ka) za seb no sti pod vr že ni več ji iz po stav lje no sti. 

Tako so z na stan kom no vih me di jev na sta le tudi po tre be po nji ho vem (več jem) ob vla do

va nju (prim. Ču le, 2007). Ti vpli vi se ka že jo tudi pri delu var nost noob veš če val nih služb. 

Upo ra ba teh nič nih sred stev ne po me ni le neke vr ste pod por ne de jav no sti pač pa tudi 

sa mo stoj no zvrst zbi ra nja taj nih po dat kov2 (prim. Ču le, 2007).

Delo ob veš če val nih služb je za ni mi vo za ra zi sko va nje hkra ti pa otež ko če no, saj so me to

de dela po go sto jav no sti nez na ne ozi ro ma ne do stop ne. Ne gle de na to v na da lje va nju 

na os no vi raz po lož lji vih vi rov po leg splo šnih za dev pri ka zu je mo nor ma tiv no ure di tev 

sprem lja nja med na rod nih zvez v Slo ve ni ji in pri mer jal ni pri kaz v evrop skih dr ža vah, iz

bra nih s stra ni na roč ni ka. Gre za poiz kus od go vo rov na vpra ša nja, kot so:

• kako ima jo ob veš če val ne služ be (za kon sko) ure je no sprem lja nje med na rod nih zvez,

• po kak šnem na če lu ob veš če val ne služ be zbi ra jo po dat ke o med na rod nih zve zah,

• kdo je pod pi snik odred be (di rek tor ob veš če val ne služ be, mi ni ster za no tra nje za de

ve, pred sed nik vla de oz. poob laš če na ose ba v ura du pred sed ni ka...).

1 Ci ta ti, splet no me sto: Naj di.si: http://www.najdi.si/drobtine/index.jsp?dc=2, 18.4.2008.

2 To v stro kov ni li te ra tu ri zaz na mo kot SIGINT (Signal Intelligence) in po me ni si stem za elek tron sko ob

veš če val no de jav nost (prim. Wi ki pe dia in Ču le, 2007). Po Pur gu na splo šno lah ko raz li ku je mo med dve ma 

si ste mo ma ob veš če val ne ga zbi ra nja po dat kov. To sta »SIGINT« (Signals Intelligence), kar po me ni zbi ra nje 

po dat kov s po moč jo raz vi te teh no lo gi je, in »HUMINT« (HumanIntelligence)  zbi ra nje po dat kov prek človeš

kih vi rov (Purg, 1995:59). 

* Ja nez Bla žič, dr. Ka ta ri na Ža gar, mag. Moj ca Pri sta vec Đogi ć; pri prav lje no: 5. 5. 

2008, ob jav lje no: 6. 5. 2008.
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1.1  Splo šno o ob veš če val nih služ bah in med na rod nem  
sprem lja nju zvez

Prio ri tet ne na lo ge ob veš če val nih služb so zbi ra nje, ana li zi ra nje in oce nje va nje ob veš če

val nih po dat kov ter spoz nanj o dru gih dr ža vah, nji ho vem vo jaš kem in gos po dar skem 

po ten cia lu, po li tič nem sta nju, na me rah ter znans tve nih dog na njih. No sil cem ob la sti 

po sre du je jo oce ne in prog no ze ter nu di jo od go vo re na vpra ša nja, ki so po mem bna za 

stra teš ko in prak tič no vo de nje po li ti ke. In for ma ci je, ki jih nu di jo ob veš če val ne služ be, 

v glav nem upo rab lja jo ti sti, ki krei ra jo zu na njo in no tra njo po li ti ko, obram bo ter gos po

dars tvo (Purg, 1995:62).

Vuk sa no vi ć (2007) opre de lju je sprem lja nje med na rod nih si ste mov zvez3 v kon tek stu 

ko mu ni kacij ske za seb no sti kot sprem lja nje elek tron skih ko mu ni ka cij skih omre žij, kot 

so opre de lje na v 4. toč ki 3. čle na Za ko na o elek tron skih ko mu ni ka ci jah.4 Tako po nje go

vem mne nju med elek tron ska ko mu ni ka cij ska omrež ja spa da jo »vsidanašnjimnožični

insplošnouporabljaninačinikomuniciranja,kotsofiksna,mobilna,satelitskainin

ternetnatelefonija,faksimile,teleks,pagerji,elektronskapošta,splošnauporabainter

neta...«. Na splo šno se te le ko mu ni ka cij ska za seb nost po av tor je vi opre de li tvi na na ša na 

spo ro či la, ki se pre na ša jo s po moč jo elek tro mag net ne ga va lo va nja, in si cer po fik snih 

li ni jah ali brez žič no. Av tor tudi opo zar ja na ne do lo če nost poj ma »med na rod ni si ste mi 

zvez«, saj so prak tič no vsa do ma ča elek tron ska omrež ja za ko mu ni ka ci jo po ve za na s tu

ji mi omrežji. S tem v zve zi pred la ga, da bi se stra teš ki nad zor na na šal na »med na rod ne 

ko mu ni ka ci je«; to bi po me ni lo, da je vsaj en od ude le žen cev ko mu ni ka ci je v tu ji ni ali se 

na to uteme lje no skle pa. Po leg os ta lih di lem v zve zi s sprem lja njem med na rod nih si ste

mov zvez pa av tor tudi na va ja, da vča sih vsaj na prvi po gled ni ja sno, v ka te ri dr ža vi se 

nad zor sploh iz va ja. 

3 Av tor upo rab lja izraz stra teš ki nad zor te le ko mu ni ka cij ozi ro ma v an gleš či ni exploratorysurveillance. Po 

nje go vem mne nju je po seg v ko mu ni ka cij sko za seb nost pri stra teš kem nad zo ru v re la tiv nem smi slu do kaj 

mo čan, saj se lahko ak ti vi ra že brez pred hod ne ga in kon kret ne ga suma, da nek do ogro ža var nost dr ža ve. 

Vse ka kor je tako zbi ra nje po dat kov pre ven tiv ne na ra ve.

4 Po tej do loč bi elek tron sko ko mu ni ka cij sko omrež je se stav lja jo si ste mi, opre ma in dru gi viri, ki »omogočajo

prenossignalovpovodnikih,zradijskimivalovi,pooptičnihalidrugihelektromagnetnihsredstvih,vključno

ssatelitskimiomrežji,fiksnimi(vodovnoinpaketnokomutirana,vključnozinternetom)inmobilnimipri

zemnimiomrežji,električnimikabelskimisistemi,česeuporabljajozaprenossignalov,omrežjizaradijsko

intelevizijskoradiodifuzijoteromrežjikabelsketelevizije,negledenavrstoprenesenihinformacij.«
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Ob veš če val ne služ be so tudi pred met stal ne ga za ni ma nja jav no sti in med na rod nih fo

ru mov, npr. Sve ta Evro pe, ki dr ža vam pri po ro ča čim več jo mero spo što va nja člo ve ko vih 

pra vic v zve zi z de lo va njem teh služb in par la men tar ni nad zor nad nji mi. V pri po ro či lu 

1713 (2005), ki se na na ša na de mo kra tič no nad zors tvo nad var nost nim sek tor jem (v 

šir šem smi slu) v dr ža vah čla ni cah, je tako Par la men tar na skupš či na Sve ta Evro pe (v na

da lje va nju: PS SE) med dru gim ugo to vi la, da je tre ba urav no te ži ti kon cept svo bo de in 

po tre bo po var no sti ozi ro ma za go to vi ti, da ukre pi za za go tav lja nje var no sti ne pri ne se

jo ne do pust ne ga po se ga nja v člo ve ko ve pra vi ce in te melj ne svo boš či ne. Svet Evro pe je 

za skrb ljen za ra di šte vil nih po se gov v te pra vi ce in svo boš či ne, med dru gim tudi za ra di 

pre stre za nja za seb ne ga ko mu ni ci ra nja brez nak nad ne ga ob veš ča nja pri za de tih oseb. 

Iz jem ni ukre pi, ki jih vča sih iz va ja jo vla de, mo ra jo re snič no biti iz jem ni, saj no be na 

dr ža va ni ko li ne sme za ne ma ri ti na če la vla da vi ne pra va. Gle de ob veš če val nih služb PS 

SE pred la ga, da mora nji ho vo de lo va nje te me lji ti na ja sni in pri mer ni za ko no da ji, ki jo 

nad zo ru je jo so diš ča. Vsak par la ment mora ime ti spe cia li zi ra no nad zor no de lov no telo. 

Po go ji za iz ved bo iz jem nih ukre pov mo ra jo biti do lo če ni v za ko nu in ča sov no ome je ni 

(pov ze to po splet ni stra ni PS SE). 

Na ni vo ju Evrop ske uni je ve lja ome ni ti Di rek ti vo 2002/58/ES Evrop ske ga par la men ta 

in Sve ta z dne 12. ju li ja 2002 o obdelavi oseb nih po dat kov in vars tvu za seb no sti na po

droč ju elek tron skih ko mu ni ka cij (Di rek ti va o za seb no sti in elek tron skih ko mu ni ka ci

jah). Ta di rek ti va od dr žav čla nic zah te va, da s svo jo na cio nal no za ko no da jo za go to vi jo 

zaup nost spo ro čil in s tem po ve za nih po dat kov o pro me tu, ki se po ši lja jo prek jav ne ga 

ko mu ni ka cij ske ga omrež ja in jav no raz po lož lji vih elek tron skih ko mu ni ka cij skih sto ri

tev. Zla sti mo ra jo pre po ve da ti vsem ose bam, ra zen upo rab ni kom, da po slu ša jo, pri sluš

ku je jo, shra nju je jo ali na dru ge na či ne pre stre za jo ali nad zi ra jo ko mu ni ka ci je (spo ro

či la) in z nji mi po ve za ne po dat ke o pro me tu, brez pri vo li tve za dev nih upo rab ni kov, 

ra zen ka dar je to za kon sko do vo lje no. Dr ža ve pa lah ko sprej me jo ukre pe, po treb ne za 

zaš či to jav ne var no sti, obram be, dr žav ne var no sti (vključ no z gos po dar sko bla gi njo dr

ža ve, ka dar se de jav no sti na na ša jo na za de ve dr žav ne var no sti) in iz va ja nje ka zen ske za

ko no da je. Ta di rek ti va to rej ne vpli va na zmož nost dr žav čla nic, da za ko ni to pre stre za jo 

elek tron ska spo ro či la ali da sprej me jo dru ge ukre pe, če so po treb ni iz ka te re ga koli od 

teh na me nov ter v skla du s Kon ven cijo o vars tvu člo ve ko vih pra vic in te melj nih svo boš

čin Sve ta Evro pe  EKČP, ka kor jo raz la ga Evrop sko so diš če za člo ve ko ve pra vi ce v svo jih 

sod bah. Taki ukre pi mo ra jo biti us trez ni, do sled no so raz mer ni z na me nom in po treb ni 

v de mo kra tič ni druž bi ter pred met pri mer nih zaš čit nih ukre pov v skla du z EKČP.
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1.2  Ure di tev sprem lja nja med na rod nih zvez v Slo ve ni ji

V Slo ve ni ji je sprem lja nje mednarod nih zvez ure je no v Za ko nu o sloven ski ob veš če val

novar nost ni agen ci ji (v na da lje va nju ZSOVA), v delu, ki se na na ša na taj no pri do bi va nje 

po dat kov.

V 19. čle nu ZSOVA do lo ča, da agen ci ja pri do bi va po dat ke tudi s taj nim so de lo va njem 

in po seb ni mi ob li ka mi pri do bi va nja po dat kov. Po go je in na čin pri do bi va nja teh po dat

kov do lo či di rek tor agen ci je s so glas jem vla de. V ta na men je do vo lje no tudi sprem lja nje 

med na rod nih si ste mov zvez (20. člen). Sprem lja nje med na rod nih si ste mov zvez do vo lju

je di rek tor agen ci je s pi sno odred bo, ki mora vse bo va ti po dat ke o za de vi, na ka te ro se 

po seb na ob li ka pri do bi va nja po dat kov na na ša, na čin, ob seg in tra ja nje. Sprem lja nje med

na rod nih si ste mov zvez se ne sme na na ša ti na do loč ljiv pri klju ček te le ko mu ni ka cij ske ga 

sreds tva ali na do lo če ne ga upo rab ni ka tega pri ključ ka na ob moč ju Slo ve ni je (21. člen).

Do lo či la o sprem lja nju med na rod nih zvez pa so tudi v Za ko nu o obram bi. Tako so v 32. 

čle nu do lo če ne ob veš če val ne, pro tiob veš če val ne in var nost ne na lo ge kot so: zbi ra nje, do

ku men ti ra nje in ana li zi ra nje in for ma cij in po dat kov, po mem bnih za obram bne in te re se 

dr ža ve, va ro va nje ta kih po dat kov, ugo tav lja nje in oce nje va nje vo jaš kih in po li tič no var

nost nih raz mer ter vo jaš kih zmog lji vo sti iz ven dr ža ve itn. Ob veš če val ne, pro tiob veš če val

ne in var nost ne na lo ge na obram bnem po droč ju oprav lja ob veš če val no var nost na služ ba 

mi ni strs tva. V na da lje va nju za kon do lo ča, da elek tron sko sprem lja nje med na rod nih si ste

mov zvez, po mem bnih za obram bne in te re se dr ža ve, oprav lja jo za ob veš če val no var nost

no služ bo mi ni strs tva in dru ge po tre be, eno te za elek tron sko bo je va nje Slo ven ske voj ske.

In for ma cij ska poob laš čen ka je mar ca 2008 vlo ži la zah te vo za oce no us tav no sti pr ve ga, 

dru ge ga in tret je ga od stav ka 21. čl. ZSOVA, in si cer za ra di nes klad no sti z 2., 15., 37. in 

38. čle nom Us ta ve Re pub li ke Slo ve ni je. Kot med dru gim iz ha ja iz obraz lo ži tve zah te ve, 

je tako za oseb ne po dat ke (teh nič ne oko liš či ne v zve zi s ko mu ni ka ci jo, ki omo go ča

jo iden ti fi ka ci jo ose be) kot tudi za ko mu ni ka cij sko za seb nost (vse bi na ko mu ni ka ci je) 

pred vi de no vars tvo v ok vi ru 8. čle na EKČP.5 

5 EKČP v 8. čle nu (Pra vi ca do spo što va nja za seb ne ga in dru žin ske ga živ lje nja) do lo ča: 

»Vsakdoimapravicodospoštovanjasvojegazasebnegaindružinskegaživljenja,svojegadomaindopisovanja.

Javnaoblastsenesmevmešavativizvrševanjetepravice,razenčejetodoločenozzakonominnujnovdemo

kratičnidružbizaradidržavnevarnosti,javnevarnostialiekonomskeblaginjedržave,zato,daseprepreči

neredalizločin,dasezavarujezdravjealimoralaalidasezavarujejopraviceinsvoboščinedrugihljudi.« 
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II.  NORMATIVNA UREDITEV SPREMLJANJA MEDNARODNIH 
ZVEZ - PRIMERJALNI PREGLED

V na da lje va nju pri ka zu je mo nor ma tiv no ure di tev sprem lja nja med na rod nih zvez v 

Fran ci ji, Nem či ji, na Ni zo zem skem in v Ve li ki Bri ta ni ji.

2.1  Fran ci ja

Fran ci ja ima glav ne ob veš če val ne služ be umeš če ne v ok vir obram bne ga in no tra nje ga 

mi ni strs tva. Naj po mem bnej ša med fran co ski mi ob veš če val ni mi služ ba mi je Ge ne ral na 

di rek ci ja za zu na njo var nost (Directiongénéralede lasécuritéextérieure DGSE), ki 

je for mal no umeš če na v ok vir obram bne ga mi ni strs tva, de jan sko pa je od go vor na za 

svo je delo mi ni str ske mu pred sed ni ku in pred sed ni ku re pub li ke.6 Ta služ ba iz va ja tudi 

naj več ji de lež sprem lja nja med na rod nih si ste mov zvez.7 

Naj po mem bnej ši pred pis, ki v tej dr ža vi ure ja sprem lja nje med na rod nih si ste mov zvez, 

je za kon iz leta 1991 o taj no sti ko mu ni ci ra nja8 po elek tron ski poti9 Po na ve de nem za

ko nu je za go tov lje na taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti (vklju ču joč te le fon ske 

po go vo re, elek tron sko po što, te le faks idr.), v ute me lje nih pri me rih pa se pod po go ji, 

do lo če ni mi v za ko nu, lah ko po se že v to pra vi co. Ne ka te re po se ge v taj nost ko mu ni

ci ra nja po elek tron ski poti lah ko do vo li jo samo pra vo sod ni or ga ni, dru gi po se gi pa so 

oprav lje ni z do vo lje njem dru gih or ga nov in to iz raz lo ga var no sti (interceptionsdesécu

rité). Ti po se gi so tudi pred met pri ču jo če na lo ge.

6 Gle de nad zo ra nad vse mi ob veš če val ni mi služ ba mi v dr ža vi je tre ba ome ni ti, da je bila Fran ci ja do lan ske

ga leta med red ki mi dr ža va mi, ki ni ime la po seb ne par la men tar ne nad zor ne ko mi si je. Lani pa je bil spre jet 

za kon (Loin°20071443du9octobre2007portantcréationd'unedélégationparlementaireaurenseigne

ment), s ka te rim se je taka ko mi si ja us ta no vi la tudi v tej dr ža vi. Ko mi si ja, ki si cer nima de tajl ne ga vpo gle da v 

delo ob veš če val nih služb, je se stav lje na iz šti rih po slan cev in šti rih se na tor jev, čla na pa sta tudi pred sed ni ka 

od bo rov za obram bo in za no tra nje za de ve iz obeh do mov par la men ta.

7 DGSE je tudi edi na ob veš če val na or ga ni za ci ja v Fran ci ji, ki zbi ra in ana li zi ra po dat ke z vseh po dro čij druž

be ne ga živ lje nja tu jih dr žav  to rej vo jaš kih, po li tič nih, gos po dar skih in dru gih.

8 Iz be se de correspondances v na slo vu za ko na bi lah ko skle pa li, da gre zgolj za do pi so va nje, ven dar pa iz 

kon tek sta za ko na iz ha ja, da gre za ko mu ni ci ra nje v šir šem smi slu, zato smo upo ra bi li be se do ko mu ni ci ra nje. 

9 Loin°91646du10juillet1991relativeausecretdescorrespondancesémisesparlavoiedescommunica

tionsélectroniques, spletno mesto Légifrance.
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Za kon tako do lo ča, da se v iz jem nih pri me rih lah ko do vo li po seg v taj nost ko mu ni ci

ra nja po elek tron ski poti, če gre za ra zi sko va nje in for ma cij, po mem bnih za na cio nal no 

var nost, za vars tvo bis tve nih ele men tov znans tve nih in gos po dar skih po ten cia lov Fran

ci je, za vars tvo pred te ro riz mom in or ga ni zi ra nim kri mi na lom ter za pre pre če va nje de

lo va nja ne le gal nih obo ro že nih sku pin (3. člen). 

Do vo lje nje za po seg v taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti, ki je pi sno in obraz

lo že no, izda mi ni str ski pred sed nik ali ena od dveh oseb, ki ju sam za to izrec no poob

la sti. Do vo lje nje se izda na obraz lo žen pi sni pred log mi ni stra za obram bo, mi ni stra za 

no tra nje za de ve ali mi ni stra, pri stoj ne ga za po droč je ca ri ne (ozi ro ma na pred log ene 

od dveh oseb, ki ju vsak od na ve de nih mi ni strov za to izrec no poob la sti). Mi ni str ski 

pred sed nik mora po skr be ti za to, da se iz vr še va nje po se gov v taj nost ko mu ni ci ra nja po 

elek tron ski poti or ga ni zi ra cen tra li zi ra no (4. člen).10

Do vo lje nje se lah ko izda naj več za šti ri me se ce in se lah ko po dalj ša za ena ko ča sov no 

ob dob je. Iz pre stre že ne in for ma ci je se lah ko na pra vi pre pis samo v ti stem delu, ki se 

na na ša na ene ga od prej na šte tih raz lo gov. O vsa kem po se gu (to rej o pre stre za nju in 

sne ma nju) se se sta vi zaz na mek (relevé), v ka te rem je na ve den da tum in ura za čet ka ter 

kon ca po se ga. Ori gi nal ni po sne tek pre stre že ne in for ma ci je se naj ka sne je po de se tih 

dne vih od pri do bi tve iz bri še, o če mer se se sta vi pi sno po ro či lo (6.  9. člen).

De jan sko iz va ja nje po se gov v taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti v pro sto rih 

služb in pod je tij za te le ko mu ni ka ci je do vo li mi ni ster, pri sto jen za po droč je te le ko mu ni

ka cij, ozi ro ma od nje ga izrec no poob laš če na ose ba, po seg pa iz va ja jo za to us po sob lje

ni de lav ci služb in pod je tij za te le ko mu ni ka ci je (11. člen). 

Pre pis in for ma ci je, pri dob lje ne v skla du s tem za ko nom, se iz bri še ta koj, ko ni več po

tre ben za ure sni či tev ene ga od ci ljev po za ko nu (12. člen). 

Za kon je do lo čil tudi pod la go za de lo va nje dr žav ne ko mi si je za nad zor nad po se gi v 

taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti (Commissionnationaledecontrôledesinter

ceptionsdesécurité). Gre za neod vi sno ko mi si jo,11 ki skr bi za spo što va nje do ločb ti ste

ga dela za ko na, ki se ne na na ša na odred be pra vo sod nih or ga nov. Med dru gi mi čla ni 

10 Na ve de na do loč ba je veljala do 31. 12. 2008.

11 Ko mi si ja je si cer neod vi sna, kar se ti če pro ra ču na pa je vpe ta med dru ge služ be mi ni str ske ga pred sed ni ka.
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sta v nje ni se sta vi tudi pred stav ni ka obeh do mov par la men ta. Vsi čla ni mo ra jo va ro va ti 

taj nost po dat kov. Ko mi si ja sprej me po slov nik (13. člen). 

Mi ni str ski pred sed nik o vsa kem do vo lje nju za po seg v taj nost ko mu ni ci ra nja po elek

tron ski poti v 48 urah ob ve sti na ve de no ko mi si jo. Če ta meni, da do vo lje nje ni v skla du 

z za ko nom, izda pri po ro či lo, v ka te rem pred la ga mi ni str ske mu pred sed ni ku pre ki ni tev 

ukre pa. Pri po ro či lo po sre du je tudi mi ni stru, ki je ukrep pred la gal in mi ni stru, pri stoj

ne mu za te le ko mu ni ka ci je. Mi ni str ski pred sed nik ne mu do ma ob ve sti ko mi si jo o svo ji 

od lo či tvi (14. člen). 

Ko mi si ja na last no ini cia ti vo ali na zah te vo ose be, ki ima ne po sred ni in oseb ni in te res, 

pre ve ri, če je posamezni po seg v taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti iz na slo va 

var no sti iz vr šen v skla du s tem za ko nom. Če ugo to vi, da temu ni tako, mi ni str ske mu 

pred sed ni ku po sre du je pri po ro či lo in po sto pek po te ka kot v pri me ru red ne ga ob veš

ča nja (15. člen).12 

Ko mi si ja vsa ko leto po sre du je mi ni str ske mu pred sed ni ku poro či lo o delu, zla sti pa na

ve de iz da na pri po ro či la in opi še od ziv na nje. Po ro či lo se ob ja vi. V vsa kem tre nut ku 

lah ko ko mi si ja ob ve sti mi ni str ske ga pred sed ni ka o svo jih opa ža njih (19. člen).13 

Zelo po mem bna je do loč ba 20. čle na, ki go vo ri o tem, da je nad zor nad pre stre za njem 

ti stih ko mu ni ka cij, ki po te ka jo po brez žič nih po ve za vah (transmissionsempruntantla

voiehertzienne),14to rej tudi ce lot ne ga sklo pa ko mu ni ka cij s po moč jo sa te li ta, izv zet iz 

tega za ko na, ven dar samo v ti stih pri me rih, ko gre za ra zisko va nje in for ma cij, po mem

bnih za na cio nal no var nost. 

V 22. čle nu za ko na pa je de jan sko po jas nje no, kako po te ka zbi ra nje po dat kov po brez

žič nih po ve za vah prek sa te li ta. Iz kon tek sta tega čle na se da na mreč raz bra ti, da v ta kih 

pri me rih iz da ja ta odred be kar no tra nji ozi ro ma obrab ni mi ni ster (ki ima ta v svo ji in

ge ren ci tudi po dve glav ni ob veš če val ni služ bi dr ža ve). Nju ne odred be niso pred met 

12 Iz na ve de ne do loč be je mo go če z za dost no mero za nes lji vo sti skle pa ti, da se po fran co ski ure di tvi po sa

mez ni ku av to ma tič no ne omo go či sez na ni tev s tem, da je pred met nad zo ra. Pri tož bo lah ko vlo ži v pri me ru, 

če sam na ka kr šen ko li drug na čin izve, da je nad zo ro van.

13 Na ve de na do loč ba je veljala do 31. 12. 2008.

14 Za raz li ko od na vad nih žič nih po ve zav, za ka te re se upo rab lja izraz parfil ozi ro ma »po ži ci«. Če da lje več 

ko mu ni ka cij dan da nes po te ka prek sa te li tov, med dru gim tudi in ter net ne po ve za ve.
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ni ka kr šne ga nad zo ra.15 Rav no tako kot pra vo sod nim or ga nom in mi ni str ske mu pred

sed ni ku pa mo ra jo iz va jal ci te le ko mu ni kacij skih in in for ma cij skih sto ri tev tudi nji ma 

omo go či ti do stop do vseh zah te va nih po dat kov ozi ro ma iz ved bo zbi ra nja po dat kov, 

si cer je za njih za gro že na ka zen. 

De kret iz leta 199316 do lo ča pra vi la za ime no va nje oseb, poob laš če nih za iz va ja nje zbi

ra nja podat kov po za ko nu iz leta 1991. De kret do lo ča, da tako zbi ra nje po dat kov lah ko 

iz va ja jo samo teh nič no us po sob lje ne ose be, ki so naj manj dve leti za po sle ne pri služ bi 

ali pod jet ju za te le ko mu ni ka ci je in niso za be le že ne v ka zen ski evi den ci17 (1. člen).

Odred bo ozi ro ma zah te vo za po seg v taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti sklad

no z za ko nom iz leta 1991 se vlo ži v pi sni ob li ki pri služ bi ali pod jet ju za te le ko mu ni ka

ci je, vse bo va ti pa mora vse ele men te za iden ti fi ka ci jo v zve zi z zbi ra njem po dat kov in 

tudi tra ja nje tega ukre pa (2. člen).

Mi ni ster, pri sto jen za te le ko mu ni ka ci je, do lo či sez nam oseb, pri stoj nih za spre je ma nje 

odredb ozi ro ma zah tev za po seg v taj nost ko mu ni ci ra nja (4. člen). 

Za ko nik o po štah in elek tron skih ko mu ni ka ci jah (Codedespostesetdescommunica

tionsélectroniques) do lo ča ne ka te re ob vez no sti v zve zi z iz va ja njem ukre pov po se ga

nja v taj nost ko mu ni ci ra nja. Tako je v zve zi z obram bo dr ža ve in to za dev no za ko no da jo 

v čle nu D987 do lo če no, da mora ope ra ter za go to vi ti pri stoj nim or ga nom iz va ja nje za

ko na o taj no sti ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti iz leta 1991. V tem ok vi ru ope ra ter 

na pod la gi zgo raj na ve de ne ga de kre ta iz leta 1993 do lo či ose be, ki so poob laš če ne za 

de jan sko teh nič no iz va ja nje zbi ra nja po dat kov po ome nje nem za ko nu. Upo rab ljena 

sreds tva, ki jih za go to vi ope ra ter za ta na men, mo ra jo za go tav lja ti pre stre za nje po dat

kov iz ven dr žav ne ga ozem lja. 

15 Po ne ka te rih in for ma ci jah (glej Jau vert) je fran co ska ob last skle ni la, da služ bam, pred vsem DGSE, pu sti 

pro ste roke in jih gle de na ob sež ne na čr te za mo der ni za ci jo si ste mov za sprem lja nje zvez ne ovi ra pri nji

ho vem delu.

16 (Décretn°93119du28janvier1993relatifàladésignationdesagentsqualifiéspourlaréalisationdes

opérationsmatériellesnécessairesàlamiseenplacedesinterceptionsdecorrespondancesémisesparvoie

detélécommunicationsautoriséesparlaloin°91646du10juillet1991)

17 Gre za del ka zen ske evi den ce (casierjudiciaire) z na zi vom Bulletinn°2, v ka te re ga se vpi su je jo tež ja kaz

ni va de ja nja. 
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2.2  Nem či ja

Iz je mo od si cer ob vez ne ga ob veš ča nja oseb, ka te rih ko mu ni ka cij ska za seb nost je kr še

na, v 10. čle nu do lo ča že nemš ka us ta va. Raz log za iz je mo je lah ko vars tvo de mo kra tič

ne ga us tav ne ga reda ali ob stoj in var nost dr ža ve. Na tanč ne je to ure ja Za kon o spre mem

bah ome je va nja taj no sti pošt nih in ko mu ni ka cij skih spo ro čil (GesetzzurNeuregelung

vonBeschränkungendesBrief,PostundFernmeldgeheimnisses) iz leta 2001. Ta na me

sto sod ne ga vars tva v teh pri me rih uva ja mož nost par la men tar ne kon tro le. V ta ok vir 

spa da tudi ure ja nje po se gov v te le ko mu ni ka cij sko za seb nost v pri me ru med na rod nih 

si ste mov zvez. Ome nje ni za kon to ak tiv nost dopušča ci vil nim in vo jaš kim ob veš če val

nim služ bam (agen ci jam), ven dar mora biti po sa mez no de ja nje odo bre no s stra ni mi ni

strs tva, ki ga za to poob la sti pred sed nik vla de. 

Zvez na ob veš če val na služ ba (BundesnachrichtdienstBND)18 lah ko tako po do lo či lih 

tega za ko na (5. člen) pre stre za med na rod ne si ste me zvez (ne sme pre stre za ti do ma čih 

zvez oz. nad zi ra ti svo jih dr žav lja nov), in si cer v ok vi ru nje ne splo šne pri stoj no sti zbi ra

nja in for ma cij, ki iz ha ja iz Za ko na o Zvez ni ob veš če val ni služ bi (GesetzüberdenBun

desnachrichtdienst). Tu gre za na ključ no sprem lja nje in for ma cij oz. zvez z na me nom 

pre stre za nja mo re bit nih gro ženj za dr žav no var nost. Iz bra na zve za mora biti ved no lo

ci ra na iz ven ozem lja Nem či je. Do vo lje nje za tako, t. i. stra teš ko nad zi ra nje zvez, se izda 

za ob dob je treh me se cev z mož nost jo po dalj ša nja.19 

K do lo či tvi zvez, ki bodo pred met nad zo ra, mora dati so glas je po se ben par la men tar ni 

od bor (Kontrollgremium).20 

Po leg na ključ ne ga sprem lja nja in for ma cij lah ko BND pre stre za (nad zi ra in sne ma) 

med na rod ne si ste me zvez tudi v pri me ru, ko na no ben dru g na čin ni mo go če ugo to vi

ti ali pre pre či ti ne var no sti za ose bo, ki je v tu ji ni, je pa to v po seb nem in te re su dr ža ve. 

Do vo lje nje se v tem pri me ru izda za dva me se ca in ga je za dvo me seč ne in ter va le tudi 

mo go če po dalj še va ti (8. člen).

18 BND je viš ji zvez ni or gan, ki je ne po sred no po dre jen vod ji Ura da zvez ne ga kanc ler ja.

19 Mi ni stro va odred ba mora vse bo va ti na bor is kal nih poj mov in do lo či tev po droč ja in med na rod nih si ste

mov zvez.

20 Par la men tar ne mu od bo ru pe rio dič no (naj manj vsa kih šest me se cev) pri stoj no mi ni strs tvo po ši lja tudi 

po ro či la o iz va ja nju za ko na, ta pa na prej po ro ča nemš ke mu par la men tu (Bundestag).
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Vse pri dob lje ne po dat ke je do vo lje no upo ra bi ti le in zgolj za do lo če ne na me ne oz. za 

na men, za ra di ka te re ga so bili zbra ni. 

Kot ome nje no, do vo lje nje za iz va ja nje nad zo ra in sne ma nja med na rod nih si ste mov 

zvez izda pri stoj ni mi ni ster, ven dar po leg tega ob sta ja jo še ne ka te ri va ro val ni me ha niz

mi. V sklo pu ob veš če val ne služ be se do lo či us luž be nec, ki iz pol nju je po go je za sod niš

ko funk ci jo in ki iz va ja nad zor nad iz va ja njem poob la stil ter od lo ča o na dalj njem po

sre do va nju pri dob lje nih po datkov. Po leg tega (ra zen iz jem nih pri me rov)21 mora biti z 

re zul ta ti nad zo ra sez na nje na tudi ose ba, ki je bila pred met nad zo ra (Vuk sa no vi ć, 2007). 

Nad zor no funk ci jo pa ima v pri me ru ob veš če val nih služb tudi nemš ki par la ment (Bun

destag), ki kon tro lo iz va ja na več na či nov in sko zi več de lov nih te les. Po leg obi čaj nih 

raz prav v Bundestagu, ki so po sle di ca vpra šanj po slan skih sku pin ali po sa mez nih po

slan cev, služ be od da ja jo po ro či la par la men tar nim od bo rom (npr. od bo ru za zu na nje 

za de ve, od bo ru za obram bo), v ne ka te rih pri me rih pa o svo jem delu po ro ča jo tudi 

po seb nim prei sko val nim ko mi si jam. Za nad zor de lo va nja ob veš če val nih služb je bila 

us ta nov lje na tudi po seb na sku pi na/svet  ParliamentaryControlPanel, po leg tega pa 

ob sta ja ta še dve de lov ni te le si, to sta Od bor za pro ra čun oz. v nje go vem sklo pu po seb

no de lov no telo, se stav lje no iz de ve tih čla nov, ki odo bra va in nad zi ra po ra bo sred stev 

za de lo va nje ob veš če val nih služb, ter ko mi si ja G 10, ki pred stav lja ne kak šno sod no telo, 

ki v po seb nih pri me rih nad zi ra delo ob veš če val nih služb na po droč ju nad zo ra pošt nih 

in te le ko mu ni ka cij skih zvez (v: The In tel li gen ce Ser vi ces and Par lia men tary Con trol in 

Ger many).22

2.3  Ni zo zem ska

Pre stre za nje ko mu ni ka cij na Ni zo zem skem v os no vi re gu li ra Ka zen ski za ko nik (Crimi

nalCode). Za tako de ja nje je po tre ben sod ni na log, ki pa ga ob veš če val ne in var nost ne 

služ be ne po tre bu je jo. Za kon o te le ko mu ni ka ci jah iz leta 1998 (z do pol ni tva mi iz leta 

2004) zah te va od po nud ni kov te le ko mu ni ka cij skih sto ri tev, da omo go či jo pre stre za nje 

vsa ke zve ze (tele fon ske ali in ter net ne). Da zmož nost pri sluš ko va nja ope ra ter ji v te le ko

21 Ra zen, če po seb na ko mi si ja (neod vi sno telo, se stav lje no iz šti rih čla nov) pre so di, da bi to ogro zi lo cilj, za

ra di ka te re ga je bila ak tiv nost oz. zbi ra nje in for ma cij oprav lje na (12. člen). Ko mi si ja pra vi lo ma pred nji ho vim 

iz vr še va njem tudi po tr di vse iz da ne od loč be o iz va ja nju poob la stil (15. člen).

22 Več v: DieParlamentarischeKontrollederNachrichtendiensteinDeutschland:FunktionundArbeitswei

sedesParlamentarischenKontrollgremiumsundderG10Kommission, Do ku men ta ci ja Dr žav ne ga zbo ra.
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mu ni ka cij skem sek tor ju de jan sko rea li zi ra jo, skr bi ni zo zem ska Agen ci ja za ra dio ko mu

ni ka ci je (Pri vacy In ter na tio nal, spletno mesto).23

 

Za kon o ob veš če val nih in var nost nih služ bah iz leta 2002 (Intelligence and Security

ServicesAct) (v na da lje va nju: za kon) v 1. čle nu de fi ni ra pro ce si ra nje in for ma cij kot ka

kr šno ko li ak tiv nost ali sku pek ak tiv no sti, po ve za nih z in for ma ci ja mi, vključ no z vse mi 

ob li ka mi nji ho ve ga zbi ra nja, sne ma nja, ob de lo va nja, shra nje va nja, po so dab lja nja, spre

mi nja nja, ob nav lja nja, upo rab lja nja, šir je nja, se stav lja nja, po ve zo va nja, va ro va nja ali uni

če nja.

Za ob veš če val ne in var nost ne služ be sta pri stoj na dva mi ni stra. Za Splo šno ob veš če

val no in var nost no služ bo je pri stojen mi ni ster za no tra nje za de ve in za de ve kra lje vi ne 

(MinisterofInteriorandKingdomRelations), za Obram bno ob veš če val no in var nost

no služ bo pa je pri sto jen mi ni ster za obram bo (1. člen). 

Za kon od pri stoj nih mi ni strov zah te va, da se red no pos ve tu jeta in da po po tre bi (v in te

re su po sa mez ne za de ve) k so de lo va nju po va bita tudi dru ge mi ni stre.

S kra lje vim od lo kom se na pod la gi skup ne ga pred lo ga pri stoj nih mi ni strov do lo či ose

bo, ki oprav lja na lo ge koor di na tor ja med služ ba mi. Ta de lu je v skla du z na vo di li, ki 

mu jih dajo pre mier, mi ni ster za splo šne za de ve (MinisterofGeneralAffairs) in dru gi 

pri stoj ni mi ni stri. Pred stoj ni ki služb mu pri iz va ja nju na log po ma ga jo s po sre do va njem 

po treb nih in for ma cij (4. člen). 

V tret jem po glav ju za ko na, ki go vo ri o pro ce sira nju in for ma cij s stra ni služb, je v 12. čle

nu za pi sa no, da je pro ce si ra nje in for ma cij do vo lje no zgolj v toč no do lo čen na men in 

zgolj v to lik šnem ob se gu, kot je nuj no za iz va ja nje tega za ko na oz. Za ko na o var nost nih 

prei ska vah (Security InvestigationsAct).24 Če ni dru ga če do lo če no, se vse ak tiv no sti 

služ be lah ko iz va ja le ob pred hod nem do vo lje nju pri stoj ne ga mi ni stra oz. vod je služ be, 

ki do vo lje nje izda v ime nu mi ni stra (s pi snim skle pom, ki mora biti v ved nost po slan 

23 Mar ca 2005 je in ter net ni po nud nik XS4ALL proti ni zo zem ski vla di spro žil sod ni po sto pek, v ka te rem je 

tr dil, da je vlo žil ve li ka sreds tva v za go tav lja nje oz. omo go ča nje pri sluš ko va nja vsem zve zam, ki pa niso bila 

po vr nje na v no be ni ob li ki. Skli ce val se je na kr še nje last nin skih pra vic in prin ci pa soraz mer ne ga de lje nja 

jav nih bre men.

24 Za kon o var nost nih prei ska vah iz leta 2000 je ne kak šno do pol ni lo Za ko ni ku o ka zen skem po stop ku 

(CodeofCriminalProcedure) in re gu li ra po droč je me tod kazenskih prei sko val nih postopkov.
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pri stoj ne mu mi ni stru, lah ko vod ja služ be za to poob la sti tudi po dre je ne ga urad ni ka). 

Do vo lje nje se obi čaj no izda za ob dob je treh me se cev (19. člen). 

V 25. čle nu za kon poob laš ča Splo šno ob veš če val no in var nost no služ bo, da s po moč

jo teh nič ne opre me ne po sred no pri sluš ku je, spre je ma, sne ma in nad zi ra vse ob li ke 

po go vo rov, te le ko mu ni ka cij ali dru gih pre no sov po dat kov, ne gle de na kraj do ga ja nja. 

Te ak tiv no sti se lah ko iz va ja jo le ob pred hod no pri dob lje nem do vo lje nju. V pri me ru 

Obram bne ob veš če val ne in var nost ne služ be pa so ome nje ne ak tiv no sti do vo lje ne le, 

če je do vo lje nje iz da no v so glas ju z mi ni strom za no tra nje za de ve in za de ve kra lje vi ne. 

To do lo či lo ne ve lja za pred pi sa no (directed) spre je ma nje in sne ma nje brez žič nih te le

ko mu ni ka cij, ki iz vi ra jo iz ali so na me nje ne v dru ge dr ža ve. Če se te te le ko mu ni ka ci je 

na na ša jo na vo jaš ka spo ro či la, po seb no do vo lje nje ni po treb no (25. člen, osmi od sta

vek Za ko na o ob veš če val nih in var nost nih služ bah). Vlo go za iz da jo do vo lje nja v obeh 

pri me rih na pi še vod ja služ be, vse bo va ti pa mora:

• ob seg poob la sti la;

• in for macijo o iden ti te ti oseb ali or ga ni za cij, vple te nih v za de vo, za ka te ro se iz da ja 

do vo lje nje (če to ob iz da ji do vo lje nja še ni zna no, se ta po da tek do pol ni, ka kor hi tro 

je to mo go če);

• raz log za iz va ja nje ak tiv no sti. 

Za kon do vo lju je služ bam ne po sred no pre stre za nje te le ko mu ni ka cij brez so de lo va nja 

po nud ni ka te le ko mu ni ka cij skih sto ri tev kot po sred ni ka. S tem se služ be izog ne jo mo

re bit ne mu uha ja nju in for ma cij o nji ho vih ak tiv no stih. Služ bi je tudi po de lje no do vo

lje nje, da vdre v ra ču nal nik, kot eden od ukre pov, s ka te rim je mo go če pri ti do is ka nih 

po dat kov.

Brez do vo lje nja lah ko služ be z na me nom nad zi ra nja ko mu ni ka cij spre je ma jo in sne

ma jo brez žič ne ko mu ni ka ci je, ki so na me nje ne v ali pri ha ja jo iz dru ge dr ža ve, ven dar 

se mora naj ka sne je v roku dveh dni po tem, ko se ugo to vi iden ti te ta iz vo ra te le ko mu

ni ka ci je (ki je za služ bo re le vant na), za pro si ti za do vo lje nje za pro ce si ra nje in for ma cij. 

Do kler do vo lje nje ni iz da no, se zve zo lah ko sne ma, ven dar po sne te ga ma te ria la ni do

vo lje no prei sko va ti (26. člen). 

Vse omenjene de jav no sti obeh služb pa so do vo lje ne le, če zbi ra nje po treb nih po dat

kov ni mo go če iz ve sti v ok vi ru jav no do stop nih vi rov in for ma cij ali dru gih vi rov, od 

ka te rih služ bi lah ko pri do bi ta po dat ke. Pri tem je treba upo šte va ti, da mora biti ob seg 

upo rab ljenih poob la stil so raz me ren s ci ljem. Poob la stil ni do vo lje no ure sni či ti, če bi 
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nji ho va iz ved ba v pri mer ja vi s ko rist mi pov zro či la ne so raz mer no ško do vple te nim ose

bam (31. člen). 

Iz va ja nje poob la stil se pre ki ne ta koj, ko je do se žen cilj oz. se poob la sti la ome ji jo, če je 

na tak na čin še mo go če do se či za stav ljen cilj (32. člen).

Po za ključ ku na lo ge je tre ba na pi sa ti pi sno po ro či lo (33. člen).

Nad le gi tim nost jo iz ve de nih ak cij bedi nad zor ni od bor (SupervisoryCommittee), ki je 

se stav ljen iz treh čla nov, od ka te rih mo ra ta ime ti vsaj dva iz med njih dok to rat iz pra va. 

Čla ni so ime no va ni s kra lje vim od lo kom na pri po ro či lo pri stoj nih mi ni strov (64. in 65. 

člen). Od bor vsa ko leto do 1. maja ob ja vi let no po ro či lo o svo jem delu. Po ro či lo je do

stop no jav no sti (80. člen). 

2.4  Ve li ka Bri ta ni ja

Var nost noob veš če val ni si stem v Ve li ki Bri ta ni ji te me lji na na sled njih služ bah: 

• Taj na ob veš če val na služ ba (SecretIntelligenceService  SIS), 

• Vladna služ ba za ko mu ni ka ci je (Government Communications Headquarters  

GCHQ),

• Var nost na služ ba (SecurityService),

• Po se ben od de lek (SpecialBranch) in

• Obram bni ob veš če val ni štab (DefenceIntelligenceStaff  DIS) (šir še Kru nič, 1999).

V na da lje va nju se bomo ome ji li le na de lo va nje Vlad ne služ be za ko mu ni ka ci je (GCHQ). 

Ta je na sta la leta 1942 in spa da pod Mi ni strs tvo za zu na nje za de ve. V skla du z Za ko nom 

o ob veš če val nih služ bah (IntelligenceServicesAct, 1994) je GCHQ za dol že na zla sti za 

na sled nje:

• sprem lja nje in pre stre za nje elek tro mag net nih, zvoč nih in dru gih sig na lov, de ši fri ra

nje tako pri dob lje ne ga ma te ria la in ob li ko va nje ozi ro ma iz de la va in for ma cij;

• je zi kov no sve to va nje in po moč, vključ no s teh nič no ter mi no lo gi jo;25 

• za go tav lja nje po mo či in sve to va nje pri krip to gra fi ji in dru ge za de ve v po ve za vi z zaš

či to in for ma cij ter dru gih gra div (In tel li gen ce Ser vi ces Act in Kru nič, 1999:215).

Pre stre za nje mora odo bri ti pri stoj ni mi ni ster in ve lja 6 me se cev. To ob dob je je mo go če 

po dalj ša ti ozi ro ma ob no vi ti. Če gre za nuj ne pri me re, ga lah ko odo bri ose ba, poob laš

če na s stra ni mi ni stra (Kru nič, 1999 in In tel li gen ce Ser vi ces Act). 

25 Služ ba ima stro kov nja ke za različ ne je zi ke (Kru nič, 1999:215).
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V skla du z Za ko nom o prei sko val nih poob la sti lih (RegulationofInvestigatoryPowers

ActRIPA) iz leta 2000 za na log za pre stre za nje (interceptionwarrants) za pro si ozi ro ma 

ga zah te va di rek tor GCHQ. Gle de ko mu ni ka cij pa, ki so po sla ne iz tu ji ne ali na me nje ne 

v tu ji no, za kon do lo ča ozi ro ma do vo lju je, da pri stoj ni mi ni ster izda po seb no pob la sti lo 

(certificatedwarrant). V tem poob la sti lu ni tre ba do loč no iden ti fi ci ra ti oseb ali pro sto

rov, ki so pred met nad zo ra te le ko mu ni ka cij, in ne po dat kov o na roč niš kih šte vil kah ali 

apa ra tih, ki se nad zi ra jo. Poob la sti lo je (med dru gim) lah ko iz da no, če je to nuj no in 

so raz mer no s ci lji s po droč ja dr žav ne var no sti in če se prei sku je jo »dejanjainnameni 

osebzunajBritanskegaotočja« s po droč ja eko nom skih ko ri sti Zdru že ne ga Kra ljes tva 

(Vuk sa no vi ć, 2007:9 in Re gu la tion of In ve sti ga toryPo wers Act).

2.5  UKUSA 

Leta 1946 so vla de Ve li ke Bri ta ni je, ZDA, Ka na de, Av stra li je in Nove Ze lan di je pod pi sa le 

spo ra zum UKUSA, poz nan tudi pod ime nom »taj ni spo ra zum.« V njem je bilo do lo če no, 

ka te re dele sve ta bodo sprem lja le ZDA in ka te re os ta le dr ža ve pod pi sni ce. Ve li ka Bri ta

ni ja ozi ro ma nje na vlad na služ ba za ko mu ni ka ci je (GCHQ) je bila za dol že na za Afri ko 

in za (ta krat no) Sov jet sko zve zo.26 Del ame riš ke ga oseb ja je na meš čen v Ve li ki Bri ta ni ji; 

Bri tan ci pa so de lu je jo pri vo de nju ne ka te rih po staj v tu ji ni z Av stral ci in Ame ri ča ni.27 

Po na ved bah iz leta 1999 (Kru nič) in po ne ka te rih no vej ših vi rih (Wi ki pe dia) naj bi bil 

spo ra zum še ved no ve lja ven.

 

Pri UKUSA gre to rej za po ve za vo an glo sak son skih dr žav z na me nom zbi ra nja po dat kov 

s po moč jo SIGINT, kar po me ni, kot smo že uvo do ma ome ni li si stem za elek tron sko 

ob veš če val no de jav nost. »Vokvirutegasporazumajemogočazeloširokopoteznaizme

njavainformacijinobveščevalnihpodatkov,analizterosebja.Rezultatsporazumaje,

dasovtehdržavahinnaozemljihnjihovihzaveznikovnamestiliobsežneprisluškoval

nesistemeinjihzdružilivsistem,imenovanECHELON.« (Pelj han, 1999). Gre za po sta je, 

ki so po stav lje ne po vsem sve tu in ima jo svo je an te ne us mer je ne na ci vil ne te le ko mu

ni ka cij ske sa te li te, v manj ši meri tudi na vo jaš ke (Pelj han, 1999). ECHELON tako ZDA 

kot dr ža vam pod pi sni cam spo ra zu ma UKUSA omo go ča pre stre za nje in for ma cij. Gre za 

26 Po po dat kih en ci klo pe di je Wi ki pe dia ZDA sprem lja jo: La tin sko Ame ri ko, Azi jo, azij ski del Ru si je in se ver ni 

del Ki taj ske; Av stra li ja: In do ki no, In do ne zi jo in juž ni del Ki taj ske; Nova Ze lan di ja pa za hod ni Pa ci fik. 

27 Vlad ni urad Ve li ke Bri ta ni je »nudi us lu ge« tudi dru gim pri ja telj skim dr ža vam. Av tor na va ja pri mer, ko je 

Juž na Afri ka leta 1980 Ve li ko Bri ta ni jo za pro si la za po dat ke, ki so jih pri do bi li s pre stre za njem ko mu ni ka cij 

afriš ke ga na cio nal ne ga kon gre sa in ne ka te rih dr žav (Zam bi ja, Mo zam bik, An go la). 
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zelo zmog ljiv si stem, ki omo go ča pre stre za nje gla sov nih in po dat kov nih ko mu ni ka cij 

na med na rod nih zve zah  pre stre za nje vseh vrst ra dij skih sig na lov in »stran ska vra ta« v 

stroj ni in pro gram ski opre mi (ve či no ma) ame riš kih proi zva jal cev (šir še: spletno me sto 

RIS). 

III.  ZAKLJUČEK

Med na rod ni tren di ka že jo, da se od leta 2000 da lje kla sič na ob veš če val na de jav nost bolj 

ali manj seli na po droč je t.i.»bussinessintelligence«, zla sti na sprem lja nje tren dov v vo

jaš ki in du stri ji. Na po droč ju po li tič ne in di plo mat ske de jav no sti pa prev ze ma ne ka te re 

ob veš če val ne na lo ge, kot so zbi ra nje po dat kov o po li ti kih dr žav go sti te ljic, lo bi ra nju, 

ka dro va nju, spre mem bah na vlad nih ni vo jih, itd. Vse več ji po men do bi va jo služ be, ki so 

za dol že ne za nad zor nad ko mu ni ka ci jami (pre stre za nje med na rod nih si ste mov zvez, 

sa te lit sko opa zo va nje, itd.). Zna no je, da ima GCHQ zelo vi so ke iz dat ke za vzdr že va nje 

sa te lit ske in pro gram ske opre me za nad zor nad med na rod ni mi ko mu ni ka ci ja mi (med

na rod ne te le fon ske zve ze, in ter net itd). Vse več ji pou da rek se daje so de lo va nju med 

ob veš če val ni mi služ ba mi, po seb no na po droč ju iz me nja ve in for ma cij o or ga ni zi ra nem 

kri mi na lu, med na rod nem te ro riz mu, ne do vo lje ni tr go vi ni z ma mi li in be lim bla gom. V 

tej sme ri se pod pi ra upo ra bo med na rod nih si ste mov zvez in ak tiv nost dr žav čla nic EU, 

da so de lu je jo in si na ta na čin za go to vi jo in for ma ci je, ki jih za ra di svo je ve li ko sti in fi

nanč nih zmož no sti si cer ne bi mo gle do bi ti (pov ze to po Bo go lin, 2008).

V Fran ci ji ima jo par la men tar no telo za nad zor nad ob veš če valnimi služ ba mi še le od 

je se ni 2007. V taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti lah ko po leg pra vo sod nih or ga

nov v ne ka te rih pri me rih po se ga jo tudi dru gi or ga ni, in si cer iz raz lo ga var no sti. V za ko

nu iz leta 1991 o taj no sti ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti je do lo če no, da do vo lje nje 

za po seg izda mi ni str ski pred sed nik ali nje gov poob laš če nec na pred log pri stoj ne ga 

mi ni stra. Do vo lje nje se lah ko izda naj več za šti ri me se ce in se lah ko po dalj ša za ena ko 

ča sov no ob dob je. Za spo što va nje do ločb za ko na skr bi dr žav na ko mi si ja za nad zor nad 

po se gi v taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti. Mi ni str ski pred sed nik mora o vsa

kem do vo lje nju za po seg v taj nost ko mu ni ci ra nja po elek tron ski poti ob ve sti ti na ve de

no ko mi si jo, ki lah ko izda pri po ro či lo, v ka te rem pred la ga pre ki ni tev ukre pa. Fran co ska 

po seb nost je v tem, da v pri me ru raz lo gov na cio nal ne var no sti ni pred vi den nad zor 

pre stre za nja ti stih pre no sov, ki po te ka jo po brez žič nih po ve za vah. 
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Nemš ke ob veš če val ne služ be, kot vse to vrst ne or ga ni za ci je, zbi ra jo in ana li zi ra jo in for

ma ci je, po ve za ne z zu na njo, no tra njo in var nost no po li ti ko. Ni ma jo po seb nih iz vr šil nih 

poob la stil/mo či, te melj ne pra vi ce pa lah ko ome ju je jo le na na čin, kot jim to omo go ča 

za ko no da ja. Pri tem so pod vr že ne stro gi kon tro li s stra ni nemš ke ga par la menta (za ra di 

ome je ne ga sod ne ga vars tva oseb v po stop ku). Ob veš če val na or ga ni za ci ja, ka te re de lo

va nje je ome je no na tu ji no, je Zvez na ob veš če val na služ ba ali Bundesnachrichtendienst 

(nje ne ak tiv no sti so re gu li ra ne z Za ko nom o Zvez ni ob veš če val ni služ bi). Ta de lu je kot 

zgod nji opo zo ril ni si stem gle de do ga janj na tu jem (pred vsem ti stih, v ka te re je vple ten 

in te res Nem či je) in kot ser vi sna služ ba nemš ke zvez ne vla de. Do vo lje nje za iz va ja nje 

nad zo ra in sne ma nja med na rod nih si ste mov zvez izda pri stoj ni mi ni ster. 

Tudi na Ni zo zem skem ob veš če val ne služ be za pre stre za nje zvez ne po tre bu je jo sod ne

ga na lo ga, pač pa do vo lje nje izda mi ni ster za no tra nje za de ve in za de ve kra lje vi ne oz. 

mi ni ster za obram bo. Za kon o ob veš če val nih služ bah si cer do vo lju je tudi pre stre za nje 

zvez brez do vo lje nja, ven dar le v pri me rih, ko gre za neo sre do to če no oz. na ključ no zbi

ra nje in for ma cij (po dob no tudi v Nem či ji). Za nji ho vo pro ce si ra nje pa je zo pet tre ba 

pri do bi ti do vo lje nje. 

V Ve li ki Bri ta ni ji je v skla du z za ko no da jo za iz da ja nje odo bri tev za pre stre za nje za dol

žen pri sto jni mi ni ster, ki lah ko izda tudi po seb no poob la sti lo (certificatedwarrant), če 

gre za ko mu ni ka ci je, na me nje ne v tu ji no ali po sla ne iz tu ji ne. 
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CIVILNE POSLEDICE ZAKONSKE ZVEZE,  

SKLENJENE PO CERKVENEM PRAVU*

I.  UVOD 

V Slo ve ni ji je za kon ska zve za z za ko nom ure je na živ ljenj ska skup nost mo ža in že ne. 

Že us ta va do lo ča, da te me lji na ena ko prav no sti za kon cev, ter da se skle ne pred pri

stoj nim dr žav nim or ga nom. Slo ven sko pra vo poj ma po ro ka ne poz na, če tu di ve či na 

dr žav v izra zo slov ju ne raz li ku je med po ro ko in za kon sko zve zo.

Za kon ska zve za se je sko zi svoj zgo do vin ski raz voj spre mi nja la in do gra je va la. Ve či na 

prav nih zgo do vi nar jev vidi za met ke prava za kon ske zve ze v pr vih pre po ve dih spol nih 

od no sov med krv ni mi so rod ni ki  te naj bi se po ja vi le že v pra skup no sti. Os nov ne ci

vi li za cij ske nor me so se s ča som spre mi nja le in ved no zno va nad gra je va le. V sred njem 

veku je krš čans tvo naj prej spre je lo za kon sko zve zo, ki je ob sta ja la v rim ski dr ža vi, ven

dar je sča so ma ob li ko va lo svo jo teo ri jo za kon ske zve ze. Ta dok tri na pra vi, da je za kon

ska zve za is to ča sno po god ba (na rav ne ga pra va) ter sve ta skriv nost. Od prav lje na je bila 

pos vet na za kon ska zve za in uve de no je bilo ob vez no skle pa nje cerk ve ne za kon ske zve

ze  na za ho du leta 1563, na vzho du pa že 1306. Gal sko gi ba nje v Fran ci ji je po dob no 

kot pro te stant sko uče nje1 opu sti lo ide je o za kon ski zve zi, ki jih je za go var ja la ka to liš ka 

cer kev. Me ni li so, da je dr ža va ti sta, ki ima pra vi co, da ure di za kon sko zve zo kot po god

be ni od nos, med tem ko naj se cer kev uk var ja z za kon sko zve zo kot sve to skriv nost jo. 

Novi vek po me ni zma go slav je ide je, da je za kon ska zve za ci vil no prav na po god ba, zato 

cer kev nima pra vi ce pred pi so va ti pogo jev za nje no skle pa nje. Vr hu nec uče nja te šo le 

po me ni fran co ska re vo lu cio nar na za ko no da ja iz leta 1792, ki raz gla ša ob vez no ci vil no

prav no skle pa nje za kon ske zve ze in pra vi co dr ža ve, da sama prav no ure ja ta in sti tut. 

Fran co ske mu zgle du so sle di le še mno ge dru ge dr ža ve2, ki so v 19. in 20. sto let ju raz

1 John Cal vin in so miš lje ni ki so v 16. sto let ju spre je li t.i. Že nev sko ured bo o po ro kah, po ka te ri je za ve ljav

no skle ni tev zakon ske zve ze po treb na dr žav na re gi stra ci ja in cerk ve na pos ve ti tev (pov ze to po Wi ki pe dia).

2 V Nem či ji je ob vez no ci vil no po ro ko pred dr žav nim urad ni kom uve del kanc ler Otto von Bi smarck leta 

1875, cerk ve na po ro ka je le še za seb na sve ča nost.

* Mar ja na Kri žaj, Ja nez Bla žič; pri prav lje no: 1. 6. 2007, ob jav lje no: 7. 6. 2007.
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gla si le ci vil no prav no za kon sko zve zo kot edi no ob li ko za kon ske zve ze (pov ze to po: 

Žni dar šič Sku bic, 2006, str. 212 in nasl.). 

Šte vil ne dr ža ve so ohra ni le vzpo red no ci vil no prav no (bo lje re če no: skle nje no pred dr

žav nim or ga nom) in cerk ve no za kon sko zve zo. Eu ro stat ugo tav lja, da vse dr ža ve čla ni

ce EU poz na jo ci vil no skle ni tev za kon ske zve ze, raz li ku je jo pa se v od no su med ci vil no 

in cerk ve no po ro ko. V šti ri naj stih dr ža vah naj bi bila cerk ve na po ro ka priz na na s stra ni 

dr ža ve kot ena ko vred na ci vil ni. Po po dat kih Eu ro sta ta so to: Ci per, Dan ska, Es to ni ja, 

Fin ska, Gr či ja, Ir ska, Ita li ja, La tvi ja, Li tva, Polj ska, Slo vaš ka, Špa ni ja, Šved ska in Ve li ka 

Bri ta ni ja.

S tem je po ve za no vpra ša nje raz lič nih si ste mov ozi ro ma us tav nih mo de lov raz mer ja 

med dr ža vo in ver ski mi skup nost mi. V dr ža vah čla ni cah Evrop ske uni je je po ne ka te

rih sta liš čih mož no raz li ko va ti med tre mi os nov ni mi si ste mi cerk ve noprav ne ure di tve. 

Prvi je si stem dr žav ne cerk ve (statechurch), za ka te re ga je zna čil na te sna po ve za nost 

med dr žav no po li tič no moč jo od lo ča nja in cerk vi jo. Tak si stem ima jo v An gli ji, Gr či ji, 

na Dan skem, na Šved skem do leta 2003 in na Fin skem. Dru ga vr sta si ste mov so si ste mi, 

ki te me lji jo na stro gi lo če no sti dr ža ve in cerk ve. Pri mer za tak si stem sta Fran ci ja, ra zen 

treh vzhod nih de part ma jev, in Ni zo zem ska. Tret ji si stem na čel no pred stav lja lo či tev dr

ža ve in cerk ve ter hkra ti priz na va ve li ko skup nih na log, za ra di iz va ja nja ka te rih sta dr

ža va in cer kev ak tiv no po ve za ni. V to sku pi no so di jo Bel gi ja, Špa ni ja, Ita li ja, Av stri ja in 

Por tu gal ska (pov ze to iz Pred lo ga za ko na o ver ski svo bo di).

V tem pre gle du smo prou či li po go je, da se cerk ve ni po ro ki priz na jo ci vil no prav ne po

sle di ce, po sto pek in ve ljav nost tak šne ob li ke za kon ske zve ze, prob le ma ti ko raz vez in 

ne ka te re us tav no prav ne vi di ke lo či tve cerk ve od dr ža ve v tem po gle du. Pri tem smo 

se na že ljo na roč ni ka ome ji li na dr ža ve, ki priz na jo cerk ve nim po ro kam ci vil nopravne 

po sle di ce (kar ne kaj dr žav je, ki take ure di tve ne poz na jo: npr. Av stri ja, Fran cija, Bel gi ja, 

ZRN). Prav tako smo na že ljo na roč ni ka dali pou da rek cerk ve nim po ro kam po ka non

skem pra vu, ki je del pra va Rim sko ka to liš ke cerk ve. Krat ko pa smo pov ze li tudi prav na 

mne nja, ki obrav na va jo vpra ša nje ci vil nih po sle dic cerk ve no skle nje nih za konskih zvez 

z vi di ka us tav ne ure di tve v Re pub li ki Slo ve ni ji. Po dat ke smo pri do bi li pred vsem s sve

tov ne ga sple ta, še zla sti iz za ko no daj po sa mez nih dr žav, iz po dat kov nih baz Dr žav ne ga 

zbo ra in Evrop ske ga cen tra za par la men tar ne ra zi ska ve in do ku men ta ci jo (European

CentreforParliamentaryResearchandDocumentationECPRD) ter iz ne ka te rih dru

gih splet nih vi rov in stro kov ne li te ra tu re.
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1.1 Ure di tev v Re pub li ki Slo ve ni ji 

Us ta va do lo ča, da so dr ža va in ver ske skup no sti lo če ne. Ver ske skup no sti so ena ko prav

ne; nji ho vo de lo va nje je svo bod no (7. člen us ta ve). Bis tvo lo če no sti dr ža ve od ver skih 

skup no sti je, da se dr ža va ne ve že na no be no ve roiz po ved, da ni dr žav ne re li gi je ali 

dr žav ne cerk ve in da so ver ske skup no sti v svo jih za de vah sa mo stoj ne. Iz po ve do va nje 

vere in dru gih opre de li tev v za seb nem in jav nem živ lje nju je svo bod no. Nih če se ni dol

žan opre de li ti gle de svo je ga ver ske ga ali dru ge ga pre pri ča nja. 

Us ta va do lo ča tudi, da se za kon ska zve za, ki te me lji na ena ko prav no sti za kon cev, skle ne 

pred pri stoj nim dr žav nim or ga nom. S tem je iz pe lja no na če lo lo či tve dr ža ve in ver skih 

skup no sti na po droč ju za kon ske zve ze. Za kon sko zve zo ure ja za kon. 

Za kon o za kon ski zve zi in dru žin skih raz mer jih pra vi, da je za skle ni tev za kon ske zve ze 

po treb no, da dve ose bi raz lič ne ga spo la iz ja vi ta pred pri stoj nim dr žav nim or ga nom, na 

na čin, do lo čen z za ko nom, svo je so glas je, da skle ne ta za kon sko zve zo. Za kon ska zve za 

se po pred hod ni pri ja vi ma ti čar ju skle ne pred na čel ni kom uprav ne eno te ali od nje ga 

poob laš če ne ose be ob nav zoč no sti ma ti čar ja. Sreds tva za iz va ja nje po stop ka skle ni tve 

za kon ske zve ze se za go to vi jo v dr žav nem pro ra ču nu. Za kon ska zve za se skle pa jav no 

in slo ve sno, pra vi lo ma v urad nih pro sto rih, ki jih do lo či uprav na eno ta po pred hod nem 

so glas ju mi ni stra, pri stoj ne ga za upra vo. Za skle ni tev za kon ske zve ze je po treb na nav

zoč nost obeh bo do čih za kon cev, dveh prič, na čel ni ka uprav ne eno te ali od nje ga poob

laš če ne ose be in ma ti čar ja. Na čel nik ali poob laš če na ose ba se na pod la gi li stin in iz jav 

prič ter bo do čih za kon cev pre pri ča, da sta to ose bi, ki sta pri ja vi li na me ra va no skle ni tev 

za kon ske zve ze. Nato se jima pre be re do loč be za ko na o pra vi cah in dolž no stih za kon

cev in se ju vpra ša, ali ho če ta z dru gim skle ni ti za kon sko zve zo. Če od go vo ri ta pri tr dil

no, na čel nik ali poob laš če na ose ba raz gla si, da je za kon ska zve za med nji ma skle nje na. 

Ne ka te ra po drob nej ša pra vi la vse bu je še Pra vil nik o skle pa nju za kon ske zve ze.

Za kon o prav nem po lo ža ju ver skih skup no sti v Re pub li ki Slo ve ni ji je do lo čal, da se sme 

ver ski obred po ro ke opra vi ti še le po tem, ko je bila skle nje na za kon ska zve za pred pri

stoj nim dr žav nim or ga nom (15. člen ZPPVS). Novi za kon o ver ski svo bo di take do loč be 

ne vse bu je več, saj o po ro ki oz. o za kon ski zve zi ne go vo ri. 

Skle pa nje za kon ske zve ze tudi ni pred met Spo ra zu ma med Re pub li ko Slo ve ni jo in 

Sve tim se de žem o prav nih vpra ša njih (t.i. Va ti kan ski spo ra zum, Urad ni list RS  MP, 
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št. 4/2004). Ena ko ve lja tudi za spo ra zu me, ki jih je vla da skle ni la z dru gi mi cerk va mi 

(Evan ge li čan ska cer kev, Bin košt na cer kev, Srb ska pra vo slavna cer kev) o nji ho vem prav

nem po lo ža ju (pov ze to po splet ni stra ni Ura da za ver ske skup no sti).

1.2 Prav na mne nja o vpra ša nju priz na nja ci vil nih po sle dic 
cerk ve no skle nje ne za kon ske zve ze z vi di ka us tav ne  
ure di tve v RS (lo či tev cerk ve od dr ža ve)

Med tem ko se je Us tav no so diš če že izre klo o vpra ša nju lo či tve cerk ve od dr ža ve (gl. 

npr. UI68/98 in UI92/01), pa od loč be, ki bi s tega vi di ka obrav na va la mo re bit no cerk

ve no skle nje no za kon sko zve zo, iz ra zum lji vih raz lo gov še ni. 

Po sred no se tega vpra ša nja dotika mne nje, ki ga je Us tav no so diš če izre klo v po stop ku 

za oce no us tav no sti Va ti kan ske ga spo ra zu ma ozi ro ma ne ka te rih nje go vih do ločb. Med 

dru gim je za pi sa lo: 

»25.Gledenanavedenobibilovneskladjus3.členomUstave,čebiseRepublikaSlo

venijavzadevah,kispadajopoUstavivdržavnopristojnost,odrekladelusvojesuve

renosti in svoje pristojnosti prenesla na drugo institucijo. Načelo o ločitvi države in

verskihskupnostinepreprečujeverskimskupnostimopravljanjadejavnostinarazlič

nihpodročjihdružbenegaživljenja(npr.vzgojne,karitativne,socialne,zdravstvene,

gospodarskedejavnosti).Vendarjezaradinačelasuverenosti(notranjadržavnasu

verenost)samodržavatista,kidoločameje,dokaterihjeopravljanjenalogizdržavne

pristojnostimogočeprepustitizasebnisferiinpodkakšnimipogoji.Načelosuverenosti

hkratidoločamejesamostojnostiverskeskupnosti,kotjijozagotavljaprviodstavek7.

členaUstave.Kakšnovlogoinmestoimajoverskeskupnostinapodročjih,nakaterihse

srečujejonjihovepristojnostiinpristojnostidržave,jezatoodvisnooddržavneuredi

tve,kimorapritemzagotovititemeljnoenakopravnostvsehdržavljankindržavljanov,

verujočihinneverujočih(prviodstavek14.členainprviindrugiodstavek41.člena

Ustave)./.../

29....DorazličnegarazumevanjarazmerjameddržavoinKatoliškocerkvijobilahko

prišlolenapodročjih,kijihsicerCerkevzvidikasvojegaverskegapogledaštejezaver

skezadeve,državapazaposvetnezadeve,torejnapodročjiht.i.mešanihzadev,kotso

npr.javnošolanjeinsklepanjezakonskezveze./.../

32.Besedilodrugegaodstavka1.členaSporazumajemogočerazlagatituditako,da

Katoliškicerkvidopuščadelovanjevskladuskanonskimpravomnat.i.mešanihpo

dročjih,doklertodelovanjenetrčiobpravniredRepublikeSlovenije./.../
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33.Čedoločbiobehodstavkov1.členarazlagamonaizhodiščihizprejšnjetočke,po

temganimogočerazumetidrugače,kotdaboKatoliškacerkevprisvojemdelovanju

nat.i.mešanihpodročjihspoštovalapravniredRepublikeSlovenije.Pritemimapra

vico,davokvirutegapravnegaredainzustavnopravnodovoljenimisredstvi(mednje

soditudiprizadevanjezaspremembodoločbUstave)delujevsmeriuresničitvesvojih

ciljevinposkušazdržavonamešanihpodročjihdosečisodelovanje.« (Uradni list RS, 

št. 118/2003)

Krat ko pov ze ma mo še raz po lož lji va prav na mne nja ne ka te rih slo ven skih prav nih stro

kov nja kov. 

Pri prav ljav ci no vih pred pi sov v ok vi ru re for me dru žin ske ga pra va so za pi sa li sle de če: 

»Sklenitevzakonskezvezevskladusprvimodstavkom53.členaUstaveRS,kivskladu

značelomločitvedržaveinverskihskupnosti(7.členUstave)določa,dasezakonska

zvezasklenepredpristojnimdržavnimorganom,ostajavpristojnostidržave.Načelo

nevtralnostidokonfesijdržavipreprečuje tudiprenos javnegapooblastilazasklepa

njezakonskezvezenaverskisubjekt.Kajtisubjekt,kiizvajajavnopooblastilo,pritem

predstavljadržavo.Tapamorabiti,kotjezapisaložeUstavnosodišče,nevtralnainse

nesmeidentificiratisposameznovero(odločbaUstavnegasodiščaRS,št.UI68/9842,

zdne22.11.2001,UradnilistRS,št.101/01).Predlogzatonimadoločbopristojnostiin

načinuugotavljanjapogojevzasklenitevzakonskezvezepredverskimorganom,kot

jihnaprimervsebujejonekateretujepravneureditve,kjerjesklepanjezakonskezve

zepredverskimiorganizaradidrugačneustavneureditvedopustno.« (Zu pan čič idr., 

2005, stran 23). 

Ma tevž Kri vic meni, da je for mal na ize na či tev cerk ve ne po ro ke s ci vil no v po pol nem nes

klad ju z us ta vo. Če bi dr ža va svo jo pri stoj nost skle pa nja za kon skih zvez z jav nim poob

la sti lom ho te la pre ne sti na Cer kev, bi to po nje go vem po me ni lo nor če va nje iz us tav ne ga 

na če la lo če no sti dr ža ve in ver skih skup no sti ter po skus obra ča nja zgo do vin ske ga raz voj

ne ga tren da v nas prot no smer (Dnev nik, 20.8.2005). 

Dr. Raj ko Pir nat pa pra vi, da bi bilo tre ba pred spre jet jem no ve ga za kon ske ga do lo či la 

te me lji to pre mi sli ti, kaj po me ni z vi di ka us ta ve. Sam se na gi ba k mne nju, da bi bilo mo

go če za kon sko do lo či lo o ize na či tvi cerk ve nih po rok s ci vil ni mi uve sti brez us tav nih 

spre memb, vsaj kar za de va 53. člen, saj za no sil ce jav nih poob la stil ve lja to, kar ve lja 

za dr žav ne or ga ne, če ni dru ga če do lo če no, pri če mer je iz jem zelo malo (Dnevnik, 

20.8.2005).
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II. PREGLED PRAVNE UREDITVE ZAKONSKE ZVEZE  
PO DRŽAVAH

2.1  Češ ka

Na us tav ni rav ni te melj na na če la raz mer ja med dr ža vo in ver ski mi skup nost mi do lo ča 

Li sti na te melj nih pra vic in svo boš čin iz leta 1991, ki je se stav ni del us ta ve iz leta 1993. Li

sti na do lo ča, da češ ka dr ža va te me lji na de mo kra tič nih vred no tah in da se ne sme ve za ti 

na no be no ideo lo gi jo ali re li gi jo (prvi odst. 2. čle na). Za go tov lje na je svo bo da ver ske ga 

pre pri ča nja; vsak do ima pra vi co, da spre me ni svo jo re li gi jo ali vero in vsak do ima pra vi

co, da nima no be ne ga ver ske ga pre pri ča nja (prvi od sta vek 15. čle na). Cerk ve in ver ske 

skup no sti so av to nom ne na ver skem po droč ju, zla sti pri ob li ko va nju svo jih or ga nov in 

ime no va nju du hov ni kov, neod vi sno od dr žav ne ob la sti (2. odst. 16. čle na).

Na Češ kem je po letu 19923 mož na skle ni tev ci vil ne ali cerk ve ne za kon ske zve ze. Če so 

iz pol nje ni vsi za kon ski po go ji, ima cerk ve na po ro ka ena ko prav no ve lja vo kot ci vil na. 

Za kon o dru ži ni, ki je bil na zad nje spre me njen leta 1998, do lo ča, da se za kon ska zve za 

lah ko skle ne:

• na ob činskem ura du (municipaloffice), 

• pred ma tič nim ura dom (registeroffice),

• pred or ga nom cerk ve ali ver ske skup no sti, ki ima za to pra vi co po po seb nem pred

pi su.

Za kon ska zve za se v vsa kem pri me ru skle ne jav no na sve čan na čin in v pri sot no sti dveh 

prič. Ci vil na po ro ka se skle ne pred žu pa nom, nje go vim za stop ni kom ali pred poob laš

če nim čla nom ob čin ske ga sve ta (municipalboard) v pri sot no sti ob čin ske ga urad ni ka 

 ma ti čar ja. Cerk ve na po ro ka se opra vi pred pri stoj nim cerk ve nim or ga nom v pri sot

no sti ose be, ki jo poob la sti re gi stri ra na cer kev ali ver ska skup nost. Skle ne se na kra ju, 

ki ga do lo ča jo pra vi la cerk ve ali ver ske skup no sti za oprav lja nje ver skih sve ča no sti in 

obre dov. 

Po go ji, ki jih za kon o dru ži ni do lo ča za skle ni tev ci vil ne po ro ke, izrec no ve lja jo tudi 

za skle ni tev cerk ve ne po ro ke. Cerk ve na po ro ka se lah ko opra vi, po tem ko za ro čen ca 

3 V ča su med 1. 1. 1950 do 1. 7. 1992 cerk ve ne po ro ke niso bile priz na ne. Za kon o dru ži ni pa do lo ča, da so 

ve ljav ne cerk ve ne po ro ke, ki so jih v tem ča su dr žav lja ni ČSSR skle ni li v tu ji ni v skla du s tam ve ljav ni mi pred

pi si (4.c člen).



257

pred lo ži ta po tr di lo pri stoj ne ga ma tič ne ga ura da, da iz pol nju je ta za kon ske po go je za 

skle ni tev za kon ske zve ze. Po tr di lo ne sme biti sta rej še od treh me se cev (ena ko ve lja za 

ci vil no po ro ko). Or gan cerk ve ali ver ske skup no sti, pred ka te ro je bila skle nje na za kon

ska zve za, mora za pi snik oz. po tr di lo o tem do sta vi ti pri stoj ne mu ma tič ne mu ura du v 

treh de lov nih dneh. Vse bi no za pi sni ka do lo ča pred pis, ki ure ja ma tič ne knji ge. Po vpi su 

v po roč no ma tič no knji go ma tič ni urad izda po roč ni list.

V obeh pri me rih mo ra ta za ro čen ca po da ti iz ja vo, da ne ve sta za no ben raz log, ki bi pre

pre če val po ro ko, da sta sez na nje na z zdravs tve nim sta njem obeh, itd. Prav tako se lah ko 

pred ma tič nim ura dom in pred cerk ve nim or ga nom iz ja vi ta o bo do čem priim ku.

Za kon še izrec no do lo ča, da ci vil ni po ro ki sle de ča ver ska sve ča nost nima no be nih prav

nih po sle dic. Če pa je bila skle nje na cerk ve na po ro ka, ne more biti oprav lje na naknad

na ci vil na po ro ka (por tal vla de HomeintheCzechRepublic in spletno mesto Druž be 

za cerk ve no pra vo).

Ome ni ti je tre ba, da je iz ne ka te rih vi rov (Ra dio Pra ga, 5.5.2003) raz vid no, da je češ ko 

pra vo sod no mi ni strs tvo v letu 2003 raz miš lja lo, da bi po nov no uved li ob vez no skle

ni tev ci vil ne za kon ske zve ze. Eden iz med ar gu men tov naj bi bil, da so ci vil ne po ro ke 

ob vez ne v ve či ni evrop skih dr žav. Ta ke mu pred lo gu je nas pro to va la Rim sko ka to liš ka 

cer kev pa tudi ži dov ska skup nost. 

Češ ka, ki naj bi bila po ne ka te rih po dat kih naj bolj atei stič na dr ža va v Evro pi (po an ke ti 

iz leta 2004 naj bi se 49% Če hov izre klo za atei ste), je edi na dr ža va iz nek da nje ga vzhod

ne ga blo ka, ki nima ve ljav ne ga kon kor da ta z Va ti ka nom. Spo ra zum je bil si cer pod pi san 

leta 2000, ven dar ni bil ra ti fi ci ran s stra ni češ ke ga parlamen ta4.

Raz mer je med dr ža vo in ver ski mi skup nost mi ure ja za kon o cerk vah in ver skih skup no

stih iz leta 2001 (za kon št. 3/2002, z dne 27.11.2001). Za kon ure ja dvo sto penj sko re gi stra

ci jo cerk va in ver skih skup no sti, kar je v pri stoj no sti mi ni strs tva za kulturo. Re gi stra ci ja 

je si cer mož na že, če ima cer kev ali ver ska skup nost vsaj 300 čla nov. Za kon pa ure ja 

tudi t.i. po seb ne pra vi ce med ka te re so di jo mdr.: pou če va nje re li gi je v dr žav nih šo lah, 

oprav lja nje cerk ve nih po rok po za ko nu o dru ži ni, us ta nav lja nje cerk ve nih šol in oprav

lja nje du hov ne os kr be v voj ski in v za po rih ter pra vi ca do pri do bi va nja (dr žav nih) sred

4 Poda tek iz leta 2005; vir: Ra dio Pra ga, LaquestionduconcordatentrePragueet leVaticantoujoursen

suspens.
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stev. Iz va ja nje na ve de nih de jav no sti ure ja jo po seb ni za ko ni. Do vo lje nje za te po seb ne 

pra vi ce iz da ja že na ve de no mi ni strs tvo, ven dar zanj lah ko zaprosi jo le cerk ve in ver ske 

skup no sti, ki ima jo člans tva za vsaj 1 pro mil pre bi val cev Češ ke po zad njem po pi su in ki 

so vsaj 10 let ne pre ki nje no re gi stri ra ne po tem za ko nu. Za kon do lo ča še ne ka te re dru

ge po go je: da je cer kev ne pre ki nje no vsa ko leto 10 letpred vlo go ob jav lja la do lo če na 

let na po ro či la o svo ji de jav no sti ter da je iz pol nje va la svo je dolž no sti do dr ža ve in do 

tret jih oseb (11. člen za ko na). Za kon na tanč no ure ja po sto pek in še do lo ča, da se cerk ve 

ter do vo lje nja vpi še jo v re gi ster. Do vo lje nje se lah ko da za eno ali pa za vse de jav no sti 

oz. pra vi ce. V 21. čle nu pa je ure jen tudi od vzem po seb ne ga do vo lje nja: pre kli če se, če 

cer kev več krat re sno kr ši svo je dolž no sti do dr ža ve ali do tret jih, če ne izda us trez ne ga 

let ne ga po ro či la ali pa na zah te vo dru ge ga dr žav ne ga or ga na, ki ima poob la sti lo po 

po seb nem za ko nu. Iz zah te ve mora iz ha ja ti re sna več krat na kr ši tev dolž no sti po tem 

po seb nem za ko nu ali po spo ra zu mu z dr žav nim or ga nom (pov ze to po neu rad nem 

pre vo du za ko na).

Za kon št. 3/2002 je bil na zah te vo 21 čla nov Se na ta pred met us tav no prav ne pre so je 

(glej sod bo češ ke ga us tav ne ga so diš ča št. 6/02). V sod bi je so diš če med dru gim za pi sa

lo, da je Češ ka re pub li ka us ta nov lje na po na če lu se ku lar ne dr ža ve. Dr ža va te me lji na de

mo kra tič nih vred no tah in je v skla du z Li sti no te me ljih pra vic in svo boš čin ne sme ve za

ti no be na iz ključ na ideo lo gi ja ali do lo če na vera. Iz tega sle di, da mora dr ža va spre je ti in 

to le ri ra ti plu ra li zem re li gij, kar zla sti po me ni, da ne sme no be ne vere di skri mi ni ra ti ali 

ka te ri da ja ti neu pra vi če ne pred no sti. Na da lje mora biti dr ža va lo če na od po sa mez nih 

re li gij (pov ze to po tč. IV obraz lo ži tve sod be).5 

5 So diš če je pre so ja lo tudi us tav nost čle nov 11 in 21, ki ure ja ta t.i. po seb ne pra vi ce. Po bu da se na tor jev je na

va ja la, da po goj, da mo ra jo cerk ve za pri do bi tev do vo lje nja red no iz pol njevati svo je dolž no sti do tret jih in do 

dr ža ve, ter zla sti, da mo ra jo ob jav lja ti let na po ro či la, daje dr ža vi pra vi co, da nad zo ru je za seb no fi nan ci ra nje 

cerk ve tudi v ča su, ko ni pre je ma la no be nih dr žav nih sred stev. Od vzem do vo lje nja iz teh raz lo gov pa naj bi 

bil v nas prot ju z na če lom so raz mer no sti. Pri pre so ji teh do ločb za ko na je so diš če iz ha ja lo iz pred po stav ke, 

da je bis tvo svo bo de ve roiz po ve di, da lah ko vsak do pro sto izra ža svo jo vero. Po dru gi stra ni pa lo če nost dr

ža ve od cer kev in ver skih skup no sti ne zah te va od dr ža ve, da jim ak tiv no po ma ga pri nji ho vih de jav no stih. 

Če pa se je za ko no da ja lec od lo čil, da bo dr ža va po ma ga la pri de jav no stih cerk va, je to nje go va od lo či tev in le 

dr ža va je pri stoj na, da do lo či po go je za dr žav no so de lo va nje. Ti po go ji pa ne sme jo biti ar bi trar ni ali di skri

mi na tor ni. So diš če je ugo to vi lo, da je del za ko na, ki omo go ča pre klic do vo lje nja, če cer kev ne izda let ne ga 

po ro či la vsa ko leto, v nas prot ju z na če lom so raz mer no sti in je zato v tem delu za kon raz ve lja vi lo (pov ze to po 

splet ni stra ni češ ke ga us tav ne ga so diš ča).
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Raz ve zo ure ja za kon o dru ži ni (dolž nost vzdr že va ti raz ve za ne ga za kon ca) in ci vil ni za

ko nik (gle de pre mo že nja in sta no va nja). Za raz vez ne po stopke so pri stoj na okrož na so

diš ča (districtcourt). Iz no be ne ga pred pi sa ni raz vid no ka kr šno koli raz li ko va nje med 

ci vil no in cerk ve no po ro ko (vir: ECPRD). Po češ kem pra vu no be na raz ve za ali raz ve lja

vi tev za kon ske zve ze, ki bi jo mo re bi ti izre kel kak šen cerkven or gan, ne bi bili prav no 

ve ljav ni (XIth Con fe ren ce of the Eu ro pean Con sti tu tio nal Courts). 

2.2  Hr vaš ka

Po hr vaš ki us ta vi (41. člen) so vse ver ske skup no sti pred za ko nom ena ke in lo če ne od 

dr ža ve. V skla du z za ko nom lah ko svo bod no jav no oprav lja jo ver ske obre de, us ta nav

lja jo šolske in dru ge za vo de, so cial ne in do bro del ne us ta no ve ter jih tudi uprav lja jo, pri 

svo ji de jav no sti pa uži va jo zaš či to in po moč dr ža ve. Po 61. čle nu us ta ve se za kon ska 

zve za ure ja s po seb nim za ko nom.

S Sve tim se de žem je Re publika Hr vaš ka v le tih 1997 in 1998 skle ni la šti ri do go vo re, ki 

ure ja jo ne ka te ra po droč ja de lo va nja cerk ve v druž bi, voj ski, po li ci ji, vzgo ji, šols tvu in 

kul tu ri, pa tudi ne ka te ra pre mo ženj ska vpra ša nja (pov ze to po Dre nik in Šturm, 2003).

Na Hr vaš kem sta v smi slu ci vil nih po sle dic ve ljav ni tako ci vil no prav na kot tudi cerk ve

na za kon ska zve za. 

V hr vaš kem dru žin skem za ko nu (Obiteljskizakon), je opre de lje no, da se za kon ska zve

za skle ne s so gla sno iz ja vo žen ske in moš ke ga v ci vil ni ali ver ski ob li ki. Za kon ska zve za 

v ci vil ni ob li ki se skle ne pred ma ti čar jem, za kon ska zve za v ver ski ob li ki z učin ki ci vil ne 

za kon ske zve ze pa se skle ne pred us luž ben cem ver ske skup no sti, s ka te ro ima Hr vaš ka 

ure je ne prav ne od no se. Ne ve sta in že nin, ki že li ta skle ni ti za kon sko zve zo v ver ski ob li

ki, mo ra ta pri kra jev no pri stoj nem ma ti čar ju pri do bi ti po tr di lo o iz pol nje va nju po go jev 

za skle ni tev za kon ske zve ze po za ko nu. V tem po tr di lu ma ti čar na ve de, da je ne ve sto in 

že ni na sez na nil z oseb ni mi pra vi ca mi in dolž nost mi v za kon ski zve zi ter z mož nost jo 

ure di tve pre mo ženj skih od no sov po tem za ko nu, na ve de pa tudi nju ni spo ra zum ni iz ja

vi o iz bi ri priim ka. Po tr di lo ve lja tri me se ce od dne va iz da je. Ma ti čar tudi opo zo ri ne ve

sto in že ni na, da bo ka sne je iz pi sek iz (dr žav ne) po roč ne ma tič ne knji ge do kaz, da ima 

nju na za kon ska zve za, skle nje na v ver ski ob li ki, učin ke ci vil ne za kon ske zve ze. Vse bi no 

in ob li ko po tr di la pred pi še mi ni ster za upra vo. 
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Us luž be nec ver ske skup no sti, pred ka te rim se skle ne za kon ska zve za v ver ski ob li ki, 

mora v pe tih dneh ma ti čar ju do sta vi ti li sti no, ki jo po leg nje ga pod pi še jo že na, mož in 

pri če, s ka te ro se po tr ju je, da je za kon ska zve za skle nje na. V roku treh dni po pre je mu 

na ve de ne li sti ne mora ma ti čar vpi sa ti za kon sko zve zo v po roč no ma tič no knji go, na kar 

ta koj poš lje mla do po ro čen ce ma iz pi sek iz nje. V za ko nu (23. člen) je izrec no do lo če no, 

da ima za kon ska zve za, skle nje na v ver ski ob li ki, od dne va skle ni tve vse učin ke ci vil ne 

za kon ske zve ze po tem za ko nu.

Za pre ne ha nje za kon ske zve ze lah ko, po leg smr ti in raz glasitve ene ga od za kon cev za 

po gre ša ne ga, ob sta ja ta še dva raz lo ga: raz ve lja vi tev in raz ve za za kon ske zve ze, pri če

mer mora biti v obeh pri me rih iz da na pravnomoč na od loč ba so diš ča. Če je bila za kon

ska zve za skle nje na v ver ski ob li ki in se nato raz ve lja vi ali raz ve že, nje no pre ne ha nje ne 

vpli va na ob vez no sti za kon skih part ner jev, ki iz ha ja jo iz pred pi sov ver ske skup no sti, 

pred ka te ro je bila skle nje na. 

2.3  Ita li ja

Kon kor dat med Sve tim se de žem in dr ža vo iz leta 1929 (t.i. La te ran ska po god ba)6 je bil 

re vi diran leta 1984 in je for ma li zi ral kon cept se ku lar ne dr ža ve, ven dar je ob dr žal si stem 

dr žav ne pod po re cerk vi. Ta po moč se na po seb no zah te vo lah ko raz ši ri tudi na ne ka to

liš ke ve roiz po ve di. V teh pri me rih se skle ne po se ben spo ra zum (intesa) s po sa mez no 

ver sko skup nost jo. Tak spo ra zum med dru gim omo go ča tudi ci vil no re gi stra ci jo cerk

ve ne za kon ske zve ze (In ter na tio nal Re li gi ous Free dom Re port 2006).

Us ta va Ita li je v 7. čle nu do lo ča, da sta dr ža va in Rim sko ka to liš ka cer kev, vsa ka v svo ji 

ob la sti, neod vi sni in su ve re ni. Nju no raz mer je se ure ja z La te ran sko po god bo. Za spre

mem be te po god be, ki jih sprej me ta obe stra ni, ni po treb na spre mem ba us ta ve. V 8. 

čle nu us ta ve je za go tav lje no, da so vse vere (re li gi je) pred za ko nom ena ko svo bod ne. 

Dru ge vere se ima jo pra vi co or ga ni zi ra ti po pra vi lih, ki ji do lo či vla da, pod po go jem, da 

niso v nas prot ju z ita li jan skim prav nim re dom (Dre nik in Šturm, 2003). 

Ita li jan ski prav ni red priz na va cerk ve no skle nje ni za kon ski zve zi v ok vi ru Rim sko ka to

liš ke cerk ve v skla du z La te ran sko po god bo ci vil no prav no ve ljav nost po vpi su v us trez

ne dr žav ne evi den ce (ma tič na knji ga). Za pet dru gih ve roiz po ve di v Ita li ji prav tako ve

lja, da se nji ho vi pri pad ni ki lah ko po ro ča jo cerk ve no in da se ta kim po ro kam priz na va 

6 Gre za sku paj šest ak tov, zato se vča sih upo rab lja tudi izraz »La te ran ske po god be«.
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ci vil no prav na ve ljav nost, ker ima jo z dr ža vo skle njen spo ra zum. Po leg na ve de nih lah ko 

tudi ne ka te re dru ge cerk ve svo je pri pad ni ke po ro ča jo cerk ve no in ima jo te za kon ske 

zve ze ci vil no prav ne učin ke, ven dar pa mo ra jo biti po po seb nem za ko nu iz leta 1929 

priz na ne s stra ni dr ža ve (XIth Con fe ren ce of the Eu ro pean Con sti tu tio nal Courts).

V sami La te ran ski po god bi je do lo če no (8. člen re vi zi je po god be iz leta 1984), da se 

priz na va jo ci vil ni učin ki za kon skih zvez, skle nje nih po ka non skem pra vu, in to pod po

go jem, da je bil obred vpi san v dr žav no ma tič no knji go (registrodimatrimonio). Ta koj 

po oprav lje nem obre du du hov nik mla do po ro čen ce ma raz lo ži ci vil ne po sle di ce skle ni

tve za kon ske zve ze, pri če mer pre be re us trez ne do ločbe civil ne ga za ko ni ka, ki se na na

ša jo na pra vi ce in dolž no sti za kon cev, nato pa v dvoj ni ku se sta vi po tr di lo (l’attodima

trimonio), v ka te re ga mo ra jo biti vklju če ne tudi pro sto volj ne iz ja ve mla do po ro čen cev 

v skla du s ci vil nim za ko ni kom. Vpis zah te va žup ni ja od kra jev no pri stoj ne ga ma tič ne ga 

ura da v pe tih dneh od po roč ne ga obre da, ma tič ni urad pa iz ve de vpis v 24 urah po pre

je mu in o tem ob ve sti žup ni jo. Ne gle de na mo re bit ni ka snej ši vpis v ma tič no knji go 

pa ima cerk ve na po ro ka ci vil ne učin ke od sa me ga obre da. Sve ti se dež lah ko vza me na 

zna nje, da vpis v ma tič no knji go ni ve lja ven, če niso iz pol nje ni ne ka te ri po go ji po ci vil

nem za ko ni ku (sta rost, dru gi za drž ki). Vsee no pa se vpis lah ko šte je kot ve lja ven, če po 

ci vil nem pra vu ni tre ba vlo ži ti tož be na nič nost ozi ro ma raz ve lja vi tev za kon ske zve ze.

V ci vil nem za ko ni ku je še dolo če no, da je skle ni tev za kon ske zve ze pred ka to liš kim 

du hov ni kom ure je na v La te ran ski po god bi in v spe cial nih za ko nih (83. člen), skle ni tev 

za kon ske zve ze pred du hov ni kom dru ge cerk ve, ki jo priz na va dr ža va, pa je ure je na v 

ci vil nem za ko ni ku, kot to ve lja za na vadno ci vil no za kon sko zve zo, ra zen če v po seb

nem za ko nu ni dru ga če do lo če no. Za skle ni tev za kon ske zve ze mo ra jo biti po ci vil nem 

za ko ni ku iz pol nje ni do lo če ni po go ji (sta rost, spo sob nost, ipd.). Iz pol ni ti je tre ba tudi 

do lo če ne for mal no sti. Med dru gim je tre ba ob ja vi ti na men skle ni tve ozi ro ma ga jav no 

ra zo be si ti na vra tih ob čin ske stav be, pred tem pa je tre ba pred lo ži ti do lo če ne do ku

men te, ki do ka zu je jo iden ti te to mla do po ro čen cev in od sot nost za drž kov za skle ni tev 

za kon ske zve ze. Za kon sko zve zo je tre ba skle niti v še stih me se cih od ob ja ve.

Ci vil ni po roč ni obred se opra vi v mest ni hi ši, opra vi pa ga žu pan ali nje gov na mest nik. 

Nav zo či mo ra ta biti dve pri či. Vod ja obre da med njim pre be re do lo če ne čle ne Ci vil ne ga 

za ko ni ka in part ner ja pou či o nju nih pra vi cah in dolž no stih. Po tem, ko mla do po ro čen

ca po da ta pro sto volj ni iz ja vi, da sto pa ta v za kon sko zve zo, raz gla si skle ni tev za kon ske 

zve ze in ta koj po obre du izda po tr di lo ter iz ve de vpis v ma tič no knji go. V ci vil nem za ko

ni ku se na ha ja jo tudi do loč be v zve zi z nič nost jo skle ni tve za kon ske zve ze po ci vil nem 
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pra vu. Med dru gim je ka dar ko li mo go če zah te va ti ugo to vi tev nič no sti prej skle nje ne 

za kon ske zve ze. Za za kon ske zve ze, skle nje ne na cerk ve ni na čin, je izrec no do lo če no, 

da nji ho ve ci vil no prav ne po sle di ce pre ne ha jo s smrt jo ene ga za kon ca ali v dru gih pri

me rih, ki jih do lo ča za kon. Se ve da se v ci vil nem za ko ni ku na ha ja jo tudi do loč be o skup

nem pre mo že nju za kon cev. 

Ita li jan sko ci vil no so diš če lah ko raz ve že ci vil no za kon sko zve zo, skle nje no po ci vil nem 

za ko ni ku, ali pa zakon ca od ve že od ci vil nih po sle dic cerk ve ne po ro ke, ki je bila vpi sa na 

v ma tič no knjigo (pov ze to po splet ni stra ni Eu ro pean Ju di cial Net work).V po seb nem 

zako nu o pre ne ha nju za kon ske zve ze (Disciplina dei casi di scioglimento del matri

monio), št. 898 iz leta 1970, je na mreč v 2. čle nu na ve de no, da sod nik v pri me ru, ko je 

bila za kon ska zve za skle nje na na cerk ve ni na čin in pra vil no vpi sa na, po neus pe šnem 

po sku su spra ve med za kon ce ma ugo to vi, da se du hov na in ma te rial na skup nost med 

za kon ce ma ne more več ob dr ža ti ali ob no vi ti za ra di ob sto ja ene ga od v za ko nu na šte tih 

raz vez nih raz lo gov, ter raz gla si pre ne ha nje ci vil nih učin kov za kon ske zve ze. 

Sod be cerk ve nih so dišč o raz ve lja vi tvi cerk ve nih (kon kor dat skih) za kon skih zvez, ki jih 

viš ji nad zor ni cerk ve ni or gan po tr di z de kre tom o iz vrš lji vo sti, se na zah te vo obeh ali 

ene od strank raz gla si jo za ve ljav ne v Re pub li ki Ita li ji s sod bo pri stoj ne ga ape la cij ske ga 

so diš ča, če sled nje ugo to vi, da je bil cerk ve ni sod nik pri sto jen za spre jem od lo či tve, da 

so bile stran kam za go tov lje ne pro ce sne pra vi ce po os nov nih na če lih ita li jan ske ga prav

ne ga reda in da so iz pol nje ni dru gi po go ji po ita li jan ski za ko no da ji za priz na va nje tu jih 

sod nih od ločb.7 Pri tem lah ko pri tož be no ita li jan sko so diš če v ko rist ene ga od za kon

cev sprej me do lo če ne ukre pe za iz bolj ša nje nje go ve ga fi nanč ne ga sta nja. 

2.4  Li tva

V 43. čle nu lit van ske us ta ve je do lo če no, da dr ža va priz na va cerk ve in ver ske or ga ni

za ci je, ki so tra di cio nal ne v tej dr ža vi, dru ge cerk ve in ver ske or ga ni za ci je pa priz na va 

samo v pri me ru, če ima jo pod po ro v druž bi in nji ho vi nau ki ter prak sa niso v nas prot ju 

z za ko ni ter jav no mo ra lo. Sta tus cerk va in ver skih or ga ni za cij je ure jen s spo ra zu mom 

ali z za ko nom. Ima jo sta tus prav nih oseb in lah ko svo bod no oprav lja jo svo je za de ve 

in obrede v skla du s (svo ji mi) cerk ve ni mi pred pi si. V 38. čle nu us ta ve pa je do lo če no, 

da dr ža va priz na va tudi cerk ve no skle pa nje za kon skih zvez. Dr žav ne re li gi je v tej dr ža

7 Va ti kan, kjer se po tr di od lo či tev cerk ve ne ga so diš ča, je de jan sko dru ga dr ža va kot Ita li ja.
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vi ni. Na tem me stu je tre ba ome ni ti, da je bil kon kor dat med Sve tim se de žem in Li tvo 

sklenjen že leta 1927. 

Li tvan ski civil ni za ko nik v tret ji knji gi po drob ne je ure ja skle pa nje za kon skih zvez in 

nji ho vo pre ne ha nje. Tako so do lo če ni splo šni po go ji za skle ni tev za kon ske zve ze (raz

lič nost spo lov, pro sto volj nost, sta rost...). Ose bi, ki že li ta skle ni ti za kon sko zve zo, mo ra ta 

po da ti vlo go, ki se ob ja vi. Ob vložitvi vlo ge bo do ča za kon ca iz ja vi ta, da iz pol nju je ta vse 

po go je za skle ni tev za kon ske zve ze po ci vil nem za ko ni ku, pred skle ni tvi jo za kon ske 

zve ze pa mora ma tič ni urad pre ve ri ti, ali to tudi dejan sko dr ži. Za za kon ske zve ze je v 

ci vil nem za ko ni ku do lo če no, da se skle pa jo pri kra jev no pri stoj nih ma tič nih ura dih, 

pri sot ni pa mo ra ta biti dve pri či. Ma tič ni urad, na ka te rem je bila za kon ska zve za skle

nje na in jo je nato tudi re gi stri ral, izda po roč ni list.

Za kon ske zve ze se lah ko skle ne jo tudi cerk ve no, in si cer po no tra njih pra vi lih (ka no

nih) po sa mez ne cerk ve ozi ro ma ver ske skup no sti. Cerk ve no skle nje ne za kon ske zve ze 

ima jo enak prav ni uči nek kot ci vil ne. Med prav ni mi učin ki za kon ske zve ze (ka te re koli) 

so v ci vil nem za ko ni ku na šte ti: ena ko prav nost za kon cev, dolž nost med se boj ne po mo

či, dolž no sti do otrok, itd. Za kon ska zve za mora biti skle nje na v ok vi ru cerk ve ozi ro ma 

ver ske skup no sti, ki jo dr ža va priz na va. O skle ni tvi cerk ve ne za kon ske zve ze mora pri

stoj na ose ba cerk ve ali ver ske skup no sti v de se tih dneh ob ve sti ti pri stoj ni ma tič ni urad, 

ki opra vi vpis v po roč no ma tič no knji go in izda po roč ni list pod po go jem, da so bili 

iz pol nje ni po go ji, ki jih ci vil ni za ko nik zah te va za skle pa nje ci vil nih za kon skih zvez. 

Šte je se, da je bila za kon ska zve za skle nje na na dan, ko je bil oprav ljen po roč ni obred. 

Samo so diš če lah ko raz gla si za kon sko zve zo za nič no (nullandvoid), če pri de do kr ši

tev ci vil ne ga za ko ni ka v zve zi s po go ji za nje no skle ni tev. Raz gla si tev za nič no ve lja za 

na zaj. Ko pi ja od loč be se poš lje pri stoj ne mu ma tič ne mu ura du. 

Za kon ska zve za pre ne ha s smrt jo ene ga od za kon cev ali po od loč bi so diš ča. So diš če 

lah ko raz ve že za kon sko zve zo na spo ra zu men pred log za kon cev ali na zah te vo ene ga 

od nji ju po skraj ša nem po stop ku, če pa gre za krivd ni raz log, je za de va obrav na va na v 

red nem po stop ku. Tudi ko pi ja raz vez ne sod be se poš lje pri stoj ne mu ma tič ne mu ura du. 

Po leg na ve de ne ga ob sta ja v Li tvi še en na čin pre ne ha nja za kon ske zve ze, in si cer lo či tev 

(separation), ki se rav no tako lah ko zah te va pred so diš čem v pri me ru, ko skup no živ lje

nje ni več mo go če. Lah ko jo zah te va ta oba za kon ca ali samo eden iz med nji ju. To že na 

stran ka v lo či tve nem po stop ku lah ko vlo ži nas prot no tož bo na raz ve zo, to že na stran ka 
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v raz vez nem po stop ku pa lah ko vlo ži nas prot no tož bo na lo či tev. Če so diš če izda sod bo 

o lo či tvi, za kon ca od ve že ob vez no sti ži ve ti sku paj, os ta le nju ne pra vi ce in dolž no sti pa 

ne pre ne ha jo. Lo či tev pre ne ha, če za kon ca spet zač ne ta ži ve ti sku paj in ima ta na men 

stal ne ga skup ne ga živ lje nja. V tem pri me ru sku paj pred la ga ta so diš ču, da s sod bo ugo

to vi pre ne ha nje lo či tve in s tem raz ve lja vi svo jo pred hod no od lo či tev. 

O raz ve zi in dru gih zgo raj na ve de nih na či nih pre ne ha nja cerk ve no skle nje ne za kon ske 

zve ze v ci vil nem za ko ni ku ni po seb nih do ločb. Dejs tvo pa je, da ka non sko pra vo, kot je 

v tem be se di lu že več krat na ve de no, same raz ve ze ne priz na va, za os ta le cerk ve in ver

ske skup no sti pa gle de raz ve ze naj ver jet ne je ve lja jo ena ka pra vi la kot v pri me ru ci vil no 

skle nje nih za kon skih zvez. 

2.5  Mal ta 

Us ta va Mal te določa, da je vera na Mal ti rim sko ka to liška (RomanCatholicApostolicRe

ligion) in jo s tem določa za državno vero. Or ga ni Rim sko ka to liš ke cerk ve ima jo po 

us ta vi pra vi co in dolž nost, da uči jo, ka te ra na če la so pra vil na in ka te ra na pač na. Na ve

de na vera se pou ču je v dr žav nih šo lah kot del ob vez ne ga izo bra že va nja (2. člen us ta ve). 

Us ta va za go tav lja svo bo do ve sti in vsem za go tav lja pra vi co do svo bod ne ga iz va ja nja 

na či na ver ske ga čaš če nja (40. člen us ta ve). 

Ci vilni za ko nik ure ja vpis po rok v re gi ster, vse bin sko po drob ne je pa so ure je ne z za ko

nom o po ro kah iz leta 1975. Za kon ska zve za se lah ko skle ne v ci vil ni ob li ki ali v ver ski 

ob li ki. Za kon ska zve za pa je v vsa kem pri me ru ve ljav na le, če so spo što va ne vse zah te ve 

za ko na gle de nje ne ob li ke, ka kor tudi splo šni po go ji za nje no skle ni tev. Vsa ka po ro ka 

se mora skle ni ti v pri sot no sti vsaj dveh prič ter urad ni ka (officer), du hov ni ka ali dru ge 

ose be, ki opra vi po roč no slo ve snost. Če za kon izrec no ne do lo ča dru ga če, vse do loč be 

za ko na ve lja jo za ci vil no in za cerk ve no ob li ko skle ni tve za kon ske zve ze. 

Ci vil na za kon ska zve za se skle ne v pri sot no sti ma ti čar ja ali urad ni ka ma tič ne ga ura da, 

ki ga ma ti čar poob la sti, ter prič, ki jih za kon zah te va. Ma ti čar ali poob laš če ni urad nik 

vsa ke ga za ro čen ca vpra ša, ali dru ge ga vza me za mo ža oz. že no in ju po taki ne po goj ni 

iz ja vi pro gla si za mo ža in že no. Cerk ve na po ro ka se skle ne po na va dah in obi ča jih cerk

ve ali vere, ki jo za kon o po ro kah priz na va, in ka te ri pri pa da ka te ri ko li od za ro čen cev, 
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nju no so glas je pa mora vse bin sko od go var ja ti prej opi sa ne mu, saj je to po goj za ve ljav

nost za kon ske zve ze.8 

Že po sa mem za ko nu o po ro kah pa so ka to liš kim po ro kam priz na ni ci vil no prav ni učin

ki, če so skle nje ne po do loč bah in po po stop ku, ki jih do lo ča ka non sko pra vo. Ka to liš

kim po ro kam je na me nje nih kar 11 čle nov za ko na, po leg tega je v pri lo gi za ko na tudi 

Spo ra zum med Sve tim se de žem in Mal to o priz na nju ci vil nih učin kov ka non skih po rok 

in od ločb cerk ve nih ob la sti ter so dišč o teh po ro kah. Do dan je še pro to kol k spo ra zu

mu (oba sta bila pod pi sa na 3.2.1993) in nak nad ni pro to kol iz leta 1995.

Ka to liš ka po ro ka je ve ljav na s tre nut kom skle ni tve, če so iz pol nje ne zah te ve za ko na 

gle de ok li ca, če du hov nik žup ni je di rek tor ju ma tič ne ga ura da poš lje do ku ment o po ro

ki na pred pi sa nem obraz cu in če ni no be nih za kon skih za drž kov za po ro ko. Ka to liš ka 

cer kev pa lah ko ne ka te re za drž ke spre gle da ali kljub nji ho vem ob sto ju da do vo lje nje za 

po ro ko. 

Do ka zi lo o skle ni tvi za kon ske zve ze je tre ba pred lo ži ti ma tič ne mu ura du pra vi lo ma v 

pe tih dneh, lah ko pa se pred lo ži tudi ka sne je. Di rek tor ma tič ne ga ura da pre ve ri, ali so 

iz pol nje ni zgo raj na ve de ni po go ji za ka to liš ko po ro ko in jo vpi še v re gi ster, o če mer ob

ve sti žup nij ske ga du hov ni ka. Tako re gi stri ra na po ro ka je priz na na z dnem nje ne skle

ni tve.

Viš je so diš če (CourtofAppeal) re gi stri ra iz vrš lji ve od loč be so dišč po ka non skem pra vu 

o raz ve lja vi tvi ka to liš ke po ro ke ali o po tr di tvi ve ljav no sti ka to liš ke po ro ke. S tem ima jo 

enak uči nek, kot če bi jih iz da lo red no so diš če. Posta ne jo raz so je na za de va (resjudi

cata), o ka te ri ni mo go če po nov no od lo ča nje. Po ve da no ve lja za stran ke, ki so stal ni 

pre bi val ci ali dr žav lja ni Mal te. Za kon do lo ča po sto pek pri tož be ne ga so diš ča, ki lah ko 

pre ve ri do lo če ne for mal ne vi di ke sod be cerk ve ne ga so diš ča (npr. pri stoj nost), ne more 

pa vse bin sko pre so ja ti oz. pre ver ja ti za de ve.

Po za ko nu o po ro kah ima vla da pra vi co, da tudi z dru gi mi cerk va mi, ve ra mi ali ve roiz

po ved mi skle pa spo ra zu me o priz na nju po rok, skle nje nih v skla du z nji ho vi mi pra vi li 

8 Cer kev ali vera je za na men na ve de nega za ko na priz na na, če je splo šno spre je ta kot taka, ali če jo za na men 

skle pa nja za kon skih zvez priz na mi ni ster, pri sto jen za ma tič ne knji ge. Sled nji tudi od lo ča, ka dar se v zve zi 

s temi do loč ba mi za ko na po ja vi kak šno vpra ša nje. Re gi stra ci ja cerk va in ver skih skup no sti pa na Mal ti ni 

po treb na.
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ali običa ji in o priz na nju nič no sti ali o raz ve lja vi tvi take po ro ke s stra ni or ga nov teh 

cerk va oz. ve roiz po ve di. Taki spo ra zu mi so lah ko po dob ni do lo či lom spo ra zu ma, skle

nje nim s Sve tim se de žem. 

Na Mal ti raz ve za ni mo go ča. Mož na je lo či tev; tudi v tem pri me ru pa še ved no ob sta

ja dolž nost zve sto be in pre živ lja nja, po nov na po ro ka se ve da ni mo go ča. V do lo če nih 

pri me rih je mož na raz ve lja vi tev za kon ske zve ze. Obo je je v pri stoj no sti dru žin ske ga 

od del ka ci vil ne ga so diš ča.

Za kon o po ro kah pa do puš ča priz na nje sodb tu jih so dišč gle de sta tu sa za kon ske zve ze, 

če je eden od za kon cev dr žav ljan tuje dr ža ve ali ima tam pre bi va liš če (33. člen za ko na o 

po ro kah). Ko je taka sod ba vpi sa na v ma tič no knji go pri stoj ne ga mal teš ke ga or ga na, se 

taka ose ba lah ko po nov no po ro či (spletno mesto Eu ro pean Ju di cial Net work).

2.6  Polj ska

Polj ska us ta va v 25. čle nu do lo ča, da ima jo cerk ve in dru ge ver ske or ga ni za ci je ena ke 

pra vi ce. Or ga ni ob la sti mo ra jo biti ne pri stran ski v od no su do oseb ne ga pre pri ča nja 

po sa mez ni ka, tako ver ske ga ka kor filo zof ske ga, ter do nje go ve ga sve tov ne ga na zo ra in 

mo ra jo v jav nem živ lje nju za go to vi ti svo bo do izra ža nja. Od nos med dr ža vo in cerk vi jo 

ter ver ski mi or ga ni za ci ja mi te me lji na spo što va nju nji ho ve av to no mi je in med se boj ne 

neod vi sno sti vsa ke zno traj svo je ga področ ja de lo va nja, ka kor tudi na na če lu so de lo va

nja v splo šno ko rist in v ko rist po sa mez ni ka. Us ta va izrec no ome nja Rim sko ka to liš ko 

cer kev: od nos med Re pub li ko Polj sko in to cerk vi jo se ure di z med na rod nim spo ra

zu mom, skle nje nim s Sve tim se de žem, in z zakonom. Od nos med dr ža vo in dru gi mi 

cerk va mi ter ver ski mi skup nost mi pa se ure di z za ko ni, ki so skle nje ni na pod la gi spo

ra zu mov, skle nje nih med nji ho vi mi pred stav ni ki in vla do.9

Svo bo da ve roiz po ve di in re li gi je je za go tov lje na vsa ke mu, ure je na je v 53. členu us ta ve. 

Kon kor dat med Polj sko in Sve tim se de žem, je bil pod pi san leta 1993, ra ti fi ci ran pa je 

bil še le leta 1998. V njem so ure je ni vsi naj po mem bnej ši vi di ki od no sov med dr ža vo in 

Rim sko ka to liš ko cerk vi jo. Pred vi de va poe no sta vi tev po stop kov za skle ni tev za kon ske 

9 Pri spre je ma nju za ko na je par la ment za ve zan k spo što va nju do lo čil spo ra zu ma, kar us tvar ja po se ben od

nos med za ko nom in spo ra zu mom (po: In šti tut za pra vo člo ve ko vih pra vic, Ljub lja na: Pri mer jal no prav na 

ana li za us tav nih do ločb in za ko no da je evrop skih dr žav). 
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zve ze. Pod do lo če ni mi po go ji ima lah ko cerk ve na po ro ka ci vil no prav ne po sle di ce, če 

je v pe tih dneh re gi stri ra na pri ma tič nem ura du (Registrar´sOffice) (pov ze to po Kro ni

ki Sej ma). V letu 1998 pa je bil spre jet še za kon o od no sih med dr ža vo in Rim sko ka to liš

ko cerk vi jo v Re pub li ki Polj ski. 

Od no si med dru gi mi cerk va mi in ver ski mi skup nost mi ter dr ža vo niso ure je ni z med

na rod no po god bo, tem več s spo ra zu mi, skle nje ni mi s polj sko vla do, in s po seb ni mi 

za ko ni. Po ne ka te rih po dat kih pet najst cer kev in ver skih skup no sti de lu je na pod la gi 

po seb nih za ko nov, ki ure ja jo od no se z dr ža vo: zla sti no tra njo struk tu ro ver ske skup no

sti, nje no de lo va nje in po stop ke za vra ča nje pre mo že nja. Re gi stri ra nih cerk va in ver skih 

or ga ni za cij pa je bilo bis tve no več (146), a vse ni ma jo za kon sko ure je nih od no sov z dr

ža vo (In ter na tio nal Re li gi ous Free dom Re port 2006).

Od 15.11.199810 se lah ko skle ne ci vil na ali cerk ve na po ro ka. Ci vil na po ro ka se skle ne 

pred dr žav nim urad ni kom (headofregistar`s office). Cerk ve na po ro ka ima ena ke prav

ne po sle di ce kot ci vil na. Po goj je, da tako do lo ča med na rod na po god ba (kon kor dat) ali 

pa da je med cerk vi jo ali ver sko skup nost jo o tem pod pi san spo ra zum z vla do ozi ro ma 

da to do lo ča za kon, ki ure ja od nos med nji ma. Po ro ka po no tra njem pra vu cerk ve ali 

ver ske skup no sti je skle nje na, ko moš ki in žen ska pred du hov ni kom so gla sno izra zi ta 

že ljo za skle ni tev po ro ke po polj skem za ko nu in ko ma tič ni urad izda po roč ni list. 

Šte je se, da je po ro ka skle nje na v ča su iz ja ve pred du hov ni kom, če: 

• je du hov nik, pred ka te rim se skle ne po ro ka, pre jel po tr di lo, ki ga izda ma tič ni urad 

(registrar´soffice) o tem, da ne ob sta ja jo za drž ki za skle ni tev za kon ske zve ze,

• du hov nik ne mu do ma po skle ni tvi po ro ke izda po tr di lo, da je bila pred njim skle nje

na po ro ka po no tra njem pra vu cerk ve ali ver ske skup no sti in 

• če du hov nik to po tr di lo v pe tih dneh po sre du je pri stoj ne mu ma tič ne mu ura du (pov

ze to po splet ni stra ni polj ske ga mi ni strs tva za pra vo sod je) 

Po ne ka te rih po dat kih je na Polj skem tri če tr ti ne vseh po rok cerk ve nih (t.i. kon kor dat

skih), ki so to rej skle nje ne v cerk vi in nato re gi stri ra ne pri ma tič nem ura du. (The Po lish 

Voi ce). Več kot 96% dr žav lja nov se iz jav lja za pri pad ni ke rim sko ka to liš ke vere.

Kljub izra zu »kon kor dat ska po ro ka«, ki se na Polj skem upo rab lja, pa je tre ba poja sni ti, 

da ka to liš ka cer kev ni edi na, ki ji pred pi si omo go ča jo skle ni tev po rok po ver skih obi ča

10 Če tu di je bil kon kor dat pod pi san že leta 1993, pa so bili us trez ni pred pi si za cerk ve ne po ro ke (concordat

marriage) iz da ni še le no vem bra 1998.
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jih. Ta kih cerk va in ver skih skup no sti je oko li de set (spletna stra n Glav ne ga sta ti stič ne ga 

ura da).

Šte vi lo raz vez na Polj skem je za ra di moč ne ka to liš ke tra dicije eno od naj niž jih v Evro pi. 

Iz med 1000 po rok se jih le 45 kon ča z raz ve zo. Stop nja raz vez je 0,11 % v ce lot ni po pu

la ci ji (War saw voi ce). 

Raz ve ze na Polj skem ure ja za ko nik o dru ži ni in skrb niš tvu (FamilyandGuardianship

Code) in pa za kon o pravd nem po stop ku. O raz ve zah od lo ča iz ključ no so diš če (t.i. voi

vodshipcourt).

Ci vil no in ka non sko pra vo sta dva lo če na prav na reda. Raz ve za po ci vil nem pra vu nima 

no be ne ga vpli va na cerk ve no po ro ko. In obrat no: raz ve lja vi tev cerk ve ne po ro ke (dec

larationofthenullity ofthechurchmarriage) po ka non skem pra vu nima no be ne ga 

ci vil no prav ne ga učin ka in v tem smi slu to ni ka kor ni raz ve za. Lah ko pa slu ži kot do kaz 

o po pol nem in ne po prav lji vem raz pa du za kon ske zve ze (raz vez ni raz log po za ko nu o 

dru ži ni in skrb niš tvu). Cerk ve no pra vo poj ma raz ve za ne poz na. Nadš ko fij sko so diš če 

(theMetropolitanCourt) v Var ša vi raz ve lja vi oko li 200 po rok let no (War saw voi ce). 

2.7  Por tu gal ska 

Por tu gal ska us ta va v 41. čle nu (Svo bo da ve sti, ve roiz po ve di in bo go čast ja) med dru gim 

do lo ča, da so cerk ve in dru ge ver ske skup no sti lo če ne od dr ža ve, da pa se lah ko svo

bod no or ga ni zi ra jo ter iz va ja jo svo je obre de. Por tu gal ska ima s Sve tim se de žem skle

njen kon kor dat iz leta 1940, ki os ta ja v ve lja vi kljub na če lu ne kon fe sio nal no sti in us tav

ne mu na če lu lo či tve cerk ve od dr ža ve. Cerk ve no se lah ko po ro či samo ti sta ose ba, ki 

iz pol nju je po go je po ci vil nem pra vu. Za kon ska zve za se re gi stri ra pred ci vil ni mi or ga ni, 

da bi ime la učin ke v no tra njem pravnem si ste mu.

V zve zi z ob li ko skle ni tve za kon ske zveze je si cer v 1587. čle nu civil ne ga za ko ni ka še 

ved no do lo če no, da ob sta ja ta samo dve vr sti za kon ske zve ze: ka to liš ka in ci vil na. Kot pa 

je raz vid no iz na da lje va nja, je v po seb nem za ko nu mož nost skle pa nja za kon skih zvez 

do puš če na tudi ne ka te rim dru gim ver skim skup no stim. Po se bej je v na ve de nem čle nu 

ci vil ne ga za ko ni ka do lo če no, da ci vil no pra vo priz na va ve ljav nost in učin ke ka to liš ke 

za kon ske zve ze. Ci vil ni za ko nik do lo ča, da lah ko skle ne ka to liš ko za kon sko zve zo samo 

ose ba, ki iz pol nju je zah te va ne po go je po tem za ko ni ku. Ma tič ne mu ura du (registocivil) 

je tre ba po sla ti proš njo za skle ni tev za kon ske zve ze, kar sto ri ta bo do ča za kon ca ali žup
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ni ja. Ma tič ni urad izda po tr di lo o iz pol nje va nju po go jev za skle ni tev za kon ske zve ze in 

ga poš lje žup ni ji, v ka te ri bo za kon ska zve za skle nje na; brez tega po tr di la do skle ni tve 

za kon ske zve ze ne more pri ti. Če ma tič ni urad po iz da ji po tr di la izve za mo re bit ne ovi

re za skle ni tev za kon ske zve ze, to ta koj spo ro či v žup ni jo in do raz čiš če nja za de ve pred 

so diš čem se za kon ska zveza ne more skle ni ti. 

Leta 2001 spre je ti zakon o ver ski svo bo di (ReligiousFreedomAct) je us tva ril za kon ski 

ok vir za ver ske skup no sti, ki de lu je jo v dr ža vi naj manj 30 let ozi ro ma na med na rod nem 

ni vo ju naj manj 60 let. Za kon omo go ča ne ka te rim ver skim skupno stim pra vi ce, ki so 

bile prej re zer vi ra ne samo za Rim sko ka to liš ko cer kev, med dru gim tudi prav no priz na

nje za kon ske zve ze. Vsa ka ver ska skup nost lah ko skle ne po se ben spo ra zum z dr ža vo 

(In ter na tio nal Re li gi ous Free dom Re port 2006).

Po drob ne je je v tem zakonu (19. člen) do lo če no, da se cerk ve ni po roč ni obred, ki ga 

opra vi du hov nik re gi stri ra ne ver ske skup no sti, priz na tudi v ci vil ne na me ne. Du hov

nik mora biti bo di si dr žav ljan Por tu gal ske bo di si mora ime ti do vo lje nje za za ča sno ali 

stal no pre bi va nje v dr ža vi. Kdor na me ra va skle ni ti cerk ve no za kon sko zve zo, mora ta 

svoj na men spo ro či ti pri stoj ne mu ma tič ne mu ura du v ob li ki proš nje za iz da jo do vo

lje nja. V tej proš nji se na ve de tudi po dat ke o du hov ni ku, ki lah ko tudi sam po skr bi za 

iz da jo do vo lje nja. Ma ti čar izda do vo lje nje ozi ro ma po tr di lo, pri če mer se mora prej 

pre pri ča ti, da sta bo do ča mla do po ro čen ca sez na nje na z ne ka te ri mi do loč ba mi ci vil

ne ga za ko ni ka in da jih tudi priz na va ta. To dejs tvo in pa po dat ki o du hov ni ku mo ra jo 

biti vse bo va ni v po tr di lu/do vo lje nju. Do vo lje nje se urad no do sta vi du hov ni ku z na

ved bo mo re bit nih nak nad nih za drž kov. Pri obre du skle ni tve za kon ske zve ze mo ra ta 

biti po leg obeh mla do po ro čen cev in du hov ni ka nav zo či še dve pri či. Ta koj po oprav

lje nem obre du du hov nik na pra vi dvoj nik vpi sa po ro ke v re gi ster ver ske skup no sti in 

ga v treh dneh poš lje pri stoj ne mu ma tič ne mu ura du, na kar ta v dveh dne vih opra vi 

vpis v ma tič no knji go. 

V 37. čle nu za ko na je na ve de no, ka te re cerk ve in ver ske skup no sti so priz na ne v dr ža vi. 

Priz na nost po sa mez ne cerk ve ozi ro ma ver ske skup no sti je od vi sna od šte vi la ver ni

kov in ča sa nje ne ga ob sto ja. To dejs tvo ugo to vi mi ni strs tvo za pra vo sod je po pri do bi tvi 

mne nja od bo ra za ver sko svo bo do in o tem izda po tr di lo, ki se vpi še v po se ben re gi ster. 

V VIII. po glav ju na ve de nega za ko na (po mož ne in za ča sne do loč be) je do lo če no, ka te ri 

čle ni ci vil ne ga za ko ni ka se spre me ni jo. Tako je med dru gim do lo če no, da se spre me ni 
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1615. člen ci vil ne ga za ko ni ka, in si cer tako, da je po ro ka lah ko bo di si ci vil na ali cerk ve

na, za kar ve lja po seb na za ko no da ja. 

Cer kev v zve zi z raz ve zo za kon ske zve ze nima no be ne pri stoj no sti, pač pa je cerk ve nim 

so diš čem omo go če no, da sa mo stoj no in brez nak nad no po treb ne odo bri tve s stra ni ci

vil nih (dr žav nih) or ga nov od lo či jo o raz gla si tvi za kon ske zve ze za ne ve ljav no ozi ro ma 

jo raz gla si jo za na vi dez no ali nei zvr še no. Od spre jet ja za ko na v letu 1940, to rej po skle

ni tvi kon kor da ta, se cerk ve no (ka to liš ko) skle nje na za kon ska zve za ne more raz ve lja vi ti 

pred ci vil nim so diš čem (spletno mesto CentrenationaldelarechercheScientifique). 

Gle de same raz ve lja vi tve za kon ske zve ze je v 1625. čle nu ci vil ne ga za ko ni ka določeno, 

da je za od lo ča nje o pri me rih, ko je za kon sko zve zo tre ba raz ve lja vi ti ozi ro ma ugo to vi

ti, da je bila ta na vi dez na ali nei zvr še na, iz ključ no pri stoj no cerk ve no so diš če ozi ro ma 

dru gi cerk ve ni or ga ni. Do konč ne od loč be teh so dišč ozi ro ma or ga nov gre do v ve ri fi

ka ci jo na Vr hov no so diš če apo stol ske sig na tu re v Va ti kan, na kar se po di plo mat ski poti 

vr ne jo na te ri to rial no pri stoj na ci vil na so diš ča na Por tu gal skem, ki jih zgolj iz vr ši jo in 

po skr bi jo za nji hov vpis v ma tič no knji go. Ci vil no so diš če teh od ločb to rej ne pre ver ja 

ozi ro ma nima no be ne pri stoj no sti za nji ho vo spre mi nja nje. Pač pa lah ko cerk ve no so

diš če od ci vil ne ga zah te va za sli ša nje strank, iz ve den cev in prič, kot tudi skrb no rav na

nje v do kaz nem po stop ku in skrb nost nas ploh. 

Kar se ti če raz ve ze za kon ske zve ze, je v 36. čle nu por tu gal ske us ta ve do lo če no, da za

kon ure ja po go je za skle ni tev in pre ne ha nje za kon ske zve ze za ra di smr ti ali raz ve ze, ne 

gle de na na čin skle ni tve. Kon kor dat je bil v letu 1975 spre me njen tako, da ne pre po ve

du je več raz vez ka to liš kih za kon skih zvez z učin kom v ci vil nem pra vu (ka nonsko pravo 

jih tako ali tako ne priz na va), pač pa samo opo mi nja za kon ca na re sno dolž nost, naj ne 

iz ko ri sti ta mož no sti ci vil ne raz ve ze za kon ske zve ze; gre to rej zgolj še za mo ral no sta liš

če cerk ve (XIth Con fe ren ce of the Eu ro pean Con sti tu tio nal Courts).

2.8 Špa ni ja

Špan ska us ta va v 16. členu določa, da no be na vera nima držav ne ga značaja. Or ga ni 

ob la sti mo ra jo upošte va ti ver ska pre pričanja špan ske družbe in na pri me ren način so

de lo va ti z Rim sko ka to liško cerk vi jo ter dru gi mi ve roiz po ved mi. Špa ni ja ima na mreč 

skle njen kon kor dat s Sve tim sedežem, in si cer iz leta 1953. V 149. členu us ta ve pa je 

določeno, na ka te rih po dročjih ima država iz ključno pri stoj nost. Med dru gim ima iz

ključno pri stoj nost tudi na po dročju ci vil ne za ko no da je. V ok vi ru ci vil ne za ko no da je 

pa ima država iz ključno pri stoj nost nad ci vil ni mi raz mer ji, ki iz ha ja jo iz (raz ličnih) ob
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lik za kon ske zve ze. V 32. členu us ta ve je še določeno, da za kon določa ob li ke za kon ske 

zve ze, po go je za nje no skle ni tev, raz lo ge za pre ne ha nje in učinke pre ne ha nja.

Ci vil ni za ko nik (Códigocivil) pos veča za kon ski zve zi po seb no po glav je. Po nje go vih 

določbah lah ko vsak Špa nec v Špa ni ji ali v tu ji ni skle ne za kon sko zve zo bo di si pred 

sod ni kom, župa nom ali poob laščenim funk cio nar jem (npr. di plo mat skim pred stav ni

kom) bo di si v za kon sko pred pi sa ni ver ski ob li ki. Če ka to ličan skle ne ci vil no za kon sko 

zve zo, mora po po dat kih Ka to liške en ci klo pe di je pred hod no po da ti po seb no iz ja vo, da 

iz sto pa iz rim sko ka to liške vere in cerk ve. Za kon ska zve za v ver ski ob li ki se skle ne po 

pra vi lih re gi stri ra ne ver ske skup no sti, ki jih je ta us kla di la z državo, če teh pra vil ni, pa v 

skla du s špan sko za ko no da jo. Za kon ska zve za, skle nje na po ka non skem pra vu ozi ro ma 

v ka te ri ko li ver ski ob li ki, ima ci vil ne po sle di ce. Za pol no priz na nje ci vil nih po sle dic je 

tre ba iz pol ni ti še ne ka te re v na da lje va nju opi sa ne po go je. V Špa ni ji ima jo do vo lje nje za 

skle pa nje ver skih po rok s ci vil no prav ni mi po sle di ca mi po leg ka to ličanov še evan ge

ličani, jud je in mu sli ma ni. 

Po sle di ce za kon ske zve ze na sta ne jo že ob skle ni tvi, ven dar pa je za nji ho vo pol no priz

na nje po tre ben vpis v matično knji go. Za kon ska zve za, ki ni vpi sa na v matično knji go, 

ne sme ško do va ti do bro ver nim pra vi cam tret jih oseb. Sod nik, župan ali poob laščeni 

funk cio nar ta koj po skle ni tvi za kon ske zve ze izda us tre zen akt, ki ga pod pišejo za kon

ca, priči in on sam, obe nem pa vsa ke mu od za kon cev izda over je no po tr di lo o oprav

lje nem obre du. Vpis za kon ske zve ze, skle nje ne v ver ski ob li ki, se opra vi po pred ložitvi 

po tr di la us trez ne ver ske skup no sti, iz ka te re ga mora biti raz vid no iz pol nje va nje zah te

va nih po go jev za vpis v matično knji go. Če se ugo to vi, da po go ji za ve ljav no skle ni tev 

za kon ske zve ze niso bili iz pol nje ni, se vpis za vr ne. 

Po določilih spo ra zu ma med špan sko državo in Sve tim sedežem iz leta 1979, izda du hov

nik mla do po ročen ce ma ta koj po poročnem obre du cerk ve no po tr di lo z vse mi po treb

ni mi po dat ki za vpis v ci vil no matično knji go. V vsa kem pri me ru pa mora v pe tih dneh 

od skle ni tve za kon ske zve ze žup ni ja po sre do va ti iz vod na ve de ne ga po tr di la matičarju, 

da se vpis opra vi tudi v pri me ru, če tega ni sta zah te va la sama mla do po ročenca. Za evan

ge ličan sko, ju dov sko in is lam sko ve roiz po ved ve lja jo določila za ko nov iz leta 1992, ki 

ure ja jo so de lo va nje vsa ke iz med njih z državo in v ka te rih je določeno, da lah ko pri

pad ni ki na ve de nih ve roiz po ve di skle ne jo za kon sko zve zo pred du hov ni kom vsa ke od 

na ve de nih cerk va, ven dar pa mo ra jo pred hod no pri do bi ti pri matičnem ura du po tr di lo 

o iz pol nje va nju po go jev za po ro ko po ci vil nem za ko ni ku. To po tr di lo ve lja šest me se

cev. Mla do po ročenca ga izročita du hov ni ku, ki opra vi obred pred naj manj dve ma pol
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no let ni ma pričama. Po obre du du hov nik izda po tr di lo, ki vse bu je vse po go je za vpis v 

matično knji go in je v njem vpi sa na tudi iden ti te ta prič, na kar se en iz vod tega po tr di la 

pošlje matičnemu ura du. S tem je ve ljav nost po ro ke po ci vil nem pra vu pol no priz na na 

(XIth Con fe ren ce of the Eu ro pean Con sti tu tio nal Courts). 

Za kon ska zve za se raz ve že pred so diš čem na zah te vo ene ali obeh strank. O raz ve zi se 

izda sod na od loč ba, ne gle de na ob li ko nje ne skle ni tve, če so iz pol nje ni pred pi sa ni po

go ji. Cerk ve na so diš ča Rim sko ka to liš ke cerk ve raz ve ze za kon ske zve ze ne priz na va jo. 

Nji ho ve od lo či tve o ugo to vi tvi ne ve ljav no sti za kon skih zvez, skle nje nih na ver ski na čin, 

kot tudi ško fov ske (pon ti fi kal ne) od lo či tve o na vi dez nih in nei zvr še nih za kon skih zve

zah, pa pri do bi jo prav no ve ljav nost po ci vil nem pra vu, ven dar samo v pri me ru, če na 

zah te vo ka te re ko li stranke sod nik ci vil ne ga so diš ča o tem izda us trez no od loč bo po 

za ko nu, ki ure ja pravd ni po sto pek. Po od lo či tvi špan ske ga us tav ne ga so diš ča to rej od 

skle ni tve po god be s Sve tim se de žem v letu 1979 da lje od lo či tve cerk ve nih so dišč ni ma

jo več ci vil nih po sle dic, pač pa ve lja jo samo zno traj cerk ve. Za ve ljav nost pre ne ha nja 

za kon ske zve ze mora to rej sle di ti še od lo či tev ci vil ne ga so diš ča (XIth Con fe ren ce of the 

Eu ro pean Con sti tu tio nal Courts). 

III. ZAKLJUČEK 

Us ta ve po sa mez nih držav v taki ali dru gač ni ob li ki vse bu je jo na če lo lo če no sti dr ža ve 

in cerk ve, ne ka te re (npr. Ita li ja, Špa ni ja) pa pri tem ome nja jo po se ben po lo žaj Rim sko

ka to liš ke cerk ve. Sled nja je po se bej ome nje na tudi v polj ski us ta vi. Izmed pregledanih 

držav dr žav no vero poz na jo le na Mal ti. Cerk vam ozi ro ma ver skim skup no stim so že 

v us ta vah za go tov lje ni po go ji za de lo va nje in oprav lja nje obre dov. Z Rim sko ka to liš ko 

cerk vi jo ozi ro ma Sve tim se de žem je ve či na obrav na va nih dr žav skle ni la po seb ne spo

ra zu me ozi ro ma kon kor da te, s ka te ri mi se ure ja jo med se boj na raz mer ja. Z dru gi mi ve

roiz po ved mi pa so dr ža ve pra vi lo ma pod pi sa le po seb ne do go vo re, ki vklju ču je jo tudi 

pra vi co do skle pa nja za kon skih zvez in nji ho vo ci vil no ve ljav nost. Kljub splo šno uve

ljav lje ne mu na če lu lo če no sti dr ža ve in cerk ve bi se dalo za obrav na va ne dr ža ve za klju či

ti, da za priz na va nje ci vil nih po sle dic cerk ve no skle nje nih za kon skih zvez ni ovir. 

Med tem ko vse dr ža ve Evrop ske uni je omo go ča jo ci vil no skle ni tev za kon ske zve ze, po 

po dat kih Eu ro sta ta šti ri najst dr žav (Ci per, Dan ska, Es to ni ja, Fin ska, Gr či ja, Ir ska, Ita li ja, 

La tvi ja, Li tva, Polj ska, Slo vaš ka, Špa ni ja, Šved ska in Ve li ka Bri ta ni ja) priz na va cerk ve ne 

po ro ke kot ena ko vred ne ci vil nim. Tem dr ža vam lah ko pri šte je mo še Češ ko, Mal to in 
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Por tu gal sko, ki jih Eu ro stat iz nez na ne ga raz loga ne upo šte va (po dat ki pred pri sto pom 

Ro mu ni je in Bol ga ri je).

V Slo ve ni ji je mož na le skle ni tev za kon ske zve ze pred dr žav nim or ga nom. Tako do lo ča 

že us ta va. Za kon pa ne do lo ča več, da je ver ski obred po ro ke mož no opra vi ti še le po

tem, ko je bila skle nje na za kon ska zve za pred pri stoj nim or ga nom. 

Na Hr vaš kem mo ra ta bo do ča za kon ca, ki že li ta skle ni ti za kon sko zve zo v ver ski ob li ki, 

pri ma ti čar ju pri do bi ti po tr di lo o iz pol nje va nju po go jev za skle ni tev za kon ske zve ze po 

za ko nu. V tem po tr di lu ma ti čar na ve de, da je ne ve sto in že ni na sez na nil z oseb ni mi pra

vi ca mi in dolž nost mi v za kon ski zve zi ter z mož nost jo ure di tve pre mo ženj skih od no sov 

po za ko nu, opo zo ri pa ju tudi, da bo še le iz pi sek iz po roč ne ma tič ne knji ge do kaz, da 

ima nju na za kon ska zve za, skle nje na v ver ski ob li ki, učin ke ci vil ne za kon ske zve ze.

Na Češ kem je od leta 1992 mož na skle ni tev cerk ve ne za kon ske zve ze, ki ima ena ko 

prav no ve lja vo kot ci vil na, če so iz pol nje ni vsi za kon ski po go ji. Za kon o dru ži ni do lo ča, 

da se cerk ve na po ro ka opra vi pred pri stoj nim cerk ve nim or ga nom v pri sot no sti ose be, 

ki jo poob la sti re gi stri ra na cer kev ali ver ska skup nost. Skle ne se na kra ju, ki ga do lo ča jo 

pra vi la cerk ve ali ver ske skup no sti za oprav lja nje ver skih sve ča no sti ali obre dov. Po go ji, 

ki jih za kon o dru ži ni do lo ča za skle ni tev ci vil ne za kon ske zve ze, izrec no ve lja jo tudi za 

skle ni tev cerk ve ne. Tudi pri cerk ve ni po ro ki mo ra ta za ro čen ca po da ti iz ja vo, da ne ve

sta za no ben raz log, ki bi pre pre če val po ro ko, da sta sez na nje na z zdravs tve nim sta njem 

obeh, itd. Prav tako se lah ko pred cerk ve nim or ga nom iz ja vi ta o bo do čem priim ku. Ka

te re cerk ve in ver ske skup no sti bodo lah ko oprav lja le cerk ve ne po ro ke, do lo ča za kon 

o cerk vah in ver skih skup no stih iz leta 2001. Mi ni strs tvo za kul tu ro jim izda po seb no 

do vo lje nje, med dru gi mi po go ji pa mo ra jo ime ti člans tva za vsaj 0,1% vseh pre bi val cev 

Češ ke, re gi stri ra ne mo ra jo biti vsaj 10 let.

V Ita li ji je izrec no do lo če no, da je skle ni tev za kon ske zve ze pred ka to liš kim du hov ni

kom ure je na v La te ran ski po god bi in v spe cial nih za ko nih, sklenitev za kon ske zve ze 

pred du hov ni kom dru ge cerk ve, ki jo priz na va dr ža va, pa je ure je na v Ci vil nem za ko ni

ku, kot to ve lja za na vad no ci vil no za kon sko zve zo.

Med prav ni mi učin ki za kon ske zve ze (ka te re ko li) so v li tvan skem ci vil nem za ko ni ku 

na šte ti: ena ko prav nost za kon cev, dolž nost med se boj ne po mo či, dolž no sti do otrok, itd. 
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Na Mal ti, kjer je rim sko ka to liš ka vera dr žav na vera, spo ra zum s Sve tim se de žem pred

vi de va priz na nje ci vil no prav nih učin kov ka non skih po rok, pa tudi priz na nje od ločb 

cerk ve nih or ga nov o ve ljav no sti teh po rok. Za kon o po ro kah omo go ča tudi dru ge vr ste 

cerk ve nih po rok, po se bej pa ure ja ka to liš ko po ro ko. Ka to liš ka po ro ka je ve ljav na s tre

nut kom skle ni tve, če so iz pol nje ne zah te ve za ko na gle de ok li ca, če du hov nik žup ni je 

di rek tor ju ma tič ne ga ura da poš lje do ku ment o po ro ki na pred pi sa nem obraz cu in če 

ni no be nih za kon skih za drž kov za po ro ko. Do ka zi lo o skle ni tvi za kon ske zve ze je tre ba 

pred lo ži ti ma tič ne mu ura du pra vi lo ma v pe tih dneh, lah ko pa se pred lo ži tudi ka sne je. 

Di rek tor ma tič ne ga ura da pre ve ri, ali so iz pol nje ni zgo raj na ve de ni po go ji za ka to liš ko 

po ro ko in jo vpi še v re gi ster. Po re gi stra ci ji pri viš jem so diš ču so priz na ne tudi od loč be 

cerk ve nih so dišč o raz ve lja vi tvi ka to liš ke po ro ke ali o po tr di tvi nje ne ve ljav no sti. Raz ve

za na Mal ti pa ni mo go ča, pa naj gre za ci vil no ali cerk ve no po ro ko.

 

Na Polj skem že kon kor dat pred vi de va skle pa nje po rok po ka non skem pra vu, uve ljav

ljen je izraz »kon kor dat ska po ro ka«. V pe tih dneh po skle ni tvi mora biti re gi stri ra na pri 

ma tič nem ura du. Za kon ca mo ra ta pred po ro ko pred lo ži ti po tr di lo ma tič ne ga ura da, 

da ne ob sta ja jo za drž ki za skle ni tev za kon ske zve ze. Ka to liš ka cer kev pa ni edi na, ki ji 

pred pi si omo go ča jo skle pa nje po rok s ci vil no prav ni mi učin ki. Ta kih cerk va ali ver skih 

skup no sti je oko li de set. Po goj je, da jim to omo go ča spo ra zum, skle njen s polj sko vla do 

ali na nje go vi pod la gi iz dan za kon. 

V por tu gal skem ci vil nem za ko ni ku je si cer še ved no do lo če no, da ob sta ja ta samo dve 

vr sti za kon ske zve ze: ka to liš ka in ci vil na, ven dar pa je v za ko nu o ver ski svo bo di mož

nost skle pa nja za kon skih zvez omo go če na tudi ne ka te rim dru gim ver skim skup no stim. 

Če v Špa ni ji ka to li čan že li skle ni ti ci vil no za kon sko zve zo, mora pred hod no po da ti po

seb no iz ja vo, da iz sto pa iz rim sko ka to liš ke vere in cerk ve. 

Kot je raz vidno iz pri ču jo če ga be se di la, je na splo šno vlo ga dr ža ve, kljub ve ljav no sti 

cerk ve no skle nje nih za kon skih zvez ozi ro ma nji ho vih ci vil nih učin kih, še ved no po

mem bna. Tre ba je na mreč iz pol nje va ti po go je za skle ni tev za kon ske zve ze po splo šni 

za ko no da ji, po leg tega pa je tre ba cerk ve no skle nje no za kon sko zve zo še re gi stri ra ti pri 

dr žav nem ma tič nem ura du, ki tudi pre ve ri, ali so bili de jan sko iz pol nje ni vsi v za ko no

da ji po sa mez ne dr ža ve zah te va ni po go ji. 

Gle de na to, da ka non sko pra vo raz ve ze za kon ske zve ze ne priz na va, je raz ve za za kon

ske zve ze, skle nje ne po ka non skem pra vu, ve ljav na samo po ci vil nem pra vu, po cerk ve

nem pa ne. Tako lah ko ita li jan sko ci vil no so diš če raz ve že za kon sko zve zo, skle nje no po 
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ci vil nem za ko ni ku, ali pa za kon ca zgolj od ve že od ci vil nih po sle dic cerk ve ne po ro ke, 

ki je bila vpi sa na v ma tič no knji go. Za za kon ske zve ze, skle nje ne na cerk ve ni na čin, je 

v ita li jan ski ure di tvi izrec no do lo če no, da nji ho ve ci vil no prav ne po sle di ce pre ne ha jo s 

smrt jo ene ga za kon ca ali v dru gih pri me rih, ki jih do lo ča za kon. Na Hr vaš kem je izrec

no do lo če no, da pre ne ha nje za kon ske zve ze, skle nje ne v ver ski ob li ki, ne vpli va na 

ob vez no sti za kon skih part ner jev, ki iz ha ja jo iz pred pi sov ver ske skup no sti, pred ka te ro 

je bila skle nje na. 

V zve zi z ne po sred nim učin ko va njem sodb cerk ve nih so dišč v ci vil ni sfe ri ve lja ta si cer 

v teo ri ji Ita li ja in Por tu gal ska kot po seb nost, saj naj bi v obeh dr ža vah ci vil na so diš

ča samo po tr je va la od lo či tve cerk ve nih or ga nov, po po drob nej šem pre gle du pa lah ko 

ugo to vi mo, da ima Ita li ja po do ben si stem kot Špa ni ja; v obeh dr ža vah je na mreč tre ba 

za do konč no ve ljav nost od lo či tve cerk ve nih so dišč v zve zi z nič nost jo ozi ro ma ne ve

ljav nost jo za kon ske zve ze po da ti pred log na ci vil no so diš če, ki pa ni samo iz vr še va lec, 

pač pa ima do lo če ne pro ce sne pri stoj no sti. Prak tič no to rej za od loč be por tu gal skih 

cerk ve nih so dišč lah ko ugo to vi mo, da ne po sred no ve lja jo v ci vil ni sfe ri. Na Mal ti raz ve

za ni mo go ča, pa naj gre za ci vil no ali za cerk ve no oz. ka to liš ko po ro ko. Priz na va jo pa 

se od loč be cerk ve nih so dišč o ne ve ljav no sti ali o po tr di tvi ve ljav no sti cerk ve ne po ro ke.
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SANKCIONIRANJE

KONKURENČNOPRAVNIHKRŠITEV*

I.	 UVOD

Evropskakomisijajepredkratkimizrekladoslejnajvišjoglobozakartel1vskupnivi

šiničez990milijonovevrovzavseudeležence.Šlojezakršitev81.členaPogodbeo

ustanovitviEvropskeskupnosti(vnad:PES),kiprepovedujesporazumemedpodjetji,

kibilahkoprizadelitrgovinomeddržavamičlanicamiinkaterihciljoziromaposledica

jepreprečevanje,omejevanjealiizkrivljanjekonkurencenaskupnemtrgu.Določba81.

členaPESprepovedujet.i.čezmejnekartele,kartele,kitakegačezmejnegaučinkanima

jo,paurejajonacionalnezakonodaje,prinasjetozakonopreprečevanjuomejevanja

konkurence(vnad:ZPOmK).

Omenjenagloba990milijonovevrovjebilaizrečenavpostopku,kigajeEvropskako

misija(vnad:Komisija)vodilaprotivodilnimproizvajalcemdvigalinpomičnihstopnic:

Otis,KONE,SchindlerinThyssenKruppnatančnejeproti17podjetjemiztehskupin.

Inkajsozagrešilinavedeniproizvajalci?Vdaljšemčasovnemobdobjuvsajmedleti

1995in2004sosivBelgiji,Nemčiji,LuksemburguinnaNizozemskemdelilitrgstem,

dasosedogovarjalioudeležbinajavnihnaročilih(meddrugimzaopremobolnišnic,

železniškihpostaj,nakupovalnihcentrov),skupajsodoločalicene,sideliliprojektein

trgetersiizmenjevalipomembnekomercialnepodatkeinzaupneinformacije.Cilj je

bilohranitevobstoječihtržnihdeleževinskupnidogovorocenah.Učinkikartelnega

dogovarjanjabitrajališedesetletja,sajtudivzdrževanjedvigalopravljadružba,kijena

pravovgradila.ČlaniceskupineKONEsobiledeležnepopolneimunitetepredkaznijo,

sajsoprveKomisijiposredovaleinformacijeokartelih.Podrugistranipasobilekazni

1Kartelisodogovoriin/aliusklajenaravnanjameddvemaalivečkonkurenti,katerihciljjeusklajevanjenji

hovegakonkurenčnegavedenjanatrguin/alivplivanjenaustrezneparametrekonkurencezravnanji,kot

sodoločanjenakupnihinprodajnihcenalidrugihtržnihpogojev,dodeljevanjeproizvodnihaliprodajnih

kvot,delitevtrgov,vključnozmanipulacijamirazpisovzazbiranjeponudb,omejitevuvozaaliizvozain/ali

protikonkurenčniukrepizoperdrugekonkurente.Takaravnanjasodijoknajresnejšimkršitvamčlena81

PogodbeES.

*Mar	ja	na	Kri	žaj;pripravljeno:27.3.2007,objavljeno:28.3.2007.
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zaskupinoThyssenKruppza50%višje(skupajskoraj480milijonovevrov),sajješloza

ponavljajočekršitelje.Udeležencem,kisosodelovalinasestankih,jebilovesčasjasno,

dakršijozakonodajo,zatosostorilivse,dajihnebiodkrili:dobivalisosevrestavraci

jahinbarih,pogostotudinadeželialivtujini,uporabljalipasopredplačniškemobilne

telefone (povzeto po IP/07/209). Uvodoma je treba pojasniti, da Komisija za kršitve

konkurenčnegapravakaznujelepodjetja,nepanjihovihodgovornihoseb.

Postopkevprimerukršitev81.členaPES(omejevalnisporazumi)ali82.členaPES(zlo

rabaprevladujočegapoložaja)lahkovodijotudinacionalniorgani,pristojnizakonku

renco.Osnovnanačelaopostopkuinodelovanjumrežekonkurenčnihorganov(mre

žotvorijoKomisijainzdajže27nacionalnihorganov)vsebujeUredbaSveta1/20032.

Postopekvprimeručezmejnegakartelalahkotečevzporednopredvečnacionalnimi

organihkrati,primerpalahkovodileenorganspomočjodrugih,alipapostopekvodi

Komisija.Načelaglededoločitveorgana,kiboobravnavalkonkretniprimer,sopodrob

nejeopisanavposebnemsporočiluKomisije3;pravilomabokartel,kiimaučinkevveč

kottrehdržavah(npr.zgorajomenjeniprimerproizvajalcevdvigal)obravnavalaKomi

sijavtemprimerunacionalniorganinemorejovoditihkratnegapostopkagledeiste

kršitve.

Omenjenevisokedenarnekazni,okaterihsevEvropikarvelikopiše,indejstvo,daso

vpostopkupredDržavnimzboromspremembezakonaopreprečevanjuomejevanja

konkurence(gl.Poročevalecšt.14/2007),sonasvzpodbudile,daopišemopravila,ki

veljajozapostopkepredEvropskokomisijoglededoločanjasankcijzakonkurenčno

pravnekršitve.Kratkopabomoopisalitudisankcije,kisopredpisanesslovenskoza

konodajo.

II.	 PREDPISI	EVROPSKE	UNIJE	

Uvodomajetrebapoudariti,dapredpisiEvropskeunijeosankcioniranju,kijihbomo

predstavilivnadaljevanju,veljajolezapostopkepredKomisijoinnezapostopkepred

nacionalnimiorganizavarstvokonkurence,kadarodločajookršitvah81.in82.člena

2UredbaSvetaoizvajanjupravilokonkurenciizdoločb81.in82.členaPogodbeoustanovitviEvropske

skupnostišt.1/2003/ESzdne16,decembra2002(vnad:Uredba1/2003).

3SporočiloKomisijeosodelovanjuvmrežikonkurenčnihorganov.Negrepazapravapravilaopristojnosti.
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PES.ŽeUredba1/2003namrečjasnodoloča,danacionalniorganiizrekajoglobe,pe

riodičnedenarnekazniindrugesankcije,kisopredpisaneznacionalnimpravom.

2.	1	 Ured	ba	1/2003	

PESvčlenih81in82sankcijnedoloča,zatojenatempodročjunajpomembnejšaUred

ba1/2003,pokaterilahkoKomisijapodjetju(enakoveljazapodjetniškazdruženja),ki

naklepnoaliizmalomarnostikršičlen81aličlen82PES,zodločbonaložiglobodoviši

ne10%njegovegacelotnegaprometavpredhodnemposlovnemletu.Kadarsekršitev

podjetniškegazdruženjananašanadejavnostnjegovihčlanov,globanepresega10%

vsoteskupnegaprometavsakegaposameznegačlananatrgu,kigajekršitevzdruženja

prizadela.Uredbanadaljedoloča,dasepridoločanjuvišineglobeupoštevatatežain

trajanjekršitve.(prim.drugiodstavekčlena23Uredbe).

2.2	 Smer	ni	ce	o	na	či	nu	do	lo	ča	nja	glob,	na	lo	že	nih	v	skla	du	
s	čle	nom	23(2)(a)	Ured	be	št.	1/2003

Komisijajenavedenesmerniceobjavila1.septembra2006innadomeščajoprejšnjeiz

leta1998.Določajometodologijo,kijopridoločanjusankcijzakršitev81.in82.člena

PESuporabljaKomisija.Nacionalniorganiizrecnoohranjajopristojnostzasvojokazno

valnopolitikogledeomenjenihkršitev.

Komisijaglobodoločivdvehkorakih:

•določitevosnovnegazneskaglobe

•prilagoditevnavzgoralinavzdol(olajševalneinoteževalneokoliščine).

Osnovniznesekglobesedoločizuporabodoločenemetodologijenavrednostproda

je.Uporabisevrednostprodajeblagaalistoritevpodjetja,neposrednoaliposrednopo

vezaneskršitvijo,vupoštevnemgeografskemobmočjuznotrajozemljaEGP(Evropski

gospodarskiprostor).Običajnoseuporabiprodajopodjetjavzadnjemcelemposlov

nemletunjegoveudeležbeprikršitvi.Kadargrezapodjetniškozdruženje,bovrednost

prodajenasplošnoustrezalavsotivrednostipodajenjegovihčlanov.Vrednostprodaje

sedoločibrezDDVindrugihdavkov,neposrednopovezanihsprodajo.Uporabijose

najboljširazpoložljivipodatkipodjetja,Komisijapalahkovrednostprodajedoločitudi

napodlagidelnihpodatkovalikaterihkolidrugihinformacij.
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Odtakodoločenevrednostiprodajeseizračunadeležvvišinido30%gledenastopnjo

težekršitve,tersepomnožistrajanjemsodelovanjapodjetjaprikršitvi.Pridoločitviod

stotkagledenatežokršitveseupoštevanaravakršitve(najhujšekršitvesohorizontalni

sporazumiodoločitvicen,razdelitvitrgaalioomejevanjuproizvodnje),nadaljeskupni

tržnideležvsehudeleženihpodjetij,geografskiobsegkršitveindejstvo,alijebilakr

šitevizvršenaaline.Znesek,določengledenavrednostprodajeinnatežokršitve,se

pomnožisštevilomletudeležbevsakegapodjetjaprikršitvi.

PolegtegapaKomisijanegledenatrajanjesodelovanjapodjetjaprikršitvivosnovni

znesekvključišemed15%in25%vrednostiprodajeznamenomodvračanjapodjetij

odudeležbeprinajhujšihkršitvah(horizontalnisporazumiodoločanjucenitd).Greza

nekakšno»vstopnino«(entry-fee)zasodelovanjeprikartelu,kinajbidelovalašepose

bejpreventivno.

Osnovniznesekglobe,določenpoopisanempostopku,lahkoKomisijaprilagodi,gle

denavserelevantneokoliščine.Prilagoditevseopravigledena:

Oteževalneokoliščine:

•če jepodjetježebilokaznovanozakršitev81.ali82.členasstraniKomisijealipa

nacionalnegaorgana,seosnovniznesekpovečado100%zavsakougotovljenopred

hodnokršitev;

•zavračanjesodelovanjasKomisijoalioviranjeKomisijemednjenimipreiskavami;

•vlogavodjealipobudnikakršitveterprisiljevanjedrugihpodjetijksodelovanjupri

kršitvi.

Olajševalneokoliščine:

•čepodjetjedokaže,dajeskršitvijoprenehalo,takojkoposežeKomisija(tonevelja

zatajnekartele);

•kadarpodjetjedokaže,dajebilakršitevstorjenaizmalomarnosti;

•kadarpodjetjedokaže,dajebilanjegovaudeležbaprikršitvibistvenoomejena;

•kadarpodjetjedejanskoučinkovitosodelujesKomisijoitd.

Smerniceomogočajošeposebnopovečanjeglobzaradizagotavljanjanjihovepreven

tivnenarave:globoselahkopovečanadprodajoblagainsredstev,nakaterosenanaša

kršitev,čegrezapodjetja,kiimajoposebnovelikpromet.Končniznesekglobepav

nobenemprimerunemorepresegati10%celotnegaprometapodjetjavpredhodnem

poslovnemletu.



282

Smernicepašeomogočajo,daKomisijaizjemomanaložilesimboličnogloboalipada

zaradiposebnostiposameznezadevealizaradizagotavljanjapreventivnegaučinkapri

določitviglobepreseže30%vrednostiprodaje,izračunanepoopisanimetodologiji.

2.3	 Ob	ve	sti	lo	Ko	mi	si	je	o	imu	ni	te	ti	pred	glo	ba	mi	in	zni	ža	nju	
glob	v	kar	tel	nih	za	de	vah	

Navedenoobvestilo4Komisije(zdne8.12.2006)sekratkoimenuje»LeniencyNotice«,

karsevslovenščinoprevajakotObvestilooprizanesljivosti,karpajenedvomnotreba

pojasniti.Vobvestilujeopisanapolitikaoz.praksaEvropskekomisije,pokateridaje

kršiteljemudeležencemvtajnihkartelihvzamenjavozarazkritje»insajderskih«infor

macijokarteluinzasodelovanjevpreiskaviKomisijepopolnoimunitetoalizmanjšanje

denarnekazni.Kotjeopisanovuvodu(primerproizvajalcevdvigal),solahkoglobeza

posameznapodjetjazelovisoke,zatosopodjetjastimulirana,dazasodelovanjesKomi

sijopridobijoimunitetoalivsajbistvenozmanjšanjekazni.Podrugistranipajekartele

težkoodkritiinnemalokrattuditežkodokazati,zatojevinteresuEvropskekomisije,da

spodbujatakesamoprijave,kivodijokučinkovitejšemupreganjanjukartelovinstem

tudikboljšipreventivi.

Imunitetapredglobami

Komisijaimunitetopodjetjupriznale,čebokotprvopredložilopodatkeindokazna

sredstva,kibodopomnenjuKomisijeomogočili:

•izvedbousmerjenepreiskave(targetedinspection)vzvezizdomnevnimkartelom,

ali

•daugotovioz.dokažekršitevčlena81PESvzvezizdomnevnimkartelom.

Obvestilozaradipotrebnepravnevarnostipodjetijintransparentnostinašteva,kakšne

podatkeindokaznasredstvamorajopodjetjapredložiti(podrobenopisureditvekarte

la,njegovecilje,dejavnost,imenavsehpodjetij,kivnjemsodelujejo,imena,položaje,

lokacijepisarninpopotrebidomačenasloveposameznikov5,kisobilivključenivdom

nevnikartelitd.).Imunitetapoprvialinejipanebopriznana,čejevčasuvložitvevloge

Komisijažerazpolagalazzadostnimidokazizasprejemodločbezaizvedbopreiskave

aličejepreiskavožeizvedla.Podrugialinejipaseimunitetapriznale,čeKomisijavča

4Toobvestilonadomeščaprejšnjeizleta2002.

5ČetudiKomisijaodgovornihosebvpodjetjunekaznuje,palahkopoddoločenimipogojiopravipreiskavo

tudivzasebnihdomovih.
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supredložitvevlogešeniimelažesamazadostnihdokazovzaugotovitevkršitvepo81.

členu.Polegnavedenihpogojev,pamorapodjetješe(kumulativno):

•vesčaspostopkapredKomisijoznjoresnično,vceloti,neprenehomainbrezodla

šanjasodelovati,

•ssvojoudeležbovkarteluprenehati,

•predvložitvijovlogenesmeuničiti,poneveritiali skritidokaznihsredstevodom

nevnemkartelu.

Imunitetapasenepriznapodjetju,ki je s svojimdelovanjemdrugapodjetja sililok

pristopukkartelualidasoostalavnjem.Obvestilonatančnodoločapostopek,sajje

pomembno,kdojeprvi.Čevlogašenipopolnazauradnoprošnjo,lahkopodjetjepri

dobizaznamekzazaščitomestaprosilca(marker).NazahtevoboGeneralnidirektorat

zakonkurencoizdalpotrdilooprejemuprošnjepodjetjazaimunitetopredglobamiz

navedbodatumain,kjerjetopotrebno,urevložitveprošnje.Obizpolnitvivsehpogo

jevKomisijaimunitetoodobriobkoncupostopkavodločbi.

Znižanjeglobe

Podjetja,kirazkrijejosvojoudeležbovdomnevnemkartelu,vendarneizpolnjujejopo

gojevzaimuniteto,solahkoupravičenadoznižanjaglobe,kibijimbilasicernaložena.

PodjetjemoraKomisijizagotovitidokaznasredstvaokršitvi,kipomenijoznatnodo

danovrednost(significantaddedvalue)vprimerjavizdokaznimisredstvi,skaterimi

Komisijažerazpolaga. Izpolnitipamoratudižeopisanepogojegledesodelovanjas

Komisijo,prenehanjaudeležbevkarteluingledeprepovediskrivanjainuničevanjado

kazov.Obvestiloobrazloži,kakoserazumepojem»dodanavrednost«.Stopnjaznižanja

globe,določenavkončniodločbi,pajetaka:

•prvopodjetje,kipredložidokaznasredstva,kipomenijoznatnododanovrednost:

znižanjeod30do50%;

•drugopodjetje,kipredložidokaznasredstva,kipomenijoznatnododanovrednost:

znižanjeod20do30%;

•vsanaslednjapodjetja,kipredložijodokaznasredstva,kipomenijoznatnododano

vrednost:znižanjedo20%.

Komisijaboznamenomdoločitveravniznižanjaglobeznotrajvsakegaodtehrazpo

novupoštevalačaspredložitvedokaznihsredstevinobseg,vkaterempomenijododa

novrednost.TuditukajjevObvestilupodrobnejeopisanpostopek.
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Omeniti jepotrebno,da seugodnostipo temobvestiludajejo izključnovpostopku

predEvropskokomisijoindanepomenijonobeneprednostizapodjetjevmorebitnem

civilnopravnempostopku,čejenpr.predpristojnimsodiščemtoženozaodškodnino.

Kotjebiložeomenjeno,ObvestilooprizanesljivostiveljalezapostopekpredEvropsko

komisijo.VendarsoKomisijainnacionalniorganivokviruEvropskemrežekonkurenč

nihorganovkonecleta2006kotprvikorakkharmonizacijipravilčlanicsprejelimodel

programa,kinajbislužilkotosnovazasprejemnacionalnihprogramovleniency.Gre

zat.i.mehkoharmonizacijo.Popodatkihiz istegaobdobja jeizmedtakratnih25čla

nicEUdevetnajstdržavžeimelosvojprogram,mednjimipaniSlovenije(povzetopo

MEMO/06/356).

III.	 SANKCIONIRANJE	PO	SLOVENSKI	ZAKONODAJI

Poveljavniureditvisepravnaoseba,kisklenesporazumoomejevanjukonkurence(5.

členZPOmK)alikizlorabiprevladujočpoložajna trgu(10.členZPOmK)kaznujez

globood30,000.000sitdo90,000.000sit.Odgovornaosebapravneosebesekaznujez

globood1,000.000do3,000.000sit.Zakonodajalecjepritemžeizkoristilmožnost,ki

joimapozakonuoprekrških,injezatenajhujšekršitvespodročjavarstvakonkurence

predpisaltrikratvišjoglobo,kijepozakonuoprekrškihprepisanakotsplošnimaksi

mum(sicer30,000.000sitzapravnoosebooz.1,000.000sitzaodgovornoosebo).

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja

konkurence,kijetrenutnovpostopku,bosankcijedoločilvevrihinhkratinanovokot

prekršekdoločilkršitevčlena81.in82.PES.Sankcijazakršitevnacionalnezakonodaje

inzakršitevPESvprimeručezmejnegaučinkaboenaka:125.000do375.000evrovza

pravnooseboin4.100do12.500evrovzaodgovornoosebopravneosebe6.Višinaglo

bejegledenaveljavnizakonnespremenjena,sajpozakonuoprekrškihnemorebiti

višja.

KerpajeUradzavarstvokonkurenceod1.1.2005prekrškovniorgan,kiodločavhitrem

postopku,lahkogloboizrečelevzneskunajnižjepredpisaneglobe.Kakšnakoliindivi

dualizacijasankcijevsmislunpr.upoštevanjatržnemočikršitelja,olajševalnihalioteže

6Sankcijzasamostojnegapodjetnikaposameznikainponovemšezaposameznika,kisamostojnoopravlja

poklicnodejavnost,neprikazujemo,kersebostanajverjetnejeizjemnoredkopojavilakotstorilcatovrstne

gaprekrška.
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valnihokoliščin,primerljivaspostopkompredEvropskokomisijo,vhitrempostopku

nimogoča.Mogočejele,daprekrškovniorganizrečeopominzaprekršek,storjenv

okoliščinah,kigadelajoposebnolahkega.Zadnjaspremembazakonaoprekrškihiz

novembra2006panadaljeomogočapolovičnoplačiloizrečeneglobe,čekršiteljnevlo

žizahtevezasodnovarstvozoperodločbooprekrškuinčegloboplačavosmihdneh

popravnomočnostiodločbe(50%od125.000evrovje62.500evrovzapravnoosebo).

VSlovenijinimamoprogramaprizanesljivostivsmisluleniency.Resničnopotrebenbi

bil,čebiimeliučinkovitokaznovalnopolitikonapodročjukonkurenčnegaprava,kibi

priudeležencihnatrguvzbujalastrahpredodkritjemkartelovinzlastistrahpredsank

cijami.

IV.	 ZAKLJUČEK

Zakršitvekonkurenčnegaprava81.in82.členaPESjepoUredbi1/2003predpisanade

narnakazendo10%celotnegaprometapodjetjakršiteljavpredhodnemposlovnem

letu.NatančnejšapravilazadoločitevsankcijesodoločenavSmernicahKomisije.Upo

števasetežaintrajanjekršitve,osnovniznesekpasedoločigledenavrednostprodaje

blagaalistoritevpodjetja,neposrednoaliposrednopovezaneskršitvijo.Takodobljeni

znesekglobeseuskladišegledenaolajševalneinoteževalneokoliščineprimera.

V postopku pred Evropsko komisijo so podjetjem, ki z njo sodelujejo, omogočene

ugodnosti,karnajbispodbujaloodkrivanjeskritihkartelov.Poddoločenimipogojise

podjetjukršiteljulahkopriznaimunitetapredgloboalipasemudenarnakazenbistve

noznižado50%.Zatomorapravočasnoponuditidokazezaobstojkršitve,kimorajo

imetizadostnotežooziromapomen,vesčaspostopkapamorasodelovatisKomisijo.

VSlovenijivt.i.hitrempostopkupredUradomzavarstvokonkurenceindividualizaci

jasankcijnimogoča,sajlahkoUradizrečelenajnižjopredpisanoglobo.Kršitelj,kine

vložizahtevezasodnovarstvoinkigloboplačav8dneh,jeupravičendoplačilapolo

vičneglobe.Negledenato,davSlovenijinimamoleniencyprograma,bozapodjetje

vprimerukršitve81.členaPES(značajčezmejnekršitveimanpr.vsakodogovarjanje

potencialnihkonkurentovzanastopnamednarodnemjavnemnaročilu)precejugod

neje,česebipostopekvodilpredslovenskimorganomzavarstvokonkurence,sajso

sankcijebistvenonižje.VprimerudabipostopekvodilaKomisijaalipatujnacionalni
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organ,pabikršiteljzagotovomoralračunatizvišjimisankcijami.Podrugistranipapo

slovenskempravuzaprekršekodgovarjatudiodgovornaosebapravneosebe.

NedvomnopabokučinkovitejšikaznovalnipolitikivSlovenijipripomoglopodaljšanje

zastaralnihrokovna3letainredefinicijaprekrškoviztrenutnihvtrajajočeterseveda

določitevkršitev81.in82.členaPESkotprekršek,karvsepredvidevapredlogzakonao

spremembahindopolnitvahzakonaopreprečevanjuomejevanjakonkurence.

Li	te	ra	tu	ra	in	viri	
 IP/07/209Competition:Commissionfinesmembersofliftsandescalatorscartelsover€990mil

lion.Spletnomesto:http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).(21.3.2007).
 MEMO/06/356/:Competition:TheEuropeanCompetitionNetworklaunchesaModelLeniency

Programme.Spletnomesto:http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/model_leniency_memo.
pdf.(23.3.2007).

 ObvestiloKomisijeoimunitetipredglobamiinznižanjuglobvkartelnihzadevah.Spletnomesto:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC1208(04):SL:NOT.(23.3.
2007).

 Predlogzakonaospremembahindopolnitvahzakonaopreprečevanjuomejevanjakonkurence.
Poročevalecšt.14/2007.Spletnomesto:http://www.dzrs.si/.(19.3.2007).

 Smerniceonačinudoločanjaglob,naloženihvskladusčlenom23(2)(a)Uredbešt.1/2003.Sple
tnomestohttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006XC0901(01):SL:N
OT.(23.3.2007).

 UredbaSvetaoizvajanjupravilokonkurenciizdoločb81.in82.členaPogodbeoustanovitvi
Evropskeskupnostišt.1/2003/ESzdne16,decembra2002.Spletnomesto:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0001:SL:NOT.(21.3.2007).

 Zakonoprekrških.UradnilistRS,št,3/2007;ZPUPB4.Uradnilist.Ljubljana.
 Zakonopreprečevanjuomejevanjakonkurence.UradnilistRS,št.99/2004;UPB1.Uradnilist.

Ljubljana.
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POLOŽAJDIREKTORJA

(VODSTVENEGADELAVCA)VJAVNEMSEKTORJU*

I.	 UVOD	

Vzadnjemčasuselahkozasledijoštevilnerazpraveglededelovnopravnegapoložaja

zaposlenihvjavnemsektorju.Javnisektorkotpojemvslovenskempravnemsistemu

nienotnoopredeljen.Pojemjavnisektornamrečvrazličnihpredpisihzajemarazlične

pravnesubjekteinimarazličenpomen.Ponajširšidefiniciji,kitemeljinalogikijavnega

financiranjaindržavnegavplivanaureditevupravljanjapravnihsubjektov,javnisektor

vSlovenijipredstavljajovsineposredniinposredniproračunskiuporabniki,Zavodza

zdravstvenozavarovanjeSlovenijeterZavodzapokojninskoininvalidskozavarovanje

Slovenije,kakortudijavnigospodarskizavodi,javnapodjetjaterdrugepravneosebe,

vkaterih imajodržavaaliobčineodločujočvplivnaupravljanje(po8. točki3.člena

Zakonao javnihfinancah).Podobna jeopredelitevzavezancevza javnanaročila ins

temjavnegasektorjavZakonuojavnemnaročanju.Zazavezanceseštejejoneposredni

inposredniuporabnikiproračuna,patudidrugepravneosebe,javnapodjetjainpo

vezanedružbe,kijihustanovineposrednialiposredniuporabnikproračunasposeb

nimnamenomzadovoljevanjapotrebvsplošneminteresu,invkaterelahkoporabnik

proračunaimenujenajmanjpolovicočlanovupravealinadzornegaodboraalipanad

zorujevečinoglasov,povezanihzdelnicamiindeleži.Pritemjepojemjavnopodjetje

nedorečen.Zakonodajanamrečneopredeljujepregledno,kakšnasokorporacijskain

kakšnaregulatornaupravičenjadržave(inlokalneskupnosti),kovstopavpravnaraz

merjavjavnapodjetjaaligospodarskedružbe,kjerimaprevladujočvpliv(Tičar,2007).

Vnadaljevanjunaželjonaročnikaprikazujemopravnoureditevpoložajadirektorjav

javnemsektorjuvFranciji,NemčijiinVelikiBritaniji.Pritemnajopozorimo,dajesam

pojemdirektorjaoziromavodstvenegadelavcav različnihpredpisih različno imeno

van.Pripregleduzakonodajeindosegljivihvirovsmoseosredotočalinaosebejavnega

prava,kisestavljajojavnisektor,kotso:javnizavodiindrugiizvajalcijavnihslužb,javne

agencije,javniskladi,javnapodjetjaoziromajavnegospodarskedružbe.Pritempred

*Mag.	An	drej	Eror,	mag.	Ro	ma	na	No	vak,	Ja	nez	Bla	žič;pripravljeno:13.6.2008,objav

ljeno:3.10.2008.
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stavljamopogojezaimenovanjeinsklenitevdelovnegarazmerja,delovnepogoje,pra

vicegledenapredovanja,pooblastila,trajanjemandata,plačnisistemitd.

II.	 POLOŽAJ	DIREKTORJEV	V	IZBRANIH	DRŽAVAH

2.1		 Fran	ci	ja

2.1.1		 Opre	de	li	tev	poj	ma	jav	ne	ga	sek	tor	ja	in	jav	ne	ga	pod	jet	ja

Javnisektor(fr.:secteurpublic)vFrancijipredstavljadržavnaadministracijaterpodjetja

javnegasektorja.Pripadnostposameznegapodjetjajavnemusektorjujedoločenapo

kriterijulastništva(bodisiposrednegaalineposrednega):»Javnopodjetjejetisto,vkate-

remjevečinskideležpodjetjavlastidržavein/alienealivečdrugihosebjavnegapra-

va.«TointerpretacijojepodalConseild’Etat1vsodbizdne22.decembra1982(ECPRD

vprašalnikšt.876;Legifrance).

Pojemjavnegapodjetjazajemadverazličnikategorijipodjetij,insicer:

•Podjetja, ki imajo status javne industrijske ali komercialne ustanove (établissement

publicindustrieletcommercial-EPIC,vnadaljevanju:EPIC).Primera:SNCF(franco

skeželeznice)inLaPoste(pošta).

•Podjetja,kiimajostatusposebneoblikedelniškedružbe(SociétéAnonyme),vkaterih

imadržavavečinski lastniškidelež,manjšinskideležpapredstavljazasebnikapital.

Grezat.im.mešanegospodarskedružbe(Sociétéd’EconomieMixte-SEM,vnadalje

vanju:SEM).Primera:AéroportsdeParis(pariškaletališča),GazdeFrance(nacional

noplinskopodjetje)(ECPRDvprašalnikšt.876).

Obtempajetrebaopozoriti,dapodjetijvjavnemsektorjunemoremoenakojasno(t.j.

bodisinaEPICbodisinaSEM)razlikovatitudi,kogrezavprašanjestatusanjegovihdi

rektorjevoz.vodstvenihdelavcev.Vtemprimerujeboljsmiselnadelitevna:

•podjetja,zakateraveljajosplošnipredpisi2ozaposlovanjuvodstvenihdelavcevvjav

nemsektorju,ter

•podjetja, določena z Zakonom št. 83675 z dne 26. julija o demokratizaciji javnega

sektorja(vnadaljevanju:ZakonoDSP),kimeddrugimvsebuje tudidoločila,kise

1Francoskoadministrativnosodiščenajvišjestopnje.

2Predstavljenibodovnadaljevanjunaloge.
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nanašajonazaposlovanjevodilnihzaposlenihvtistihpodjetjihvjavnemsektorju,za

kateravelja.Tapodjetjapaso:

•vsatistapodjetjatipaEPIC,vkaterihzazaposleneneveljajopredpisiozaposlova

njuvjavnemsektorju;

•ustanove,kiizvajajonegospodarskejavneslužbe(t.im.EPA),3vkaterihzavečkot

polovicozaposlenihveljajopredpisiozaposlovanjuvzasebnemsektorju;

•podjetja,omenjenavaneksuIkZakonuoDSP4;

•vsatistapodjetja,vkaterihjedržavaneposrednoudeleženazvečkot50odstotnim

lastniškimdeležem;

•vsatistapodjetjatipaSEM,vkaterihjedržavavečkotpolletaneposrednoalipo

sredno bila udeležena z več kot 50odstotnim lastniškim deležem in v katerih je

povprečnoštevilozaposlenihvzadnjih24mesecihbiloenakoalipreseglo200(po

1.členuI.poglavjaZakonaoDSP).

Vnadaljevanjubodozatodoločilaozaposlovanjuvodstvenihdelavcevpredstavljena

gledenakriterij,kateripredpisizanjeveljajo(splošnialidoločilaZakonaoDSP).Treba

ješepovedati,dakonkretnihpodatkovovišiniinsistemudoločanjaplačvodstvenih

uslužbencevvfrancoskihjavnihpodjetjihnismonašli.Navedemopalahko,dasepred

vsemzaradinaravenjihovedejavnostinjihoveplačenedoločajoposistemskihzakonih

oplačahv javnemsektorju, temvečnapodlagipravil,kiveljajovzasebnemsektorju

(Zakonosistemuplačvjavnemsektorjuobrazložitevpredloga).

2.1.2		 Ime	no	va	nje	vods	tve	nih	de	lav	cev

Odredbašt.581136zdne28.novembra1958oimenovanjunacivilnainvojaškadelov

namestavdržavidoloča,dasodirektorjioz.vodilnidelavcipodjetijvjavnemsektorju

formalnoimenovanizodlokompredsednikarepublike,predsednikavladealipristoj

negaministra (kakor jedoločenos statutompodjetja).Če jevstatutunavedenzgolj

»odlok«,avtomatičnošteje,da jes temmišljenodlokpredsednikarepublike.Podlaga

zaodlokpristojneosebesodokumenti,kiutemeljujejoizbirokandidatazavodstveno

3EPA(établissementpublicàcaractèreadministratif,vnadaljevanju:EPA)sosicerpravilomapredmetjav

negaprava,vtokategorijopasodijoustanove,kiizvajajonegospodarskejavneslužbe,predvsemnpr.viso

košolskeinstitucije(t.im.desGrandesEcoles),raziskovalneinznanstveneinštitucijevdržavnilasti,patudi

nekaterimuzeji.Primeri:L'Institutd'étudespolitiquesdeRennes,Lesécolesnationalessupérieuresd'archi

tecture,L'Académiedestechnologies,LemuséeetdomainedeVersailles(Wikipédia.fr).

4Toso:SociétéanonymeNatexis(invsedružbe,kijihobvladuje),Compagniefrançaised’assurancepour

lecommerceextérieur,CaissedesdépôtsdéveloppementterSociéténationaleElfAquitaine(Aneksšt.1k

ZakonuoDSP).
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delovnomestoterporočiloizbirnekomisije.5Poročilumorabitipriloženživljenjepis

izbraneosebe,kimoraobveznovključevatimatičnepodatke,izobrazbo,zaposlitvein

trenutnofunkcijo(Legifrance).

Predsednikiupravnihodborovsoimenovanizodlokompredsednikarepublike,med

sebojpagaizberejočlaniupravnegaodbora.Vpodjetjihzdvotirnimsistemom6sočlani

uprave(fr.:directoire;sestavljenjeiztrehdopetihdirektorjev)pravtakoimenovaniz

odlokompredsednikarepublike(10.členZakonaoDSP).

Zanekateravodstvenamestavnekaterihpodjetjihvjavnemsektorjupajepredformal

nimpredsednikovimodlokompotrebnošesoglasjevlade.TakoOdredbaoimenovanju

nacivilnainvojaškadelovnamestav1.členudoloča,damoravladadatisoglasje:»pri

zaposlitvahvvodstvutistihjavnihpodjetjih,katerihpomembnostjeutemeljenazvpisom

naposebenseznam,kijeoblikovanzodlokomvlade«.

NapodlagiteodredbejebilizdanOdlokšt.59587zdne29.aprila1959oimenovanju

delavcevvvodstvovnekaterihpodjetjihjavnegasektorja,kivsebujeseznampodjetij,

vkaterihmorakimenovanjuvodstvenihdelavcevdatisoglasjetudivlada.Predstavljen

jevtabelišt.1.

5Izporočilamorabitirazvidnatudisestavatekomisije(Legifrance).

6Francijasicerpoznatakoenotirnioz.t.im.tradicionalni(skupščinadelničarjevinupravniodbor)kakor

tudidvotirnioz.t.im.novi(skupščinadelničarjev,poslovodniorganinnadzornisvet)sistemupravljanjain

nadzoradružb,vendarpabistvenoprednjačienotirnisistem.Dvotirnisejeuveljavilšelepoletu1966(spre

jetnoviZakonotrgovinskihdružbah,skaterimsosevFrancijiuveljavilesmerniceEvropskegospodarske

skupnosti).Poenotirnemsistemudružbovodienorgan,upravniodbor,ki jeorganvodenja innadzora

hkrati.Medsvojimičlaniizbereenegaalivečgeneralnihdirektorjev(Legifrance;ZobavnikinBlažič,2005:

7;Zobavniketal.,2006:45).
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Ta	be	la	1:		Sez	nam	pod	je	tij	ter	vods	tve	na	de	lov	na	me	sta,	kjer	je		

za	so	glas	je	k	ime	no	va	nju	po	treb	no	so	glas	je	vla	de	

Pod	jet	je De	lov	no	me	sto

AéroportsdeParis(do20.aprila2005EPIC,zdaj
SME)

Predsednikupravnegaodbora(fr.:Président
duConseild'administration)
Generalnidirektor(fr.:directeurgénéral)

ElectricitédeFrance(nacionalnoelektropodjet
je)

Predsednikupravnegaodbora
Generalnidirektor

Entreprisederecherchesetd'activitéspétrolières
(raziskovanjeinaktivnostivindustrijinafte)

Predsednikupravnegaodbora

GazdeFrance Predsednikupravnegaodbora
Generalnidirektor

G.I.A.T.GroupementIndustrieldesArmements
Terrestresoz.Nexter(francoskatovarnaorožjav
100%lastidržave)

Predsednikupravnegaodbora

Imprimerienationale(nacionalnatiskarna) Predsednikupravnegaodbora

LaPoste Predsednikupravnegaodbora

Pristanišča:
PortautonomedeBordeaux
PortautonomedeDunkerque
PortautonomedelaGuadeloupe
PortautonomeduHavre
PortautonomedeNantesSaintNazaire
PortautonomedeParis
PortautonomedeRouen

Direktor

RATPRégieautonomedestransportsparisiens
(pariškopodjetjejavnegaprevoza:metro,avtobu
si,tramvaji)

Predsednikgeneralnidirektor(fr.Président-
directeurgénéral).7

SOGEADESociétédegestiondeparticipations
aéronautiquesdelaDéfenseetdel'Espace(druž
bazaupravljanjedeleževvaeronavtikivobrambi
invesolju)

Predsednikupravnegaodbora

SNCFSociéténationaledescheminsdeferfran
çais

Predsednikupravnegaodbora
Generalnidirektor

SNPESociéténationalesdespoudresetexplosifs
(nacionalnadružbazakemičnaineksplozivna
sredstva:

Predsednikupravnegaodbora

Vir:Odlokšt.59587zdne29.aprila1959oimenovanjudelavcevvvodstvuvnekaterihpodjetjih
javnegasektorja.
Legenda:
PodjetjavtemnoosenčenihpoljihsotipaEPIC,podjetjavsvetloosenčenihpoljihsotipaSEM(Wiki
pédia).

7 Vfrancoskemenotirnemsistemuupravljanjajepredsednikupravnegaodboradružbelahko(tojepravza

pravpogostapraksa)istočasnotudigeneralnidirektordružbe,t.im.Président-directeurgénéraloz.PDG.

Vtemsefrancoskienotirnisistemrazlikujeodslovenskega,vkaterempo289(2).členuZakonaogospodar

skihdružbah(ZGD1)»predsednikupravnegaodboranemorebitiizvršnidirektortedružbe«.
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Polegtehpodjetijpajesoglasjevladekimenovanjumogočesstatutomdoločititudiv

vsakemdrugemjavnempodjetju,kjertosicernebibiloobvezno.

2.1.3		 Sta	rost	na	meja

Po7.členuZakonazdne13.septembra1984ostarostnimejinajavnihfunkcijahinv

javnemsektorju jemaksimalnastarostzavodstvenadelovnamesta (t.j.:predsednike

upravnihodborov,generalnedirektorjeoz.direktorje)vpodjetjihjavnegasektorja65

let.Zakonzdne26.julijajetodoločiloomilil:maksimalnastarostnamejazaimenovanje

nafunkcijopredsednikaupravnegaodbora,generalnegadirektorjaaličlanadirektorija

sedoločivstatutupodjetja.Čevstatutustarostniizrecnodoločena,paševednoavto

matičnoveljastarostnameja65let(10.člen).Omenjenivodstvenidelavcisoupravičeni,

dafunkcijoprenehajoopravljatiobdopolnitvistarostnemeje, lahkopa joopravljajo

tudipotem,insicerdokoncamandata(7.člen).

PoZakonuoDSPlahkovodstvenidelavcinasvojifunkcijiostanejotudipodopolnjeni

starosti65let(Legifrance).

2.1.4	 Iz	ja	va	o	pre	mo	ženj	skem	sta	nju

Zakonšt.95126zdne8.februarja1995vodilnimuslužbencemvjavnihpodjetjihnala

gaobveznost,daobnastopufunkcijepodajoizjavoosvojipremoženjskisituaciji,tako

kotjetodoločenozaposlanceinčlanevladepoZakonušt.88227zdne11.marca1988

o finančni transparentnostipolitičnegaživljenja. IzjavomorajopredložitiKomisijiza

finančnotransparentnostpolitičnegaživljenja.8Četeganenaredijo,jenjihovoimeno

vanjenafunkcijoavtomatičnorazveljavljeno.

2.1.5	 Tra	ja	nje	man	da	ta

VskladuzOdlokomšt.79153zdne26.februarjaje1979jemaksimalnadolžinatraja

njamandatavodstvenihuslužbencevjavnihpodjetij3leta.Popotekujemandatvedno

mogoče obnoviti. Medtem ko je za predsednike upravnih odborov fiksno določeno

maksimalno3letnotrajanjeenegamandata,pazadirektorjetonevelja,razenčejetako

izrecnodoločenosstatutompodjetja.Čegrezapodjetjazdvotirnimsistemomuprav

ljanja,padrugaalineja1.členaOdlokašt.94582zdne12.julija1994določa,dasočlani

8Commissionpourlatransparencefinancièredelaviepolitique.Ustanovljenajebilazzakonomizleta1996

Loin°96-5du4janvier1996(Legifrance).
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uprave(direktorija)imenovanizaistoobdobjekotčlaninadzornegasveta,kisojihza

funkcijopredlagali.

ČastrajanjamandatapredsednikaupravnegaodborapoZakonuoDSPje5let.Podob

nokotvsplošnihdoločilih tudizapodjetjapoZakonuoDSPvelja,da jes statutom

podjetjalahkodoločenodrugačnoobdobje.Čejebilvodilnidelavecnafunkcijoime

novannapodlagisoglasjavlade(prim.tabelošt.1),galahkožepredpotekommandata

vvsakemtrenutkuzodlokomrazrešiletaalipapredsednikrepublike,insicertudibrez

predlogaupravnegaodbora(10.členZakonaoDSP).Mandat jevednomogoče tudi

obnovitioz.podaljšatišezanaslednjimandat,čepravjevsedoleta1994po11.členu

ZakonaoDSPveljalaomejitevoz.prepoved,daposameznaosebanafunkcijonemore

bitiimenovanavečkottrizaporednemandate(Legifrance).

2.2		 Nem	či	ja

Vnemškipravniteorijijesicerdoločenadelitevosebjavnegapravanazdruženja,zavo

deinsklade(ustanove),vendarnjihovaorganizacijskaoblikaniurejenanazvezniravni.

Ustanavljanjeinorganizacijaosebjavnegapravajevečinomapredmetzakonodajepo

sameznihzveznihdeželoziromapodročnezakonodaje,naprimeršolske.Vdoločenih

primerihsezaizvajanjeupravnihnalog,povezanihznudenjemstoritevdržavljanom,

uporabljajopravneoblikegospodarskihdružbzasebnegaprava(glejPredlogzakona

ojavnempodjetju).

2.2.1	 Po	lo	žaj	di	rek	tor	jev	v	jav	nih	za	vo	dih

VNemčijisejavneslužbeizvajajopredvsemvoblikijavnihzavodov(oeffentlichrecht-

licheAnstalten),vendartopodročjeniurejenozenimsistemskimzakonom.Namesto

enotnegazakonao javnihzavodihso izvajalci javnihslužburejenizzakoni,kiureja

joposameznopodročje(npr.šolstvo),oziromasodoločeni javnizavodiustanovljeni

napodlagiposebnegazakona,kadarjavniinteresnarekujeposebnoureditev.Pritem

ureditev organizacij za izvajanje javnih služb ne sodi v zvezno pristojnost, temveč v

pristojnostposameznihzveznihdežel.TakoimamonapodročjuNemčijerazličneure

ditvevvsakiodzveznihdežel,obtempatudizavode,kijihzaizvajanjenalogizlastne

pristojnostiustanovizvezasama(Bundesanstalten).Tovrstnihzveznihzavodovjerela

tivnomanjšešteviloinsooblikovaninapodlagiposebnihzakonovzavsakposamezni

primeropravljanjadoločenihnalog.
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KotprimerpravneureditvezavodovvNemčijilahkonavedemoureditevšolstvavSpod

njiSaški,kjerzakonošoli(NiedersaechsischesSchulgesetz)urejapodlagezaustanovi

tev,oblikovanjeinukinjanješol,kisooblikovanekotzavodibrezlastnepravneoseb

nosti. Kljub temu so šole v okviru predpisov samostojne pri načrtovanju, izvedbi in

vrednotenju izobraževanja tervzgoje terprisvojinotranjiorganizaciji inupravljanju.

Šoleustanavljajodržavniorganioziromaorgani lokalnesamouprave.Organizacijsko

šolavsvojiupravljavskistrukturizdružujetakointereseustanoviteljakottudizaposle

nihinuporabnikov.Najvišjiorganupravljanjatakopredstavljajot.i.konference,kiod

ločajo o temeljnih vprašanjih šole. Neposredno vodenje zavoda je zaupano šolskem

ravnatelju(Schulleiter).Ravnateljnosiodgovornostzadelovanješole,predstavljašolo,

vodiupravljanješole,predsedujekonferenciterskrbizazakonitostdelovanjašole.Rav

nateljvodistrokovnodelozaposlenihvšoliterjetudiodgovorenzaupravljanjesčlo

veškimiviriizdelavaletnegakadrovskeganačrta.Ravnateljodločaovsehzadevah,ra

zentistih,zakatereodgovarjašolskakonferenca.Vnujnihprimerihlahkoukrepamimo

določbkonference,dolžanpajoječimprejobvestitiotem,zakajinkakšneukrepeje

sprejel.Ravnateljizdelujenačrtporabesredstevterskrbizaupravljanjesproračunom.

Čeponjegovemprepričanjusklepkonferencenizakonitoziromačejeprotipedagoš

kim načelom ali temelji na netočnih dejstvih, lahko v treh dneh tudi vloži postopek

protisklepukonference.

Ravnateljadirektorjazavodasezaposlinapodlaginatančnopredpisanegapostopka

javneganatečaja,vkateremsodelujejo:predstavnikdržavnegaorgana,pristojnegaza

nadzornaddelomšole,dvapredstavnikazaposlenihinpredstavnikustanoviteljašole.

Delovnomesto ravnatelja razpisujedežela.Šola inustanovitelj šole lahkopredlagata

kandidate.Učitelja,ki jezaposlenv šoli, se lahko izbereza ravnateljaedinov izjem

nihprimerih,kokakšniposebnirazlogitaizborupravičujejo(glejNiedersaechsisches

SchulgesetzinPredlogzakonaojavnihzavodih).

Direktorjijavnihzavodovsovključenivplačnisistemjavnegasektorja(Zakonosiste

muplačvjavnemsektorjuobrazložitevpredloga).

2.2.2	Po	lo	žaj	di	rek	tor	jev	v	jav	nih	skla	dih

Vnemškiureditvitudinimogočeugotovitizakonskegapredpisa,kibicelovitourejal

ustanavljanje,upravljanje,delovanje,pravnonaravoinstatussubjektovjavnegapravav

smislujavnihskladovoziromaustanov(Stiftungen).Ustanove,fundacijeindrugeobli

keneprofitnegazdruževanjavnemškizakonodajinisokrovnosistemskoreguliranena

zvezniravni.Takozakonodajotrebaiskatinaravniposameznihdežel.Subjektijavnega

prava,kijihustanovidržavaaliobčinazanamenesplošnekoristi,seustanavljajospo
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sebnimzakonskimalidrugimaktom.Večinadeželnihzakonodajmedjavneustanove

prištevaustanovejavnegaintudizasebnegapravapodpogojem,dajenjihovnamen

javnokoristen.Nemškazakonodajakot(javne)ustanovejavnegaprava(kijihjemogoče

primerjatisslovenskiminstitutomjavnegasklada)pojmujepredvsemtisteustanove,ki

jihustanovijojavneoblasti,tepamorajonadnjimiizvajatitudinadzorinjihupravljati

(grezatakoimenovanestaatlichverwaltetenStiftungen).

ZakonoustanovahzveznedeželeBavarske(BayerischesStiftungsGesetz1955,zadnja

sprememba2003)gledeupravljanjaustanovdoloča,damorastatutustanovevsebovati

določbeoorganihupravljanjainzastopanjaterdoločbeoimenovanjuinodpoklicuza

poslenih,čegrezaustanovojavnegaprava.Pritemsezakonglededoločboupravljanju

ustanovsklicujenatistečlenenemškegacivilnegazakonika(26.28.,30.in89.člen),ki

določajosestavo,delovanje,imenovanjeinodpoklicorganovdruštva(glejObrazložitev

zakonaojavnihskladih,BayerischesStiftungsGesetz).

Civilnizakonik(BürgerlichesGesetzbuch,BGB)v26.členudoloča,damoraimetivsako

društvoupravniodbor,kijezakonitizastopnikdruštva.Članeupravnegaodboraizbira

občnizbor(27.členBGB),kičlaneupravnegaodboralahkotudirazreši,razenčevsta

tutudruštvanidrugačedoločeno.Vprimerihtežjihkršitevobveznostialinezmožnosti

učinkovitegaupravljanjajemožnočlaneupravnegaodboravednorazrešiti.Poslovanje

upravnegaodborapajepodrobnejeopredeljenovčlenihcivilnegazakonika,kidolo

čajoinstitutmandata(664.do670.člen).Takomoraupravniodborporočatiosvojem

deluoziromamorapokoncumandatapripravitiobračunoopravljenihposlih.

Direktorjijavnihskladovsovključenivplačnisistemjavnegasektorja(Zakonosistemu

plačvjavnemsektorjuobrazložitevpredloga).

2.2.3	Po	lo	žaj	di	rek	tor	jev	v	jav	nih	pod	jet	jih	

Nemškaureditevnepoznaposebneorganizacijskeoblikejavnegapodjetjakotspeci

fičnepravneosebejavnegaprava.Vprimeru,dasejavnestoritveopravljajovorgani

zacijskioblikigospodarskedružbezasebnegaprava,ki joustanovidržavaali lokalna

skupnost,jeletaomejenavsvojihpristojnostihnasprotitejdružbiskladnossplošni

mipredpisiogospodarskihdružbah,innimaposebnihupravljavskihupravičenj(glej

Predlogzakonaojavnempodjetju).

V tistihprimerih,9kose javnestoritveopravljajovorganizacijskioblikigospodarske

družbe,padoločilaoupravnihorganihvsebujenemškizakonodelniškihdružbah(Ak-

9NapodročjuelektričneenergijevNemčijideluje9medsebojnopovezanihgospodarskihdružb,vendarz
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tiengesetz).Upravavodiposledružbe terzastopadružbo in ima lahkoenegaaliveč

članov(direktorjev).Čeimaupravaveččlanov,zastopajodružboskupno,čestatutne

določadrugače.Članeupravimenujenadzornisvet.Članupraveseimenujezanajveč

5let,lahkopasepogodbapodaljšazašenajveč5let.Nadzornisvetpridoločitvicelot

nihprejemkovposameznegačlanauprave(plača,udeležbavdobičku,povračilostroš

kov,zavarovalnepremije,provizije,drugadodatnaplačila)poskrbizato,dasocelotni

prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in s finančnim stanjem

družbe. To se nanaša tudi na pokojnine. Če se po določitvi prejemkov poslabša po

slovanjedružbe,kibiogrozilonjenogospodarskostanjealijipovzročiloškodo,lahko

nadzorni svet členu uprave zniža prejemke. Znižanje prejemkov ne posega v druge

določbepogodbe;članupravepaimavtemprimerupravicodoodpovedipogodbe

skoncemnaslednjegačetrtletjasšesttedenskimodpovednimrokom.Članupravene

smebrezsoglasjanadzornegasvetaopravljatipridobitnedejavnosti,napodročjudejav

nostidružbepatudinesklepatiposlovzasvojalitujračun.Upravaporočanadzornem

svetu.Nadzornisvetlahkoodpokličeposameznegačlanauprave:

•čehujekršiobveznosti;

•čenisposobenvoditiposlov,ali

•čemuskupščinaizrečenezaupnico,razenčejenezaupnicoizreklaizočitnoneute

meljenihrazlogov.

Gospodarskadružbainčlanuprave(direktor)sklenetapogodbooopravljanjufunkcije

direktorja,t.i.»namestitvenopogodbo«(Anstellungsvertrag).Namestitvenapogodbase

štejezacivilnopravnoslužbenopogodbo(Dienstvertrag),direktorjempasepoložaj

delavca(razenvizjemnihprimerih)nepriznava.Navedenaopredelitevimaposledice

zapoložajdirektorja,predvsemzvidikaveljavnostidelovnopravnezaščitnezakonoda

jeinvključevanjadirektorjavsistemsocialnihzavarovanj.Direktorimapoložajneodvi

snegapogodbenikaterrazmerjemeddružboindirektorjemobičajnonimogočeopre

delitikotrazmerjeodvisnegaopravljanjadela(direktorjusenepriznapoložajdelavca)

(SenčurPeček,2008).

večinskimdeležemjavnihdelničarjev,tojedeželnihinlokalnihoblasti.ŽelezniškoomrežjevNemčijijelast

države,kiimatudipristojnostipridaljšihprogah,nakrajšihprogahpaimajopristojnostidežele.Deutsche

Bahnjetudigospodarskadružba,katerelastnikjezveznadržava.Ponemškiustavijedržavaodgovornaza

organizacijojavnetelekomunikacijskemreže.Od1995letajeDeutschetelekomdružbazasebnegaprava,ki

paostajavdržavnilasti.Tudidrugazasebnapodjetjalahkoizvajajotelekomunikacijskestoritvenapodlagi

državnelicence(Bohinc,2005,str.217218).
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2.3		 Ve	li	ka	Bri	ta	ni	ja

Vzveziz javnimsektorjemjevVelikiBritanijipredvsemtrebaomenitipojem»javno

telo«10(PublicBody).Tapojemjeobrazložennaspletnistranivladnegaurada(Cabi-

net Office). Po tej razlagi »javno telo« ni del ministrstva, pač pa svoje funkcije izvaja

»nadoločenidistanci(atarm'slength)odcentralnevlade«.Ministrstvasoodgovorna

parlamentuzadelovanje»javnihteles«izsvojepristojnosti invečinoma(razen,kadar

zakondoločadrugače)tudiimenujejočlanenjihovihodborovoziromavodilnedelav

ce.Ministrstvasovnekaterihprimerihtudiodgovornazafinanciranjeteh»javnihteles«

inzanjihovodobroupravljanje.Vsako»javnotelo«spadavinteresnosferopristojne

gaministrstva(SponsoringDepartment).Izraz»javnotelo«vključujeneresorskajavna

telesa11(Non-DepartmentalPublicBody-NDPB),javnekorporacije(PublicCorpora-

tions),nacionaliziraneindustrijskeobrate,posebnatelesavokvirudržavnezdravstvene

službe(NationalHealthService-NHS),nadaljejavniRTVservisi(PublicBroadcasting

Authorities),kamorspadatatudiBBCinS4C(kioddajavwaleškemjeziku),angleško

centralnobanko(BankofEngland)innekateredrugeorganizacijskeoblike.Nadržav

nem nivoju ni enotne pravne ureditve statusa vseh navedenih organizacijskih oblik,

pačpajedoločenepodatke,meddrugimtudivzvezispoložajemvodstvenihdelavcev,

mogočenajtivposameznihpredpisihoustanovitviindelovanju.(povzetoporazisko

valninalogišt.46/2006).

NaspletnistranivladneslužbeShareholderExecutive12 jenatančnejepojasnjeno,kaj

vsepostatističniklasifikacijispadamedjavnekorporacije(PublicCorporations),torej

10Zaradipoenostavitveuporabljamovcelotnembesdiludobesedniprevod»javnatelesa«,trebapajepoja

sniti,dagrevbistvuzajavneinstitucijeoziromaentitete,ali,šeboljerečeno,ustanoveinpodjetja,kidelujejo

vjavneminteresu.

11KarsetičeNDPBjev,kisevdelustrokovneliteratureimenujejotudi»quangos«oziroma»takorekočne

vladneorganizacije«,jetrebapojasniti,daimajovečoblikinsoustanovljenizrazličnimiakti.Ustanovijojih

bodisivlada,parlamentalipakrona.PredvsemveljapozornostizvršilnimNDPBjem,kiopravljajostoritve.

NekateriobstoječiNDPBjilahkopostanejotudidružbepozakonuodružbah(CompaniesAct),karjimzago

tavljadoločenepravneinfinančneprednosti.).ObstajajoštirivrsteNDPBjev,odkaterihsonajpomembnejši

izvršilniNDPBji.Zarazlikooddrugihtrehoblikimajolastnasredstva,zaposlujejolastnoosebje,ustanovljeni

sosposebnimpredpisom,izvršujejopaupravne,regulativneinkomercialnefunkcije(povzetoinprirejeno

poraziskovalninalogišt.46/2006).

12PosebnaorganizacijskaenotaShareholderExecutivedelujevokviruvladeodleta2003innastopakot

delničarvpodjetjih,kisovcelotialidelomavlastidržave.Popodatkihnaspletnistranispadavnjenopristoj
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medpodjetjavlastivlade(GovernmentOwnedBusiness);zanjejesicerznačilno,dav

večinikrijejosvojestroškesplačili,kijihprejemajoodsvojihstrank.Podjetjavportfelju

ShareholderExecutivelahkonastopajovobliki:

•gospodarskihdružbpoZakonuogospodarskihdružbah(CompaniesAct2006);te

družbeimajoenakeokvirevodenjakotzasebnedružbeinmorajoizpolnjevatienake

standarde.Vladajevnjihlastnicamed33%in100%;

•zakonsko določenih družb (Statutory Corporations); ustanovljene so po posebnih

zakonih,kipapovzemajodoločbeZakonaogospodarskihdružbah;

•komanditnihdružb(LimitedLiabilityPartnerships),kiimajovelikoznačilnostigos

podarskihdružb,vendarpaimajoomejenoposlovnoodgovornostglededolgov,in

•posebnihskladov(TradingFunds);grezaizvršneagencijevladepoposebnemzako

nuizleta1973.

KotPublicCorporationspasooznačenetudinekateredrugeoblike»javnihteles«,npr.

tiste,kisovnačeludobrodelnegaznačaja(charities),vendarpasamostojnopridobiva

josredstva.

Imenovanjavupravneodbore13»javnihteles«potekajopojavnem,transparentnempo

stopkuznatečaji,takokottodoločauradpooblaščencazajavnaimenovanja(Officefor

theCommissionerofPublicAppointments(OCPA)).Pooblaščeneczajavnaimenovanja

jeodvladeneodvisenorgan,kiureja,nadzoruje,poročainsvetujepritistihimenova

njih,kijihizvajajoministriv»javnihtelesih«.14Sampooblaščenecnimapristojnostiime

novanja.Njegovavlogajeurejevalna,sajsemorajoministrstvapriimenovanjihdržati

njegovegaKodeksaravnanjapri imenovanjihsstraniministrstev(TheCommissioner

forPublicAppointmentsCodeofPractice forMinisterialAppointments toPublicBo-

dies),rešujepatudipritožbe.Privsehimenovanjihjepomembnougotavljanjesposob

nostikandidatov,postopeknjihoveizbirepamorabitijaveninpošten.Imenovanjaso

različna:nekaterazahtevajopolnangažma,drugapaspetsamoponekajurdelavsak

mesec.Približnopolovicaimenovanjjeneplačanih;nekaterapredstavljajopodlagoza

dnevnoplačilo(fee),drugapasoplačanaletno.Vodborihvečine»javnihteles«sotudi

neizvršničlanizazagotavljanjeneodvisnegamnenjainsvežihidej.Tudinjihovoimeno

nosttrenutno27podjetij,različnihpovelikostiinstrukturi.ShareholderExecutivesvetujeministrstvomin

upravljalskimekipam,meddrugimtudivzvezizimenovanjeminnagrajevanjemčlanovupravnihodborov.

13Imenovanjavizvršilneodbore(ExecutiveBoards)povečiniizvajajosamiupravniodbori.

14Popodatkihvladnegaurada(CabinetOffice)jebilo31.marca2007skupaj1219takihjavnihteles.
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vanjeregulirauradpooblaščencazajavnaimenovanja(OCPA).CabinetOfficejevzvezi

zimenovanjiizdalpodrobnejšesmernice(povzetoporaziskovalninalogišt.46/2006).

Upravniodbori»javnihteles«imajolahkorazličnaimena:predvsemjevuporabiizraz

Board,včasihCouncil,lahkodelujejovoblikiodborovzaupnikov(BoardofTrustees)15

ipd.KotprimerorganizacijaznazivomHistoricRoyalPalacesjevlastikraljicevkorist

ljudstva.Ustanovljenajebilaleta1998kottelonapodlagikraljevskelistine(RoyalChar-

terBody)zdobrodelnimstatusominjepogodbenoobvezana(zministromzakulturo,

medijeinšport)zaupravljanjenekaterihpalač(Kensingtonskapalača,palačaHampton

Court idr.). Historic Royal Palaces upravlja enajstčlanski odbor zaupnikov (Board of

Trustees),kisovsineizvršniinzasvojedelonisoplačani.Imenovanisozaradisvoje

gaznanjainizkušenj.Predsednikaodborazaupnikovinštiričlaneimenujekraljicana

predlogpristojnegaministra,triječlanipaizvršujejofunkcijopouradnidolžnosti(ex

officio).Generalnidirektor(ChiefExecutive)pajeodgovorenodboruzaupnikov.Poleg

njegajevizvršnemodborušesedemčlanov(povzetopospletnistraniHistoricRoyal

Palaces).

Vzvezizdolžnostmiinkvalitetamičlanovodborovposameznih»javnihteles«obstaja

nekajkodeksov,kisejihjetrebadržati.Medobveznostmičlanovodborovjepredvsem

zagotavljanje,dabodo javnasredstvauporabljenav skladuzzakonskimi inupravni

mizahtevami,dabo»javnotelo«delovalovskladuzzakonominupoštevalonavodila

»svojega«ministrstva.Članiodborovponavadidelajovodborihskrajšimdelovnimča

som(part-timebasis),zato jeodgovornostzavsakdanjeobveznostinaloženaosebju,

vsekakor pa bistvene odločitve ostajajo odboru. Odbor pa lahko pooblasti nekatere

izmedsvojihčlanovzaopravljanjeposebnihnalog.Gledeobveznostiposameznihčla

novodborovveljasedemprincipovvjavnemživljenju,kijihjeizdalposebenodborza

standardevjavnemživljenju(CommitteeonStandardsinPublicLife(theNolanCom-

mittee)).Meddrugimmorajovednodelovativdobriveriinvinteresu»javnegatelesa«.

Nesmejozlorabljati informacij,pridobljenihpridelu,zalastniinteresalizapolitične

namene.Držatisemorajotudipravilodboravzvezizdarili.Članiodborov,takotisti,

kivnjihdelajopolndelovničas,patudidrugi,najnačelomanebiopravljaliplačanega

15Natemmestuveljaopozorititakonadokajšnjoprepletenostintradicionalniznačajnajrazličnejšihstatu

snopravnihoblikvVelikiBritaniji,kottudinasistemobičajnegaprava,kisevnasprotjuskontinentalnim

pravnimsistemomvvelikimeriopiranapravneobičajeinrazsojenezadeve,takodavsamihpredpisihni

mogočenajtitolikorelevantnihpodatkov,kottoveljazadrugedržave;vsenavedenovčasihlahkopredstavlja

določenetežavepripridobivanjurelevantnihpodatkovzatodržavo.
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delazapolitičnestrankeoziromavnjihzasedalipomembnihfunkcij(povzetoporazi

skovalninalogišt.46/2006).

Oplačilihčlanovupravnihodborovodločaminister,kateregaministrstvoimadeležv

»javnemtelesu«,napredlogkomisijezaprejemke.Privišiniplačiljepomembnatudi

učinkovitost. Plačila so na splošno nižja kot pri podjetjih v zasebnem lastništvu. V

kodeksuravnanjapriimenovanjihsstraniministrstevjenavedeno,daobstajatedve

kategoriji imenovanj glede na višino nagrade, ki se plača članom, in glede na viši

nosredstev,kijihposamezno»javnotelo«prejmeodvlade.Pravilazaimenovanjein

ponovnoimenovanje,zajavnoobjavoposameznihmest,zaizbirokandidatovinza

nekateredrugeokoliščinevzvezizimenovanjisevobehkategorijahnekolikorazli

kujejo.

Vzgornjokategorijo(uppertier)spada»javnotelo«vprimeru,čeizpolnjujevsajenega

oddvehnaslednjihkriterijev:

•posamezničlani(brezpredsednika)letnoprejmejo5000£16alivečnagradeoz.hono

rarja,pričemernisovštetipotnistroški,stroškibivanjaindrugistroški,kotsootroško

varstvoinizgubadohodka;

•»javnotelo«prejemaodvladeoziromasvojegaministrstva10milijonov£aliveč.

Vspodnjokategorijo(lowertier)paspadajo»javnatelesa«,če:

•posamezni člani (brez predsednika) letno prejmejo manj kot 5000 £ nagrade oz.

honorarja,pričemernisovštetipotnistroški,stroškibivanjaindrugistroški,kotso

otroškovarstvoinizgubadohodka;

•»javnotelo«prejemaodvladeoziromasvojegaministrstvamanjkot10milijonov£.

Čepredsednik(chair)prejema20.000£alivečnaleto,samonjegovoimenovanjespada

vgornjokategorijo,čeprav»javnotelo«lahkoostanevspodnjikategoriji..

Tehničnoninobenihomejitevgledeštevila imenovanj.Čepa jekandidatžebil ime

novaninimaministrstvopomislekeonjegovimorebitnipreobremenjenosti,lahkous

trezneslužbepredimenovanjemskupajskandidatompreverijo,alisebolahkovceloti

posvetildodatnifunkciji.

161€=0,7912£potečajniciBankeSlovenijenadan12.6.2008.
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Gledeosebneodgovornosti članovodborovvelja,daproti tretjiosebinačelomaod

govarjaodbor,vizjemnihprimerih(npr.očitnazlorabainformacij)patudiposamezni

njegovičlani,insicertakocivilnokottudikazensko.Vprimeru,čeječlanodborarav

nalpošteno,razumno,vdobriveriinnemalomarno,najnebiplačalnastaleškodeiz

lastnihsredstev.Čegrezaodbor»javnegatelesa«,ustanovljeneganapodlagizakonao

gospodarskihdružbah,ječlanodboraodgovorentako,kotsočlaniodborovvzasebnih

družbah(povzetoporaziskovalninalogišt.46/2006).

Kodeksravnanjapri imenovanjihsstraniministrstevvsebuješenekateredoločbe,ki

jihjetrebaomenitivzvezizobravnavanotematiko.Takoveljaobveznost,dapriizbiri

posameznihkandidatovministrstvopritegneksodelovanjuneodvisnečlane(indepen-

dentassessors).Prisamiizbiriseupoštevanačeloenakihmožnostiinprisotnajeten

dencapopritegnitvičimširšegakrogaosebiznajrazličnejšihokolijvdeloposameznih

»javnihteles«.Trebapajepaziti,dasepreprečikonfliktinteresov.Imenovanjasopod

vrženareviziji.Maksimalnotrajanjefunkcijejelahko10let,razenvizjemnihprimerih.

Polegnavadnihčlanovsovodborihtudičlanipouradnidolžnosti(exofficio),torejse

dijovodboru»javnegatelesa«zgoljzaradidejstva,dadoločenpredpiszahtevanjihovo

članstvogledenafunkcijo,kijozasedajoizventega»javnegatelesa«;zaimenovanjeteh

članovneveljajodoločilakodeksa.Načelomamoratabitizavsakopredlaganomestona

voljovsajdvakandidata.Končnoizbiroopraviministrstvo.Imenovanjasenaprimeren

načinobjavijo.

KotprimerizvršnegaNDPB(neresorskegajavnegatelesa)navajamoUmetniškisvetAn

glije(ArtsCouncilEngland-ACE),kiskrbizapodporoumetnostispomočjosredstev,

pridobljenihmeddrugimizigernasrečo.Popodatkihzaleto2006naspletnistraniCa-

binetOfficejebilovACEzaposlenih850ljudi.Ministerjeimenovalpredsednika(cha-

ir),kifunkcijeneopravljazaplačilo,polegtegapašedevetčlanovuprave(Council),ki

zasvojedeloprejemajoplačilo,inštiričlane,kifunkcijoopravljajobrezplačno.Člane

upraveimenujeministerzaštiriletainsolahkoponovnoimenovanizaenakoobdobje.

Upravase,kotjenavedenonaspletnistraniACE,sestajapribližnopetkratletno.

VkodeksuravnanjačlanovupraveACEjemeddrugimuvodomapojasnjeno,dajeiz

delannapodlaginavodilavladnegauradazakodekseravnanjačlanovodborov»javnih

teles«(GuidanceonCodesofPracticeforBoardMembersofPublicBodies)izleta1994,

kiveljaza izvršnaneresorska javnatelesa(NDPB).Medvrednotami javnegasektorja

jenavedeno,dasiACEprizadevazaodgovornostdoparlamenta,uporabnikovstori

tev,posameznihdržavljanovindoosebjazaorganizacijoinnadzorovanjejavnihsred
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stevterizpolnjevanjeciljev.Vkodeksujenavedeno,dajepredsednik(chair)ACEmed

drugimodgovorenzastrateškovodenjesciljemizvrševanjanalogACE,zauveljavljanje

primernih standardovorganizacijeznamenomčimboljšega izkoriščenjapotencialov

osebjaindrugihvirov,zaupoštevanjesmernicpristojnegaministra,zaskrbzablaginjo

osebja,zagotavljanjekvalitetestoritev,ipd.Skrbizarednosklicevanjesestankovinvo

denjezapisnika.

VsičlaniupraveACEsoodgovorni(imajo»corporateresponsibility«)zazagotavljanje

pogojev,pokaterihsejavnasredstvauporabljajovskladuspredpisiinnamenom.Po

legimajotudinekateredrugedolžnosti,kisonaštetevkodeksu.

ACEnačelomaodgovarjazavsadejanja,tudinapačna,članovuprave.Topomeni,dase

npr.vprimerusodnodoločenegaplačilastroškov,dolžnizneskiplačajopredvsemiz

sredstevACE,nepanjegovihčlanov.Vizjemnihprimerihpalahkočlanitudicivilnoali

kazenskoodgovarjajo,zlastivprimeruzlorabenotranjihinformacijaligoljufivihoziro

mamalomarnihravnanj,kitretjimosebampovzročijoizgubo.

Vkodeksujedoločeno,damorajočlaniupraveACEmeddrugimdelovativdobriveri

invnajboljšeminteresuACE,pričemerpridobljenihinformacijnesmejoizkoriščativ

političnealizasebnenamene.Tudisicerseodnjihpričakuje,danebodozasedalipla

čanihfunkcijvpolitičnihstrankahoziromaneplačanihfunkcijnavisokihpoložajihv

politiki,razen,česoposlancialidrugipolitičnipredstavnikiinjetoizrecnodovoljeno.

UpoštevatimorajotudipolitikoACEgledeprijavedeležev,daril ipdznamenompre

prečevanjakonfliktainteresov.ČečlanupraveACEkršipravilaoziromaneizpolnjuje

dolžnosti,segalahkorazreši.

Vskladuzustanovitvenimaktom(RoyalCharter)lahkoACEnagraduje(remunerate)

predsednikeupravregionalnihpodružnicACE;otemseobčasnodogovoritaminister

inpredsednikACE.Polegtegalahkovrača(reimburse)drobnegotovinskeizdatkečla

nomupravnacionalnegaACE,regionalnihpodružnic insvetovalnih teles.Določilav

zvezisplačevanjemnagradsenahajajovletnihporočilihACEinsoizdelananapodlagi

usmeritevfinančnegaministrstva.Vsaplačila,kijihčlaniACEprejemajoodtretjihoseb,

semorajotakojprenestinaACE.

Vkodeksujetudiopredeljenavlogageneralnegadirektorja(ChiefExecutive),kiobe

nemopravljatudifunkcijoračunovodje(accountingofficer) inkirednokontaktiraz

ministrstvom.Odgovorenjezacelotnoorganizacijo,upravljanjeinzaposlovanjeosebja
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v ACE, za finančne zadeve in za splošno disciplino. Člani uprave ACE morajo gene

ralnemudirektorjupri tempomagati.Pomembno je,da jegeneralnidirektorkot ra

čunovodja odgovoren za racionalno koriščenje sredstev ACE tako parlamentu (pred

odboromzajavneračunevspodnjemdomuparlamentaHouseofCommons)kottudi

računovodjivministrstvu.ACEspremljadelovniučinekgeneralnegadirektorjainkadar

jeprimerno,semugledenatoposebejdoločiplačilo.

GeneralnidirektorjepopodatkihnaspletnistraniCabinetOffice(zaleto2006)pre

jemal letno plačo v višini 158.942 £. Na spletni ctrani ACE je tudi navedeno, da je v

izvršnemodboru(ExecutiveBoard)poleggeneralnegadirektorjaše11izvršnihdirek

torjevzaposameznapodročjainpodružnice.

Nasplošnojezageneralnedirektorje(imenovanetudisekretarjiSecretary)naspletni

straniCabinetOfficedoločeno,datofunkcijolahkozasedajotudijavniuslužbenci,kar

pomeni,davtemprimerunisoposebejplačanizadelov»javnemtelesu«.Sicerpapla

čilozafunkcijogeneralnegadirektorjaobsega,polegosnovneplače,šedodatekglede

nageografskoobmočje(npr.zaLondon),dodatkezauspešnost,prispevkedelodajalca

iznaslovapokojninskegazavarovanja,ocenjenodenarnovrednostzanedenarnekori

sti,kijihprejmegeneralnidirektor,intudimorebitnodogovorjenovsotoobnastopu

funkcije.

2.3.1		 Po	lo	žaj	di	rek	tor	jev	v	gos	po	dar	skih	druž	bah	v	la	sti	dr	ža	ve

JavnestoritveoziromagospodarskejavneslužbevVelikiBritanijiopravljajogospodar

skedružbevdelnialivečinskilastidržave(od33%do100%lastniškegadeleža).Tako

napodročjuelektričneenergijedelujeBritishEnergy,napodročjunuklearneenergije

BritishNuclearFuels,napodročjupoštnihstoritevpaBritishMail.Tapodjetjasoor

ganizirana kot delniške družbe, z delnicami katerih se trguje na organiziranem trgu

(PublicLimitedCompany -plc) ter jepoložajnjihovihdirektorjevurejenzzakonom

ogospodarskihdružbah(CompaniesAct2006).Zakondoloča,damorajo imeti take

družbe,zdelnicamikaterihsetrgujenaorganiziranemtrgu,najmanjdvadirektorja.Z

zakonomsodoločeniosnovnipogoji,kijihdirektorpriimenovanjumoraizpolnjevati:

•minimalnastarost(16let);

•nesmebitidolžnik,kiniplačaldolgov(neoproščenistečajnidolžnik)ter

•nesmebitirazglašennesposobnegazavodenjegospodarskedružbe.

Ovsakemdirektorjuseglasujeindividualno.Direktorjaserazrešiznavadnimsklepom

naseji,kjer jedirektorjuzagotovljenapravicadozagovora.Vzakonujedefinicijadi
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rektorja,kottudinjegovenaloge,določenaprecejširoko.Direktormorabitipravilno

imenovansstranigospodarskedružbe,odprtapajemožnost,daopravljafunkcijodi

rektorja,čepravnipravilnoimenovan(defactodirector).Nalogedirektorjapaso:

•vodenjeposlovgospodarskedružbeter

•uveljavljanjepooblastiladružbe(to exer ci se all the po wers of the com pany).

Zzakonomsodoločenetudidoločenespecifičnedolžnostidirektorja,kotso:promovira

njeuspehagospodarskedružbe,neodvisnostpriodločanju,previdno,strokovnoinpri

zadevnoravnanje,izogibanjekonfliktuinteresovterdolžnostnesprejemanjabeneficij

odtretjihoseb.Zzakonomjevštevilnihčlenihšeposebejurejenadolžnostdirektorja,da

obsklepanjudejansketransakcijealisporazumavimenugospodarskedružbeobjavisvoj

posrednialineposredniinteres,kibigastemposlomlahkoimel.Vdoločenihprimerih

direktorzaukrepanjepotrebujeodobritevčlanovgospodarskedružbe,insicer:

•prisklepanjudolgoročnihpogodb(long-term ser vi ce con tracts);

•pribistvenihposlihznepremičninami;

•prinajemuposojiloziromakreditnihposlih;

•priplačiluizgubdružbe.

Gospodarskadružbazdirektorjemsklenepogodbo(di rec tor's ser vi ce con tract),kijo

morahranitizaprimerinšpekcije.Zanimivojetudi,dajeinformacijaoprebivališčudi

rektorjazaščitenapredrazkritjem.

Vsegospodarskedružbe,katerihvrednostnipapirjikotirajonalondonskiborzi(Lon-

don Stock Exc han ge),sodolžneporočatiskladnoskodeksomokorporacijskemuprav

ljanju(The Com bi ned Code on Cor po ra te Go ver nan ce).Vkodeksujepoudarjeno,da

morabitiproceduraimenovanjadirektorjevformalnaintransparentna.Postopekvodi

odborzaimenovanje.Večinačlanovodborazaimenovanjemorabitiizvrstneodvisnih

neizvršnihdirektorjev.Odborzaimenovanjeocenisposobnosti,znanjeinizkušnje,ki

jihimajosedanjičlaniuprave(direktorji)ternaosnoviteevalvacijepripraviopisvlog

insposobnostih,kijihpričakujejoodnovegaimenovanja.Odvsehdirektorjevsetudi

pričakuje,daseprofesionalnorazvijajoinizobražujejo.

Vsedirektorjemorajopotrditinaprviletniskupščinidelničarjevpoimenovanju.Man

datdirektorjatrajadotrileta,vprimerupodaljševanjamandata,moraitidirektorskozi

postopekponovneizvolitve.Zaneizvršnedirektorjeveljajoposebnipogojigledepo

novneizvolitve.Upravamoradelničarjempisnoobrazložiti,zakajpredlagaponovno

izvolitevneizvršnegadirektorja.Predsednikupravepamoradelničarjempotrditi,da

neizvršnidirektor,zakateregajepredlaganponovniizbor,šenaprejkažeučinkovito

delovanjeterprivrženostsvojemudelu.Posebejrigorozenpostopekjepredvidenza
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ponovniizborpošestihletih(dvamandatapo3leta).Vprimerupodaljševanjatrikrat

negamandata(9let)pajeletnotrebaopravitipostopekponovnegaizbora.Načeloma

semandat,kibitrajalvečkot9let,štejezaproblematičnegagledenadoločiloopotrebi

poneodvisnemdelovanjuneizvršnegadirektorja.

Gledeplačiladirektorjemjevkodeksuzapisano,damorabitiplačaprimerna,dapriva

bi,zadržiinmotiviradirektorjazauspešnovodenjegospodarskedružbe.Pomemben

delplačilazaizvršnegadirektorjanajbibilpovezanznjegovoučinkovitostjopridelu

inuspehomgospodarskedružbe.Zaneizvršnedirektorjepajeplačiloodvisnoodnji

hovihobveznostiinodgovornostivupravi.Pridoločanjuplačilnegapaketamorabiti

postopekformalenintransparententerposamezendirektorprivprašanjusvojegapla

čilanesmebitivključen.

III.	 ZAKLJUČEK

VFrancijipojemjavnegapodjetjavosnovizajemadverazličnikategorijipodjetij,insi

cerpodjetja,kiimajostatusjavneindustrijskealikomercialneustanove(t.im.EPIC)in

podjetja,kiimajopravnoformalnostatusdelniškedružbe,vkaterihimadržavavečinski

lastniškidelež(t.im.SEM).Vendarpajeprivprašanjustatusavodstvenihdelavcevbolj

smiselnadelitevpodjetijgledenakriterij,kateripredpisiveljajoprinjihovemzaposlo

vanju(splošnipredpisialiZakonodemokratizacijijavnegasektorjaZakonoDSP).

Splošnovelja,dasodirektorjioz.vodilnidelavcipodjetijvjavnemsektorjuformalno

imenovanizodlokompredsednikarepublike,predsednikavladealipristojnegamini

stra(kakorjedoločenosstatutompodjetja).Zanekateravodstvenamestavnekaterih

podjetjih,kisozadržavoposebnopomembna,pajepredformalnimodlokompotreb

no,dakimenovanjudasoglasješevlada.Zavodilnadelovnamestavpodjetjihjavnega

sektorjasplošnoveljazgornjastarostnameja65let,čenisstatutompodjetjadoločeno

drugače.Zapodjetja,zakateraveljajodoločilaZakonaoDSP,patakšnestarostneomeji

tvezavodilnikaderneveljajo.Splošnovelja,dajemaksimalnadolžinatrajanjamandata

vodstvenihuslužbencevjavnihpodjetij3leta,kigajemogočepodaljšati.Medtemkoje

zapredsednikeupravnihodborovfiksnodoločenomaksimalno3letnotrajanjeenega

mandata,zadirektorjetonevelja,razenčejetakoizrecnodoločensstatutompodjetja.

PoZakonuoDSPpaječastrajanjamandatapredsednikaupravnegaodbora5let,mo

gočepajeneomejenoštevilozaporednihmandatov.
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Zakonizleta1995vodilnimuslužbencemvjavnihpodjetjihpolegteganalagatudiob

veznost,daobnastopufunkcijepodajoizjavoosvojipremoženjskisituaciji,takokotje

todoločenozaposlanceinčlanevlade.

ZaureditevvNemčijijeznačilno,daneobstajasplošnazveznazakonodaja,kibiureja

laorganizacijoosebjavnegaprava.Takojetudipoložajdirektorjevvjavnemsektorju

predmeturejanja sposebnimizakonina ravnidežel.Položajdirektorjevv javnihza

vodihjeurejennaosnovipodročnezakonodaje,naprimeršolske.Javniskladisona

področjuupravljanjaurejenikotjezakonskodoločenozadruštva.Vtistihprimerih,ko

sejavnestoritveopravljajovorganizacijskioblikigospodarskedružbe,pazadirektorje

veljajodoločbezakonaodelniškihdružbah.

VVelikiBritanijisoministrstvaodgovornaparlamentuzadelovanje»javnihteles«izsvo

jepristojnosti invečinomatudi imenujejočlanenjihovihupravnihodborovoziroma

vodilnedelavce.Imenovanjavupravneodbore»javnihteles«potekajopojavnem,trans

parentnempostopkuznatečaji,takokottodoločauradpooblaščencazajavnaimeno

vanja.Tojeodvladeneodvisenorgan,kiureja,nadzoruje,poročainsvetujepritistih

imenovanjih,kijihizvajajoministriv»javnihtelesih«.Ministrstvasemorajopriimeno

vanjihdržatinjegovegaKodeksaravnanjapriimenovanjihsstraniministrstev.Privseh

imenovanjihjepomembnougotavljanjesposobnostikandidatov,postopeknjihoveiz

birepamorabitijaveninpošten.Vzvezizdolžnostmiinkvalitetamičlanovodborov

posameznih»javnihteles«obstajanekajkodeksov,kijihjetrebaspoštovati.Medobvez

nostmičlanovodborovjepredvsemzagotavljanje,dabodojavnasredstvauporabljena

vskladuzzakonskimiinupravnimizahtevami,dabo»javnotelo«delovalovskladuz

zakonominupoštevalonavodila»svojega«ministrstva.Članiodborovponavadidelajo

vodborihskrajšimdelovnimčasom(part-time ba sis),zatojeodgovornostzavsakda

njeobveznostinaloženaosebju,vsekakorpabistveneodločitveostajajoodboru.Glede

obveznostiposameznihčlanovodborovveljasedemprincipovv javnemživljenju,ki

jih je izdal poseben odbor za standarde v javnem življenju. Načeloma za morebitno

škodoodgovarjaodbor,vizjemnihprimerihpatudiposamezninjegovičlani.Čegreza

odbor»javnegatelesa«,ustanovljeneganapodlagizakonaogospodarskihdružbah,je

članodboraodgovorentako,kotsočlaniodborovvzasebnihdružbah.Članeizvršilnih

odborovvglavnemimenujejosamiupravniodbori.
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SISTEMIZAPOBIRANJECESTNIN*

I.	 UVOD

Čeprav je cestnina v preteklosti predstavljala predvsem denarno nadomestilo, ki ga

jeuporabnikavtocesteplačalzanjenouporabo,imadanespojemcestninjenja(angl.:

roadpricing)bistvenoširšipomen.Nepredstavljanamrečzgoljplačilauporabeavto

cest,temvečtudisredstvousmerjanjaprometaterstempomembenelementprometne

politikedržave.Hitro rastočaprometna infrastruktura ter strogezahteve,ki jihmora

leta izpolnjevati (npr. okoljevarstveni vidik, prometna varnost), se odražajo v večjih

potrebahpofinančnihsredstvih,kijihzobstoječimiviriininstrumentifinanciranjani

večmogočeizpolniti.Polegtegasezaradinaraščajočemobilnostivednoboljuveljav

ljanačelo,danajuporabnikvprometuplačačimvečjideleždejanskihstroškov,kijih

povzročistransportom.Sistemipobiranjacestninetakopredstavljajonačindoseganja

določenihprometnopolitičnihciljev(spletnomestoCestnina.si).

Politika Evropske unije dolgoročno predvideva poenotenje sistemov pobiranja cest

nin,zatosevdržavahčlanicahtrenutnoizvajajoštevilniraziskovalniprojektisciljem

poenotenjacestninskihsistemov,karnajbipredvsempovečalomočevropskegagos

podarstvainzmanjšaloproblemeprostegaprehodablagainljudi.Kljubtemusezdi,da

sečlaniceEUreševanjaproblematikeševednolotevajovsakazase.TakosočlaniceEU

zdaljšopraksodelovanjacestninskihsistemov(Francija,Italija,PortugalskainŠpanija,

patudiSlovenija)gledenasvojeizkušnježepredčasompričelezuvajanjem(medse

bojnosicernekompatibilnih)sistemovzaavtomatskocestninjenje.Ostaledržave jim

postopomasledijozoblikovanjemnacionalnihsistemovcestninjenja,pričemerseod

ločajozarazličnerešitvevprvifazijetopravilomasistemvinjet1(Rebolj,2006:576).

Povzamemolahko,dabopoenotenjecestninskihsistemovzaradirazličnetrenutnesi

tuacijevposameznihdržavahdolgoročnoterjaloševelikousklajevanja(različniponud

nikitehničnihrešitevavtomatskegacestninjenja,različnimodeliprometnepolitiketer

1Prim.:Češka,MadžarskainLitva.Slednjajesistemvinjetzavožnjopoavtocestahuvedla2.7.2007,včasu

pripraveraziskovalnenaloge(spletnomestoCestnina.si).

*Mag.	Ro	ma	na	No	vak,	prinalogijesodelovalNejc	Kol	man	čič,študentFDVna

praksi;pripravljeno:13.9.2007,objavljeno:14.9.2007.
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nekompatibilnostževzpostavljenihnacionalnihsistemovelektronskegacestninjenja)

(spletnomestoCestnina.si).

Pričujočaraziskovalnanalogapredstavljasistemezapobiranjecestninvevropskihdrža

vah.Vzačetnempoglavjupodajaosnovnepojme,povezanezdelovanjemcestninskih

sistemov. V nadaljevanju so predstavljene osnovne značilnosti in razvoj slovenskega

cestninskegasistematernačrtovanjenjegovegarazvojavbližnjiprihodnosti.Posebno

poglavjejenamenjenopregleduzakonodajeEUnapodročjucestninjenja.Vzadnjem

poglavjusopredstavljeniobstoječisistemipobiranjacestninvsedmihčlanicahEUin

enidržavikandidatki(glavneznačilnosti innačindelovanjasistemov,vpeljavenovih

načinovcestninjenjaterizkušnjeznjihovouporabo).

II.	 OPREDELITEV	OSNOVNIH	POJMOV	

PriobravnaviproblematikecestninjenjavEUjesmiselno,danajprejopredelimodolo

čeneključnepojmevzvezistematiko,pojasnimonekaterebesednezvezeinstrokovne

izraze,kisevnadaljevanjunalogepogostopojavljajo,terrazložimoosnovneprincipe

delovanjaposameznihsodobnihoblikcestninjenja.

Cestninskesistemelahko ločimogledenarazličnekriterije.Prvikriterij jih ločujepo

sorazmernostivišineplačilagledenadejanskoštevilokilometrov,prevoženihpoav

tocesti.Odprtcestninskisistemdelujetako,davišinacestnine,ki joplačauporabnik,

niodvisnaodmestavstopanaavtocesto(t.j.oddejanskoprevoženerazdalje),ampak

jefiksnodoločenalegledenakategorijovozila.Uporabnikplačacestnino,čeprevozi

cestninskopostajo.Nasprotnoododprtegapazaprtcestninskisistempomenizaraču

navanjecestninegledenadejanskorazdaljo,prevoženopoavtocesti.Popolnomazaprt

cestninskisistemimatorejcestninskopostajonavsakempriključku.Gledenavišino

plačanecestnine,kijevsorazmerjusprevoženimikilometri,lahkopovzamemo,daje

zaprtcestninskisistemnajboljšipribližekt.im.»popolnomapravičnemucestninskemu

sistemu«(CestninskisistemvSlovenijikronologija,2004:1),sajvnjemvsakuporabnik

plačacestninogledenadejanskoprevoženorazdaljopoavtocesti.2Obtemomenimo

2Popolnomapravičenpazaprtsistemcestninjenjavseenonemorebiti,kajtipogojivožnjepoposameznih

avtocestnihodsekihselahkobistvenorazlikujejo:naodsekih,kjerjeprometamalo,jevožnjatekoča,nazelo

prometnihodsekihpajetudivožnjapoavtocestiovirana.Takosostroškipotovanjazaposameznegaupo

rabnikavišji(CestninskisistemvSlovenijikronologija,2004:1).
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šepojempavšalnegaplačevanjacestnine,kijeoddržav,predstavljenihvnadaljevanju

naloge,vuporabivAvstriji(zaosebnavozila)innaMadžarskem.Grezasistempapirna

tevinjete,znakupomkaterevoznikplačafiksniznesekzauporaboavtocestevdoloče

nemčasovnemobdobju,vkateremlahkopoavtocestivozineomejeno.Obtemlahko

omenimo,dagrezasistem,kijenačeloma3vočitnemnasprotjuspoglavitnimciljem

prometnepolitikeEU(letaje:manjšeštevilovoženjinmanjšeobremenjevanjeokolja),

sajstimuliračimvečjouporaboavtocestintakočimvečjiizkoristeknakupavinjete.Po

legtegajepostopeknadzoraneplačnikovinizterjavekaznirelativnozapleten(spletno

mestoCestnina.si).

Drugikriterijjenačinplačilazauporaboavtoceste.Letalahkopotekaročno(splačilom

ustreznegazneskazgotovinoalikreditnokartico,vsekakorpaneposrednonaavtoce

stipripooblaščenemdelavcunacestninskipostaji)alielektronsko.Pojemelektronske

gacestninjenjapajekomplekseninobširen.Vsvojinajboljpopolnioblikielektronski

cestninskisistempomeniobračunavanjecestninebrezustavljanjavozilvpopolnoma

zaprtemcestninskemsistemu,t.im.prostemprometnemtoku,brezfizičnihcestninskih

postaj.Tovrstnisistemje trenutnovuporabisamovAvstriji inNemčiji, insicer leza

tovorna vozila z največjo dovoljeno težo 3,5 ton ali več (v Avstriji) oz. 12 ton ali več

(vNemčiji).Sistemazaelektronskocestninjenjeosebnihvozilvprostemprometnem

tokušeni.Sistematemeljitanarazličnihkonceptihavstrijskinamikrovalovnitehno

logiji kratkega dosega, nemški pa na satelitskem pozicioniranju vozil  ki imata vsak

svojezagovornikeinkritike.Takozagovornikisatelitsketehnologijepoudarjajo,dajoje

bistvenoenostavneje(t.j.predvsemceneje)razširitinacelotnocestnoomrežje,kerra

zenizgradnjekontrolnihmestnezahtevabistvenihposegovvinfrastrukturo,medtem

komikrovalovnatehnologijaterjavisokenaložbevcestnoinfrastrukturo,kibijobilo

težkorazširitinaozemljecelotnedržave(oz.dolgoročnocelotneEU).Podrugi stra

ni zagovorniki mikrovalovne tehnologije izpostavljajo njeno tehnično nezahtevnost,

preizkušenost4inzanesljivost,istočasnopaopozarjajonapomanjkljivostinenatančne

gapozicioniranjassateliti,kilahkopovzročinapačnooz.neupravičenozaračunavanje

3Lahkobinamrečsklepali,dajeuvedbasistemapavšalnegacestninjenjanaprincipuvinjetševednosmisel

navdržavah,kjerrazvitegacestninskegasistemašenimajo.Zaradičasovnihrokovuvajanjasodobnihcest

ninskihsistemov,kisejihbodokotčlaniceEUmoraledržati,bivečjenaložbevzapletenejšeinzgoljzačasne

sistemenebilegospodarne.Polegtegabimorebitnauvedbasistemovzapornic(kotalternativavinjetam)

zmanjšalapretokprometa,povečalapabiemisijeizpušnihplinov.

4Namikrovalovnitehnologijinamrečtemeljijotudižeobstoječinacionalnisistemielektronskegacestninje

njavečonjihvnadaljevanjutegapoglavja.
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cestnine(npr.zaračunavanjecestninevozilu,kipeljeponadvozuoz.podvozunad/pod

avtocesto)(KodeljainBanovič,2005:20).



Istočasnopapojemelektronskegacestninjenjazajematudivseoblikecestninjenja,kjer

plačevanjecestninenepotekaročno,pačpazelektronskotehnologijo,kljubtemu,da

vozilanacestninskihpostajahprievidentiranjuoz.plačilucestninepravilomaševed

noustavijoalivsajbistvenozmanjšajohitrost(sistemzapornic).Semsoditudisloven

ski sistemABC(avtomatskibrezgotovinski cestninski sistem).Tovrstnihelektronskih

sistemovzapobiranjecestninejevevropskihdržavahvednoveč(predvsemzaoseb

navozila,vFrancijipaodaprila2007tudizatovornavozila),saj jemogočesklepati,

dakljubneprimerljivostiscestninjenjemvprostemprometnemtokuvprecejšnjimeri

prispevakmanjšimzastojemterposledičnoizboljšaniekonomijigorivainzmanjšanju

emisij plinov. Trenutno vzpostavljeni takšni sistemi elektronskega cestninjenja teme

ljijonamikrovalovnitehnologijikratkegadosega,vendarjeobtempotrebnopoveda

ti,damedsebojnonisousklajeni.Delujejonamrečnarazličnihfrekvencahslovenski

ABCnaprimernafrekvenčnemobmočju2,45GHz,medtemkojepredpisanievropski

standard 5,8 GHz.5 Poleg tega niso interoperabilni niti sistemi, ki sicer delujejo v is

temfrekvenčnemobmočju(npr.ItalijainŠpanija:elektronskasistema,obadelujočana

frekvenčnemobmočju5,8GHz,nistainteroperabilna).Polegtegadelujejoelektronski

sistemicestninjenjazgoljnaomejenemdeluavtocestnegaomrežja,uporabljajopajih

lahkoledoločenekategorijevozilpravilomasotoleosebnavozila(Cestnina.si,Cofi

route.fr,ASETA).

III.	 CESTNINSKI	SISTEM	V	SLOVENIJI

Popodatkih,objavljenihvKronologijicestninskegasistemavSloveniji,slovenskoav

tocestno omrežje obsega 381 km avtocest in hitrih cest. Od tega je cestninskih cest

316,3km,karpredstavlja83%celotnegaavtocestnegaomrežja.6Takokotnekateredru

ge evropske države tudi Slovenija nima enotnega cestninskega sistema na področju

5EvropskistandardCENTC278inmednarodniISOstandardzaelektronskocestninjenje(angl.:Electronic

FeeCollection-EFC).

6Preostalih17%cestvupravljanjuDarsajenecestninskih,insicer:ljubljanskicestniobroč,hitracestaskozi

Maribor,VučjavasBeltinciterobalnaavtocestaodrazcepaSrmindoKopra(spletnomestoCestnina.si).
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celotnedržaveterkombiniraodprtiinzaprticestninskisistem.Vodprtemcestninskem

sistemuje221,8km,vzaprtemcestninskemsistemupa91,1kmavtocest.7

Odločitevzaoblikocestninskegasistemajebilavrazličnihčasovnihobdobjihrazvoja

slovenskegaavtocestnegaomrežjapogojenas strukturoprometanaposameznihav

tocestnihodsekih.Takosejeodpričetkovoblikovanjaavtocestnegasistemapavsedo

leta1987uvajalzaprtisistemcestninjenja.Dosredinedevetdesetihletprejšnjegasto

letja jegledenastrukturoprometanaprimorskeminštajerskemavtocestnemkraku

bilboljupravičenzaprt,nagorenjskemavtocestnemkrakupaodprtcestninskisistem.

Voktobru1993jevokviruZakonaoDarsuDržavnizborsprejelsklepoprenehanju

neposrednegapobiranjacestnine.VladaRS jevmaju1994sprejelastališče,dasena

novihavtocestnihodsekihdoslednouvajaizključnoodprtcestninskisistemspretežno

brezkontaktnimpobiranjemcestnine.Slovenskarazličicaelektronskegacestninskega

sistemazaosebnavozila,ABC,jebilauvedenavnovembru1995(Kronologijacestnin

skegasistemavSloveniji).

Izpregledarazvojaslovenskegacestninskegasistemajerazvidno,dasejeSlovenijaz

možnostjouvedbeelektronskegacestninjenja(vprostemprometnemtokuinpopol

nomazaprtimsistemomcestninjenja)začelaukvarjatirelativnozgodaj.SklepiOdbora

Državnegazborazainfrastrukturoinokoljeizjunija1999ooptimizacijicestninskega

sistemasobilipodlagazaizdelavoštudijeonovelacijicestninskegasistema.8Študijaje

izpostavila,dabooptimizacijocestninskegasistemakotcelotemogočedosečišeles

posodobitvijonaravnisistemaelektronskegacestninjenjavprostemprometnemtoku.

Intenzivneje pa so se aktivnosti za zagotovitev takšnega sistema cestninjenja pričele

leta2004ssprejetjemResolucijeonacionalnemprogramuizgradnjeavtocestvRepub

likiSloveniji9(KronologijacestninskegasistemavSloveniji).

7VsklopcestninskihcestsoditudipredorKaravanke,kinaslovenskemozemljupotekavdolžini3,4km

(spletnomestoCestnina.si).

8OdborDržavnegazborazainfrastrukturoinokoljesejesštudijoNovelacijacestninskegasistemanaav-

tocestahinhitrihcestahvRepublikiSloveniji,spredlogomdograjevanjacestninskegasistemadoleta2004

insklepivladektemupredloguseznanilna27.sejidne9.4.2002in jihpodprl(Kronologijacestninskega

sistemavSloveniji).

9ResolucijaoNacionalnemprogramuizgradnjeavtocestvRepublikiSloveniji(ReNPIA),UradnilistRS,št.

50/2004.
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Trenutnorazvojslovenskegacestninskegasistemapotekapociljih,zastavljenihvakcij

skihnačrtihouvedbielektronskegacestninskegasistemavprostemprometnemtoku

s pogoji za interoperabilnost v Evropski uniji (akcijska načrta iz julija 2006 oz. julija

2007).Vskladuznačrtom,sprejetimvjuliju2006,jevjanuarju2007ministerzapromet

zizbranimaizvajalcema10žepodpisalpogodbooizvedbipilotskegatestiranjaelektron

skegasistemacestninjenjavprostemprometnemtokunaosnovisatelitsketehnologije.

Vokviruprojektapotekapreverjanjeprogramskeinstrojneopremesistema(napravev

vozilih,napravezanadzor,osrednjicenterzazaračunavanjecestnin,delovanjeservisa),

kiboomogočaltakopredplačniškikotpoplačniškinačinplačevanjaterbointerope

rabilenstovrstnimisistemivdrugihevropskihdržavah(spletnomestoMinistrstvaza

promet).

Vjuliju2007jeVladaRSobravnavalaporočilooizvajanjuAkcijskeganačrta(začasov

noobdobjeod1.7.2006do1.7.2007)tersprejelasklep,skaterimjeustavilanadgradnjo

obstoječegasistemacestninjenjaABCizprveganavišjecestninskerazredevozil(R2,R3

inR4),pravtakopatudinadgradnjosistemacestninjenjanafrekvenco5,8GHzzavse

razredevozil.Istočasnojesprejelanovakcijskinačrt11terMinistrstvuzaprometinDarsu

naročila,dapričnetazaktivnostmizauvedbosistemaelektronskegacestninjenjavpro

stemprometnemtoku(sklepVladeRSzdne19.7.2007;Poročilooizvajanjuakcijskega

načrta,Akcijskinačrtizjulija2007).

Naslednjatabelapodajapredvidenočasovnodinamikoposameznihfaz izvedbepro

jektauvedbesistemaelektronskegacestninjenjavprostemprometnemtokunasloven

skihavtocestah.Iznjejerazvidno,danameravaSlovenijasistemelektronskegacestni

njenjavprostemprometnemtoku(ssatelitskotehnologijo)vzpostavitivdvehfazah,in

sicernajprejzatovornavozilaznajvečjodovoljenomasonad3,5ton(faza1dosredine

leta2009),kasnejepašezavozilaznajvečjodovoljenomasodovključno3,5ton(faza

2)(Akcijskinačrtizjulija2007;spletnomestoMinistrstvazapromet).

10IzbranaponudnikastapodjetjiLoginad.o.o.,LjubljanainTenzord.o.o.,Ptuj.Pogodbajebilapodpisana

24.1.2007,pogodbenirokpajeenoleto(spletnomestoMinistrstvazapromet).

11NovakcijskinačrtjeVladaRSsprejelana131.rednisejidne19.7.2007,insicerpredvsemzaradimanjših

vsebinskihinterminskihmodifikacij(npr.pospešitevdoločenihaktivnosti,novapostavitevposameznihča

sovnihterminov),medtemkokončninamennačrtaostajaenak:»čimprejšnjauvedbaelektronskegacestnin-

skegasistemavprostemprometnemtoku,najprejnaavtocestahinhitrihcestah,natopazatovornavozila

[...]pričemerjeosnovnovodiloplačilocestninegledenaprevoženorazdaljo«(spletnomestoMinistrstvaza

promet).
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Ta	be	la	1:		Po	drob	nej	ša	opre	de	li	tev	na	log	in	ro	kov	v	no	vem	ak	cij	skem	na	čr	tu	

(ju	lij	2007)

Ak	tiv	nost Za	če	tek Ko	nec

Izvedbamednarodnegarazpisazastrokovnointehničnoproce
duralnopomočzapripravorazpisnedokumentacijezaizvedbo
ESCvPPT.

1.9.2007 30.11.2007

Pripravadokumentacijeinstrokovnihpodlagzaizvedborazpisa 1.12.2007 31.3.2008

Objavainizvedbarazpisazauvajanjeelektronskegacestninskega
sistemavprostemprometnemtoku

1.4.2008 31.7.2008

Uvajanjenovegacestninskegasistema–faza1:Izvedbakorakovde
finiranihvnovemakcijskemnačrtu

1.8.2008 31.7.2009

Uvajanjenovegacestninskegasistema–faza2:Izvedbakorakovde
finiranihvnovemakcijskemnačrtu

1.8.2009 30.9.2010

Vir:Akcijskinačrtuvedbeelektronskegacestninskegasistema,2007:12.

Ževdrugipolovicileta2006pajeMinistrstvozaprometpričelotudispripravamina

zakonsko ureditev bodoče situacije, in sicer s pripravo novega zakona o cestnini, ki

bopredstavljalpravnopodlagozapobiranjecestninenacelotnemcestnemomrežju

Slovenije.Zakonnajbižepredvideltudiuvedboelektronskegacestninskegasistemav

prostemprometnemtoku.Kotjerazvidnoizporočilaoizvajanjuakcijskeganačrta(julij

2007),jezakontrenutnovzaključnifazimedresorskegausklajevanja(Poročilooizvaja

njuakcijskeganačrta,2007:5;spletnomestoMinistrstvazapromet).

IV.	 ZAKONODAJA	EVROPSKE	UNIJE	NA	PODROČJU		
CESTNINJENJA

Evropskisvetježeleta1997sprejelResolucijoorazvojutelematikevcestnemprometu

(vnadaljevanju:Resolucija),skaterojeKomisijoindržavečlanicepozvalkrazvojustra

tegijzapoenotenjesistemovelektronskegacestninjenjaznamenomdoseganjavečje

stopnjeinteroperabilnostinanivojuEU.Namenresolucijejebilpredvsemvplivatina

večjopravičnostzaračunavanjanadomestilzauporaboavtocestinmožnostaktivnega

poseganjanarastprometaternjegovevplivenaokolje.

NapodlagiResolucijesobilivnaslednjihletihoblikovanirazličnidokumenti,medka

terimijepomembnapredvsemBelaknjigaorazvojuskupneprometnepolitikeizleta

1998.Letaimaizhodiščatudivnekaterihdrugihdokumentih,insicerpredvsemBeli
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knjigioprihodnjemrazvojuskupnetransportnepolitikeizleta1993inZeleniknjigio

oprimerneminučinkovitemoblikovanjudajatevvprometuizleta1995.Belaknjigao

razvojuskupneprometnepolitikepoudarja,dalahkoreformaobračunavanjacestnin

rešimnogoproblemovtransportnegasektorja.Pritemšeposebejizpostavljapomen

uvedbeelektronskegacestninjenjaincestninjenjetežkihtovornihvozil,sajjeneoviran

prometslednjihšeposebejpomembenzarazvojskupnegatrga.KomisijasejevBeli

knjigiorazvojuskupneprometnepolitikezavezala,dabodržavečlanicespodbujalak

razvojuindopolnitvisistemovelektronskegacestinjenjaznamenomdoseganjaharmo

nizacijetakonatehničnemkotadministrativnempodročju.

Vjuniju2001jeEvropskakomisijaobjavilaBeloknjigooevropskitransportnipolitiki

doleta2010Časzaodločitev,vkaterijeopredelilaciljeEvropskeunijenapodročju

prometadotegaobdobja.Belaknjigaoevropskitransportnipolitikidoleta2010sicer

obravnavapredvsemusmeritveprometnepolitike,povezanezustvarjanjemusklajenih

razmerijtervečjoučinkovitostjoinvarnostjovprometnemsistemuEU,vzvezizelek

tronskimcestninjenjemvprostemprometnemtokupaponovnopoudarja»pozitivno

stališčedosatelitskegasistemainpodpiranadaljnjeraziskovalneprojektesciljempoe-

notenjacestninskihsistemovvdržavahEU«(Petrović,2007:27).

Zapodročjeuvajanjamodernihsistemovelektronskegacestninjenjavprostempromet

nem toku pa bi lahko trdili, da je najpomembnejša Direktiva Evropske unije o inte

roperabilnostielektronskihcestninskihsistemovšt.52/2004(vnadaljevanju:Direktiva

o interoperabilnosti),ki jebila sprejeta29.4.2004,prav takonapodlagiResolucije iz

leta1997.Direktivadoločapogojezazagotovitevinteroperabilnostielektronskihcest

ninskihsistemovvdržavahčlanicah(1.člen)indoloča,danajelektronskicestninski

sistemi, ki bodo dani v uporabo 1.1.2007 ali kasneje, temeljijo bodisi na tehnologiji

satelitskegapozicioniranja,mobilnikomunikacijizuporabostandardaGSMGPRSali

mikrovalovnitehnologiji.Tehnologijamorabitiinteroperabilnainomogočatikomuni

kacijozdrugimisistemielektronskegacestninjenja,kibodovzpostavljenivskladusto

direktivo.

Z namenom doseganja interoperabilnosti nacionalnih sistemov cestninjenja na ob

močjuEU trenutnopotekajo različniprojekti,katerihcilj jedosečivečjousklajenost

cestninjenja.MednjimiveljaposebejizpostavitiprojektMEDIA,12kijeiniciativazain

teroperabilnostcestninskihsistemovAvstrije,Francije,ItalijeinSlovenije(t.j.alpskega

12MEDIAManagingofEFCDSRCInteroperabilityintheAlpineArea.
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prostora).13NosilecprojektaješvicarskakonzultantskadružbaRappTransAG,njegov

ciljpajeoblikovatiinvpraksiuveljavitirešitev,kiboomogočilaelektronskointerope

rabilnocestninjenjetovornihvozil(dovoljeneteže3,5taliveč)vskladuzDirektivoo

interoperabilnosti14(spletnomestoRappTrans).

V.	 PRIKAZ	OBSTOJEČIH	SISTEMOV	POBIRANJA	CESTNIN	
V	IZBRANIH	EVROPSKIH	DRŽAVAH	

DanesjepolegSlovenijevEvropiše18držav,vkaterihsepobiracestnina.Toso:Avstri

ja,Belgija,Črnagora,Danska,Francija,Grčija,Hrvaška,Italija,Litva,Madžarska,Nemči

ja,Nizozemska,Norveška,Portugalska,Srbija,Španija,ŠvedskaterZdruženokraljestvo

(spletnomestoCestnina.si).Vnadaljevanjupredstavljamoobstoječesistemepobiranja

cestnine,insicervsedmihdržavahčlanicahEU(Avstrija,Danska,Francija,Italija,Ma

džarska,NemčijainŠpanija)inenidržavisstatusomkandidatkezačlanstvo(Hrvaška).

5.1		 Av	stri	ja

Vsedodrugepolovice90letprejšnjegastoletjajebilauporabaavtocestvAvstrijibrez

plačna.Leta1996jebilsprejetzakon,kijeuvedelsistemvinjetekotpavšalnegasistema

pobiranjacestninenaavtocestahinhitrihcestah.Od1.1.2004jezavsatovornavozila

zdovoljenotežo3,5tonalivečvveljavisistemelektronskegacestninjenjanaprincipu

mikrovalovnetehnologije,medtemkozaosebnavozilašenaprejveljasistemuporabe

vinjet.

Avstrijskisistemelektronskegacestninjenjavprostemprometnemtokuzmikrovalovno

tehnologijokratkegadosega (angl.:DSCR DedicatedShortRangeCommunication)

temeljinamikrovalovnikomunikacijimedobcestnoopremo(t.im.signalnimimostovi

naavstrijskihavtocestahjihjeokrog840)zmikrovalovnimitipali,kizaznajoprehodvo

zila,terposebnoidentifikacijskonapravoelektronskotablicovelikostiškatlicecigaret,

13VprojektuMEDIAjesprvasodelovalatudiŠvica,kipajeizstopilavdrugifaziizvajanjaprojekta(spletno

mestoRappTrans).

14 Po prvotnih načrtih je bil časovni rok, ki so ga za vzpostavitev interoperabilnosti postavili nacionalni

avtocestniupravljavci(ASFINAG(Avstrija),GroupAPRR(Francija),Autostradeperl’Italia(Italija)inDARS

(Slovenija),julij2007(spletnomestoRappTrans).
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nameščenovvsakemvozilu(t.im.GO-Box;cenanapraveje5EUR,možnajenastavitev

gledenakategorijotovornegavozila,t.j.gledenašteviloosi)(SchwarzHerda,2005:1).

Zauvedbosistemaelektronskegasistemacestninjenjajezadolženoavstrijskodržavno

podjetjezafinanciranjeavtocestinhitrihcest(Autobahn-undSchnellstraßen-Finanzie-

rungs-Aktiengesellschaft,vnadaljevanju:ASFINAG),kijenajavnemrazpisuzaizvajalca

kotnajboljšegaponudnikaizbraloitalijanskopodjetjeAutostradeS.p.a.Autostradeoz.

njegovaavstrijskapodružnicaEuropassjezASFINAGpodpisaladesetletnopogodbo

(zmožnostjopodaljšanjaza5let)vvrednosti750milijonovevrov.Uporabniki lahko

izbirajomeddvemanačinomaplačilacestnine.Voznikitovornihvozil,kipoplačljivih

avtocestahvozijoredkeje,lahkoizberejometodovnaprejšnjegaplačila(t.im.anonimna

metoda:15vplačilodoločenegazneskanaGOBoxenoto,odkateresecestninaodšteje

vsorazmerjuzdejanskovožnjopoavtocesti).Mogočpajetudinačinpoplačilauporabe

avtocesteprekokreditnekartice,nakateroseavtomatičnoposredujejopodatkiocest

nini,kijovozilomoraplačati.Taknačinpoplačilacestnineuporabljakar85%voznikov

tovornjakov. Izkušnje pri nadzoru nad plačili za uporabo avtocest so že po letu dni

uporabesistemapokazale,dajesistemzeloučinkovit,sajcestnineniplačaloledvaod

stotkauporabnikovavtocest(medtovornimivozili)(SchwarzHerda,2005;ASFINAG).

Nakoncujetrebadodatitudi,dajeavstrijskisistemcestninjenjazatovornavozilazaen

kratedini16cestninskisistem,kijepopolnomausklajenzdirektivoEvropskegaparla

mentainSvetašt.2004/52/ECointeroperabilnostielektronskihcestninskihsistemovv

prostemprometnemtoku(KodeljainBanovič,2005:19in20;SchwarzHerda,2005:1).

5.2		 Dan	ska

NaDanskemjevožnjapoavtocestahbrezplačnazavsavozila,razenzatovornavozila,

težjaod12ton.Zanjejenamrečpotrebnoplačilotakseevrovinjete(dnevne,tedenske,

mesečnealiletne),kiveljanacelotnemcestnemomrežjuDanske.Kerjeoddržav,pred

15KodeljainBanovič,2005:19.

16Nemškisistemelektronskegacestninjenjatovornihvozilvprostemprometnemtokutegapogojašene

izpolnjuje.Trenutnonamrečveljasamozavozilaznajvečjodovoljenotežo12tonaliveč(nadomestilosi

stemaevrovinjeteletajepodrobnejeopisanvpoglavju5.2Danska),Direktiveointeroperabilnosti(člen3,

odstavek4(a))padoloča,dadirektivaveljazavsavozilanad3,5tinzavsavozila,kismejoprevažativeč

kotdevetoseb(voznikin8potnikov),najkasnejetriletaposprejetiodločitvioopredelitvievropskegaelek

tronskegacestninjenja(Direktivaointeroperabilnosti).
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stavljenihvnalogi,Danskaedina17državavsistemuevrovinjete(angl.:Eurovignette),ga

veljanatemmestupodrobnejepredstaviti:

DirektivaEvropskegaparlamenta inSvetaEUšt.99/62/ES(zdne17.6.1999), splošno

znana kot Direktiva o evrovinjeti, postavlja splošna pravila glede pobiranja cestnine

za tovorna vozila, težja od 12 ton. Njen namen je nadaljnji razvoj notranjega trga in

približanjeoz.poenotenjepogojevkonkurenčnostinapodročjutransporta,insicerz

zmanjšanjemrazlikmedcestninskimisistemivdržavahčlanicahEU.Posebnodoločilo

direktiveomogočadržavamčlanicamuvedboenotnegasistemacestninjenja.Vskladu

stemsoBelgija,Danska,Luksemburg,Nemčija,NizozemskainŠvedskazatovornavo

zila,težjaod12ton,sklenileuvestienotnisistemplačilazauporaboavtocest,poimeno

vanEvrovinjeta(spletnomestoEvropskekomisije:RoadTransport).

PolegteganaDanskemobstajacestninaoziromamostninazauporabodvehglavnih

mostov,Storebælt18inØresund.19Sistempobiranjacestninejeročni(plačilozgotovi

noinkreditnimikarticami)alielektronski(ssistemomBroBizz).Priplačiluskreditni

mikarticamijemogočeplačilobrezposredovanjazaposleneganamostninskipostaji.

Zaavtobuseintovornavozilajenavoljotudisistemelektronskeganakupavavčerjev,

vendarmoravtemprimerulastnikvozila(pravnaoseba)imetisklenjenopogodbos

podjetjem,kiupravljamost(A/SStorebæltoziromaA/SØresund20).Višinamostnineje

odvisnaodkategorijevozilaoz.njegovenajvečjedovoljeneteže,dolžineoz.višine(pri

tovornihvozilih)(spletnistraniA/SStorebæltinA/SØresund).

5.3		 Fran	ci	ja

Leta2000jebilnafrancoskihavtocestahuvedenelektronskicestninskisistemzaoseb

navozila(Liber-t).Sedemletkasneje,vaprilu2007,jebillansiransistemcestninjenja

17Nemčijajeizsistemaevrovinjeteizstopilaleta2005,kojeprešlanasistemsatelitskegacestninjenja.Večo

temvpoglavju:5.7Nemčija.

18PovezavačezStorebæltjesestavljenaiz6.790mdolgegavisečegamostumedotokomaZealandinSprogø,

6.611 m železniškega/cestnega mostu med otokoma Sprogø in Funen ter 8.000 m dolgega podvodnega

železniškegapredoramedotokomaZealandinSprogø.Gradnjamostujetrajala12let(Folketingjegradnjo

odobril10.6.1987,mostpajebilodprt14.6.1998)(spletnomestoA/SStorebælt).

19Most,dolg7.845metrov,jebilodprtleta2000(spletnomestoA/SØresund).

20DanskiA/SØresund je skupaj s švedskimBroförbindelsenSvedabABsolastnikpodjetjaØresundsbro

Konsortiet,kijebiloustanovljenoleta1991zaupravljanjemostu(spletnomestoA/SØresund).
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zavozilanad3,5ton,poimenovanTISPL(LeTélépéageInterSociétésPoidsLourds-TIS

PL),kidelujepoenakemprincipu:posebnanaprava,t.im.UTA-Box,pritrjenanavetro

branskosteklotovornegavozilaomogočakomunikacijooz.prenospodatkovnaante

nonacestninskipostaji.Nacestninskipostajisoposebnesteze,predvideneizključno

zatovornavozila,kiuporabljajosistemTISPL,SistemTISPLbopostopomapopolnoma

nadomestiluporabokarticeCaplis,kijeodmaja2007daljenivečmogočepodaljšati.

KarticaCaplisjesiceromogočalatovornimvozilomprevozcestninskepostajebrezgo

tovinskegaplačila,vendarzodčitavanjemčrtnekodenakartici (spletnomestoUTA.

com).

5.4	 Hr	vaš	ka

Nahrvaškihavtocestahstavuporabidvasistemacestninjenja:odprtiinzaprti.Odprti

jevuporabinakrajšihavtocestnihodsekihtercestnihobjektih,kotsomostoviinpre

dori,medtemkosezaprtisistemcestninjenjauporabljanaavtocestahzvečvstopnimi

inizstopnimimesti.Načinpobiranjacestninejeročnialipabrezkontaktni,kitemeljina

predplačilucestnine.Obstajavečnačinovpredplačilacestnine.Takojemožennakup

mesečnealiletnekarte,karneta,pametnekartice(hr.:smartkartica)alit.im.ENCsiste

ma(hr.:elektronskanaplatacestarine).Mesečnainletnakarticaomogočatauporabni

kuneomejenouporaboavtocestevdoločenemčasovnemobdobju.Čepravsovezane

nakonkretnovoziloinveljavnelenadoločenemavtocestnemodseku,lahkougotovi

mo,danakuptovrstnevozovnicedejanskostimulirauporabnikakčimvečjemuizko

ristkuplačanecestnine.Karnetomogoča25prehodovnaavtocestivobdobjuenega

letaoddnevanakupa.Vezanisonadoločenavtocestniodsek,kupijopagalahkosamo

fizičneosebe.Pametnakartica(uvedenajunija2005)jeprenosljivatakogledenaupo

rabnikakakornaavtocestniodsek,veljavnapajeneomejenoobdobje,podpogojem,

dajenanjejnaloženaustreznadenarnavrednost,potrebnazaplačilocestnine.Poseb

nostjet.im.sezonskapametnakartica,kiveljavobdobjuodnovembradomarca.ENC

jesistembrezkontaktnegaplačilacestnine,kigauporabljajoleosebnavozilaindeluje

ponačelustopandgo.Transakcijaplačilacestninepotekaavtomatskomedvozilomoz.

vnjemnameščenimoddajnikomterantenonaplačilnistezi.Izkušnjeuporabnikovka

žejonatežavevkomunikacijimedvozilominanteno,sajmorajovozilanaplačilnistezi

namanjšihpostajahpravilomapopolnomaustaviti,včasihpajepotrebnoceloročno

odčitavanjekodeoddajnikanavozilu.

Osebez80alivečodstotnotelesnoinvalidnostjoterosebes60alivečodstotnoinvalid

nostjospodnjihokončinsovhrvaškemcestninskemsistemuupravičenedooprostitve
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plačilacestnine.PodlagazaoprostitevjespremembaZakonaojavnihcestah,ki joje

Saborsprejeldecembra2006,inveljaod1.1.2007(spletnomestoHrvatskeautoceste).

5.5	 Ita	li	ja

Italijajedržava,kijepolegklasičnega,t.j.ročnegasistema,prva(leta1990)uvedlatudi

elektronskisistempobiranjacestnineTelepass.SistemTelepassjesistemelektronske

gacestninjenja,kitakokotpovečinidrugihdržavspodobnimsistemom(npr.Slovenija

ABC,PortugalskaViaVerde,ŠpanijaVia-T)nepotekavprostemprometnemtoku,

temveč še vedno na principu zapornic. Njegova dodatna pomanjkljivost je neobstoj

kombiniranihstez,oziromaceloonemogočenapreusmeritevsstezezaplačnikesTele

passomnastezozaročnisistem,karvprimerutežavpriplačilusTelepassom(potreb

najevzvratnavožnja),karpovzročazastojeinpovečujenevarnostprometnenezgode

(spletnomestoAutostrade.it;Petrović,2007:31).

5.6	 Ma	džar	ska

Madžarska,ki jeplačilocestnineuvedlaleta1996,zapobiranjecestnineuporabljasi

stempapirnatihvinjet.Vozila,kivozijopo640kilometrihmadžarskihavtocest,morajo

imetinavetrobranskemstekluprilepljenoustreznovinjeto,veljavnozadoločenočasov

noobdobjeinustreznokategorijovozila.Vinjetaniprenosljivazenegavozilanadrugo.

Kotježebiloomenjeno,jeglavniproblempavšalnegaplačevanjacestninevtem,daje

tovrstnisistemplačilazauporaboavtocestvsvojembistvuneskladenspolitikoEUna

tempodročju,sajuporabnikeavtoceststimulirakčimpogostejšiuporabiavtocestev

določenemčasovnemobdobju.Velikproblempapredstavljatudinadzornadplačilom

cestnine.Takojenaprimerocenjeno,dajevobdobjumedjanuarjeminseptembrom

1999cestninoplačalole55%uporabnikovmadžarskihavtocest.Nadzornadplačilom

cestnineizvajapodjetjeÁAK,insicerzustavljanjemvozilnaposebejoznačenihkon

trolnihmestihnaavtocesti,nadzornadplačilompalahkoopravitudielektronskobrez

ustavljanjavozilanapodlagiregistrskeoznakevozila.

NaMadžarskemnačrtujejoreformecestninskegasistemadoleta2015patudirazširitev

avtocestnegaomrežjana2000km.Posebniodborzacestninskopolitiko,ustanovljen

primadžarskemministrstvuzagospodarstvo in transport, jevsvojemporočilu iz fe

bruarja2004(Načelacestninskepolitike)podalmnenje,dauporabavinjetodleta2007
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daljenivečpriporočljiva.Predvidenarešitevjezaprtcestninskisistem(spletnomesto

Motorway.hu;Siposs,2005:12).

5.7		 Nem	či	ja

Cestnina za osebna vozila je v Nemčiji vedno znova predmet javnih razprav, vendar

trenutnošeniuvedena.Uvedbocestninezagovarjajonekateripolitikiinpredstavniki

gospodarstva,voktobru2005pajevečzveznihdeželpodvodstvomprometnegami

nistrstvadeželeBadenWürttembergoblikovalopredlogouvedbiavtocestnevinjeteza

osebnavozila.Kljub temu jenemškiministerzaprometvnovembru2005poudaril,

dauvedbecestninezaosebnavozilanenačrtujejo.Nasprotujoče stališčedouvedbe

cestninjeizrazilotudinemškoavtomobilističnodruštvoADAC(AllgemeinerDeutscher

Automobil-Clube.V-ADAC).Menijo,dadržavaprihodkeiznaslovauporabeprometne

infrastruktureprejemaže izdavkovna fosilnagoriva,davkanavozila incestnineza

tovornavozila.Uporaboavtocestposrednopravtakoplačujejotujivozniki, insicers

plačilomdavka,vključenegavceniavtomobilskegagoriva,kupljenegavNemčiji.Od

septembra1994,kojebilsprejetzakonozasebnemfinanciranjugradnjeavtocest(FS-

trPrivFinGFernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz),obstajazakonskapodlaga,da

imajozasebniinvestitorjipravicodopobiranjacestninenadoločenihodsekih(mosto

vi,gorskiprelaziinpredori)(2.členFStrPrivFinG).

Zatežkatovornavozila(skupnadovoljenateža12tonaliveč)pajeNemčijas1.1.2005

uvedlaeneganajmodernejšihinnajinovativnejšihsistemovzapobiranjecestnineToll

Collect. Elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku temelji na satelitskem

spremljanjuoziromapozicioniranjuvozil(angl.:GNSS/CNGlobalNavigationSatelli-

teSystem-CellularNetworks)inpokrivacelotnonemškoavtocestnoomrežje(približ

no12.000kilometrov).Njegovavelikaprednost jepredvsemenostavnovključevanje

novihavtocestnihkrakovvsistemcestninjenja,sajsonoviavtocestniodsekivsistem

vključenizenostavnimprenosompodatkovpoomrežjumobilnihkomunikacij(GSM)

breztehničnihtežavaliposegovvcestnoinfrastrukturo.Sistemcestninjenjatemeljina

kombinacijisatelitskenavigacijeintehnologijemobilnihkomunikacij.Cestninjenjepo

tekaprekovzpostavljenihvirtualnihcestninskihtočkt.im.cestninskihmostov(nem.:

dieTollbrücke)navsakemavtocestnemodseku.Geografskekoordinatevsakegaavto

cestnegaodsekasovoblikidigitalnegazemljevidavnešenevposebnoidentifikacijsko

napravovvozilu(OBU-onboardunit,vnadaljevanju:OBUnaprava).OBUnaprava

sprejemaelektronskesnopeizsatelitskesignalizacijeinnaosnovitegadoločasvojtre

nutnipoložaj,vanjopasovgrajenitudipodatkiotem,kateriodsekicestsoplačljivioz.
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kolikostaneuporabaposameznegakilometranaposameznemodsekuavtoceste.Tako

jeOBUnapravaistočasnotudiplačilnanaprava.Kotovornjakzapeljepodcestninski

mostinstemvstopinadoločenavtocestniodsek, jenjegovtrenutnipoložajregistri

ranprekosistemasatelitskegapozicioniranja.Takojkosekoordinatetrenutnelokacije

tovornjakaujamejosvirtualnimikoordinatamiustreznegaavtocestnegaodseka,OBU

naprava»prepozna«cestniodsek.Enakpostopeksezgodi,kovozilozapustiplačljivo

cesto.GledenapodatkeomestuvstopainizstopaOBUnapravavvoziluizračunazne

sekcestnine,kigamoravoziloplačati.OBUnapravaplačiloizvedeprekoomrežjamo

bilnetelefonije:obvklopljenifunkcijiposredovanjaplačila(automatischeEingebung

aktiviert)21avtomatskoizvedeplačiloustreznegazneska22oz.gaposredujevobračun

skicenter(spletnomestoTollCollect;KodeljainBanovič,2005:19).

Trebapajepovedati,dasovobdobjupouvedbielektronskegacestninjenjassatelitsko

tehnologijožebileugotovljeneštevilnepomanjkljivostitakšneganačinacestninjenja,

insicerpredvsemvnenatančnemposredovanjupodatkovmedOBUnapravoinkon

trolnimitočkami.Številnepomanjkljivostisosepokazaletudiprisistemuizterjaveza

računanihkazni.23

21TofunkcijonaOBUnapravijenamrečmogočevvsakemtrenutkutudiizklopiti,karpajenaplačljivih

cestahsevedakaznivo(oddajaRTLSternTV).

22T.j.gledenakategorijotovornegavozila,(A,BaliC)kijedoločenanapodlagištevilaosiinemisijizpušnih

plinovvozila(spletnomestoTollCollect).

23NovinarjitelevizijskepostajeRTLSternTVsovprispevkuopomanjkljivostihsistemacestninjenjaprikaza

lipostopkenadziranjanadplačilomcestnine,insicersspremljanjemeneodmobilnihkontrolnihenot(teh

naobmočjucelotneNemčijedeluje280).Odtrinajstihvozil,kijihjekontrolnaenotaustavilanapodlagi(pre

kosistemaposredovane)informacije,danisoplačalicestnine,staneplačnikadejanskobilaledva.Priostalih

ješlozatežaveprikomunikaciji(prenosupodatkov)medOBUnapravovvozilu,cestninskimmostom(na

celotnemnemškemavtocestnemomrežjujihjepostavljenihokrog300)insatelitom,nepravilnonameščeni

OBUnapravialiceloumazanemvetrobranskemsteklu.Istočasnojeoddajapokazala,dajekljubuvedbisa

telitskegasistemacestninjenjaponemškihavtocestahstovornjakommogočevozitipopolnomabrezplačno.

To jebilodokazanospreizkusom,vkateremjesodelovalopet18tonskihtovornjakov,kisoponemških

avtocestahnapetihrazličnihrelacijahvozilivečkotosemur,pričemersonaOBUnapravivvoziluizklopili

funkcijoavtomatičnegaplačilacestnine.Vtemčasujihmobilnakontrolnaenotaninitienkratustavila.Vča

suvožnjetovornjakovsonovinarjioizvajanjupreizkusatudiuradnoobvestiliorgan,kiizvajakontrolonad

plačevanjemcestnineZvezniuradzaprometblaga(BundesamtfürGüterverkehrvnadaljevanju:BAG).

Kljubtemuposredovanjunobenegaodpetihvozilnisoustavilioz.muzaračunalikazni.PredstavnikBAG,

KarlheinzSchmidt, jevoddajipojasnil,daocenjujejo,dacestnineneplačujepribližno10%uporabnikov
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5.8		 Špa	ni	ja

Sistemzapobiranjecestninenašpanskihavtocestahjeročnialielektronski.Ročnina

činplačevanjacestnineomogočaplačilozgotovinoalikreditnimikarticami.Plačilos

kreditnimikarticamijemogočetudibrezposredovanjazaposleneganacestninskipo

stajiingalahkoopraviuporabniksamnat.im.avtomatskihstezah(šp.:viasautomáti-

cas).Brezkontaktnioziromaelektronskisistemcestninjenja,ElTelepeajeVía-T,jevupo

rabiodleta2003(objavavSplošniuredbioprometuzdne23.12.2003)24terjeenoten

privsehšpanskihdružbahzapobiranjecestnine(Servired,Sistema4BterEuro6000).

Sistemdelujenaprincipumikrovalovnafrekvenci5,8GHz(določenosKraljevimde

kretom8.člen,odstavek1c).25Plačiloseizvršistransakcijomedoddajnikom,nameš

čenimvvozilu,inantenonacestninskistezi.Kotzanimivostlahkoomenimoše,daje

oddajnikesistemaVíaTmogočedobitilenapodlagipisnevloge,insicersamovbanki,

kjerimaposamezna(pravnaalifizična)osebaodprtračun.Vplačilodenarnevrednosti

naoddajniksenamrečizvajaneposrednozbančnegaračunaosebe,nakaterojevozilo

prijavljeno(spletnomestoASETA).

VI.	 ZAKLJUČEK

CestninskapolitikaEUjeusmerjenavdoseganjeinteroperabilnostinacionalnihsiste

movcestninjenjananivojuEU,večjepravičnostizaračunavanjanadomestilzaupora

boavtocestnegaomrežja,pa tudivaktivnoposeganjevrastprometa terposledično

izboljšanjeekonomijegorivainzmanjšanjeemisijizpušnihplinov.Takocestnina,kije

bilavpreteklostipredvsemdenarnonadomestilozauporaboavtocest,dobivavedno

širšovlogo,sajpostajasredstvousmerjanjaprometaterstempomembeninstrument

doseganjadoločenihprometnopolitičnihciljev.Evropskisvetježeleta1997sprejelRe

solucijoorazvojutelematikevcestnemprometu,skaterojepozvalkrazvojustrategijza

poenotenjesistemovelektronskegacestninjenja.Leta1998jeEvropskakomisijaizdala

avtocest.Polegtegakazni,kisokršiteljemzaračunane,nisovednotudiplačane.Vobdobjuoduvedbecest

ninskegasistemanajbimedkršiteljibilotudivečkot30.000voznikovtujihtovornjakov,prikaterihjenajvečji

problemizterjavaplačila(oddajaRTLSternTV).

24ElReglamentoGeneraldelaCirculación,quesepublicóenelBOEel23dediciembrede2003.

25Realdecreto94/2006,de3defebrero,porelqueseregulalainteroperabilidaddelossistemasdetele

peajeinstaladosenlascarreterasestatales(MinistrstvozaprometBOEBoletn.41de17/2/2006).Vveljavi

jeod18.2.2006.
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Beloknjigoorazvojuskupneprometnepolitiketrga.Zauvedbomodernihsistemov

elektronskegacestninjenjavprostemprometnemtokupajenajpomembnejšaDirek

tivaEvropskeunijeointeroperabilnostielektronskihcestninskihsistemovizleta2004.

Zakonodaja Evropske unije dolgoročno predvideva poenotenje sistemov pobiranja

cestnin,zatosevdržavahčlanicahtrenutnoizvajajoraziskovalniprojektisciljempoe

notenjacestninskihsistemov.IstočasnosočlaniceEUzdaljšopraksodelovanjacestnin

skihsistemovgledenasvojeizkušnježepredčasompričelezuvajanjemelektronskih

sistemovzaavtomatskocestninjenje.TakšnesistemenaprimeržeimajovItaliji,Fran

ciji (tudiza tovornavozila), Španiji,naPortugalskem,Hrvaškem ter sevedaSloveniji.

Poudaritipajetreba,daomenjenielektronskisistemi,kljubtemu,davdoločenimeri

prispevajokhitejšemupretokuprometainmanjšiemisijiizpušnihplinov,zaradidelo

vanjanaprincipuzapornic(inposledičnegazmanjševanjahitrostivozil)ševednone

dosegajoidealnerešitvecestninjenjavprostemprometnemtoku.Polegtegaobstoje

čisistemimedsebojnonisointeroperabilni.Vsekakor jemogočezaključiti,dastapri

doseganjuciljevevropskeDirektiveointeroperabilnostinajvečjikoraknaprejnaredili

AvstrijainNemčijazuvedbocestninjenjavprostemprometnemtokuzatovornavozila.

Avstrijski(zavozilanajvišjedovoljeneteže3,5tinveč)delujenaprincipumikrovalovne

tehnologijekratkegadosega,nemški(zavozilanajvišjedovoljeneteže12tinveč)pa

nasatelitskempozicioniranjuvozil.Obasistemaimatasvojezagovornikeoz.kritike,ki

izpostavljajoprednostienegasistemapreddrugim.

Slovenijajesistemcestninjenjapričelarazvijatirelativnozgodajinženovembra1995

uvedlarazličicoelektronskegaplačevanjacestnine ABC(pet letzatem,kogajekot

prvauvedlaItalija).Tuditrenutnainnačrtovanadejanjapovezanazrazvojemcestnin

skega sistema (razvidna iz akcijskih načrtov iz leta 2006 in 2007) kažejo na to, da si

Slovenija v skladu z zakonodajo EU prizadeva za čimprejšnjo uvedbo elektronskega

cestninjenjavprostemprometnemtoku:vjanuarju2007jeministrstvozaprometpod

pisalopogodbozizvajalcemapilotnegaprojektaelektronskegacestninskegasistemav

prostemprometnemtokunaosnovisatelitsketehnologije.Vskladuzakcijskimnačr

tomuvedbeelektronskegacestninskegasistema(julij2007)najbidokoncajulija2009

žebilvzpostavljensistemelektronskegacestninjenjazatovornavozila(3,5tinveč),do

koncaseptembra2010patudizaosebnavozila.PolegtegajeSlovenijavključenatudi

vprojektMEDIA,kateregacilj jeoblikovanje inuvedbainteroperabilnegasistemaza

cestninjenjetovornihvozilvalpskemprostoru(Avstrija,Francija,ItalijainSlovenija).
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OPROSTITEVPLAČILA

TURISTIČNETAKSEVDRŽAVAHEU*

I.	 UVOD

Načinpobiranjaturističnetakse,njennamen,oblika,višinaintakratobstoječeizjeme

gledenjenegaplačevanjavAvstriji,Nemčiji,ItalijiinnaHrvaškemjebilprikazanžev

raziskovalninalogišt.71izleta2002.VSlovenijijebilkasneje,insicerleta2004,sprejet

Zakonospodbujanjurazvojaturizma,kiturističnotaksoopredeljujekotpristojbinoza

prenočevanje,skaterosozavezancemzaplačilovturističnemobmočjunavoljodolo

čenestoritveinugodnosti,kisejimobvsakokratnemkoriščenjunezaračunavajopo

sebej(4.člen).Navedenizakonv27.členumeddrugimdoločatudiprimereoprostitev

oziromadelnihoprostitevturističnihtaks.

Vnaročilupričujočenaloge jebila izraženaželja,daseprikažejoureditveoprostitev

plačilaturističnetaksevdrugihdržavahEU.Prisvojemdelusmoseoprlinaraziskoval

nonalogoizleta2002innadostopnepodatkenasvetovnemspletu.Zapodatkesmo

zaprosilitudiSvetovnoturističnoorganizacijo(WTO),kidelujepodokriljemOrganiza

cijezdruženihnarodov(UN),vendarpanamjepredstojnikoddelkazadokumentacijo

inarhivsporočil,dajepodatkeoturističnihtaksahzelotežkopridobiti.Zadnjopodob

noraziskavo(odavkihintaksahvturističnidejavnosti)sodelalivletu1998,1vendarje

vnjejlemalopodatkovosamihturističnihtaksahvobliki,kizanimanaročnika(pou

darek na DDV in podobnih dajatvah). Težavo pri zbiranju podatkov je predstavljalo

tudidejstvo,dajevzvezispobiranjemturističnetakselokalnimoblastemprepuščena

diskrecijskapravica,karpomeni,dasezanjolahkoodločijoalipatudine.Pravtakoje

lokalnimoblastemprepuščeno,dadoločijonačinpobiranja,namenzbiranjaoz.pora

bozbranihsredstevinizjeme,kidopuščajooprostitevplačila.Zanatančnejšivpogledv

tematikobimoralipregledatilokalnozakonodajoposameznihkrajevvvsehprikazanih

državah,česarparokzaoddajonalogenidopuščal.Spoizvedovanjemsmoseobrnili

1GradivodostopnovRaziskovalnemoddelku.

*Ja	nez	Bla	žič,	mag.	Moj	ca	Pri	sta	vec	Đogi	ć;pripravljeno:14.5.2008,objavljeno:

3.10.2008.
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tudineposrednonanacionalneturističneorganizacije,asmoprejelilemaloodgovo

rov.

PrikazalismopodatkezaAvstrijo,Češko,Dansko,Francijo,Italijo,Madžarsko,Nemčijo,

Nizozemsko,Romunijo,SlovaškoinskupajzaVelikoBritanijoterIrsko.Stemsmoupo

števalitakodržave,kiimajouveljavljensistemturističnihtaks,kottiste,kitehtaks(še)

nimajouvedenih.Vtemprimerjalnempregledunismoposebejobravnavalihrvaškega

sistema,kijebilprikazanvprejšnjiraziskovalninalogi(tadržavapoznaturističnotakso

inimadoločenetudiizjemeodnjenegaplačevanja),pačpasmosegledenanaročilo

omejilinadržavečlaniceEU.

Zoziromnato,daobstajajorazličnapoimenovanjaturističnihtaksvposameznihdr

žavah,2smo,polegopredelitvevnašemzakonu(taksazaprenočevanje,kijoplačujejo

turistivkrajuizvensvojegastalnegabivališča),sledilitudisplošniopredelitvituristične

taksevdosegljivihvirih;namreč,dajevbistvunamenjenazaturističnirazvojnekega

krajainjezatopredvsemdajatevnižjihteritorialnihenot(npr.občinalipokrajin).

II.		 OPROSTITEV	PLAČILA	TURISTIČNE	TAKSE	-	PREGLED	
PO	POSAMEZNIH	DRŽAVAH	EU

2.1		 Av	stri	ja3

Vraziskovalninalogiizleta2002smoprikazaliureditevturističnihtaksvdvehavstrij

skihzveznihdeželah,insicervSalzburguinvSpodnjiAvstriji.Navedenizveznideželi

ponovnoprikazujemotudivtempregledu,vendarsamogledeoprostitevplačevanja

turističnihtaks.DodalismošezveznodeželoKoroško.Tudidrugezveznedržave,vsaka

nasvojnačin,urejajopobiranjeturističnihtaks4inoprostitvenjihovegaplačevanja,na

zvezniravnipapodročjeturističnihtaksniurejeno.

2Zapoimenovanjeturističnetakseseuporabljavelikorazličnihterminov;vangleščinisetakouporabljajo

naslednji:bedtax,bednighttax,touristtax,touristfee,tourismtax,localtax,citytax,visitor'stax,localtou

risttax...

3Podatkeza todržavosmovcelotipovzelipospletni straniavstrijskegaPravnoinformacijskegasistema

(RIS).

4VAvstrijizaturističnotaksovvečiniprimerovuporabljajoizrazkrajevnataksa(Ortstaxe).Drugačejev

zveznideželiVoralberg,kjersetataksaimenujeGästetaxe,naTirolskempaAufenthaltsabgabe.Zdraviliške
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Salz	burg

Vtejzveznideželiimajoposebenzakon,kipokrivapodročjepobiranjaturističnihtaks

(Ortstaxengesetz1992).Potemzakonu,nazadnjespremenjenemleta2003,soobčine

pooblaščene,dapobirajosplošnokrajevnotakso(allgemeineOrtstaxe)kotizključno

občinskodajatev,poznajopatudiposebnokrajevnotakso.V3.členunavedenegazako

nasodoločeneizjemegledeplačevanjasplošnekrajevnetakse.Oprostitevplačevanja

tetakseveljaza:

•osebe,kisezadržujejonaobmočjuobčinevzvezizopravljanjempoklicaalivokviru

splošnegašolskegapouka;

•osebe,kiobiščejosvojezakonskepartnerje, sorodnikevravnivrsti,brate insestre

oziromaosebevbližnjemsvaštvu,kistalnoprebivajonaobmočjuobčine,terprinjih

prenočujejo;

•svojce(kotpodprejšnjoalineo)lastnikovpočitniškihstanovanjintudiosebe,katerim

jepočitniškostanovanjeprepuščenovstalnouporabo,tersvojcetehoseb,kiprebiva

jovpočitniškemstanovanju;

•najemnikeprostorovvavtokampih,čejestanovanjskaprikolicatamstalnopostavlje

na,ternjihovesvojce,kiprebivajovprikolici;

•oskrbovancevbolnišnicahindomovihzaoskrbo;

•obiskovalceplaninskihkoč,kiimajopretežnoskupnaležišča;

•osebedodopolnjenega15.letastarosti;

•težjeinvalidein

•osebe,kimedzdraviliškosezonoprenočujejovzdraviliškihokrožjihpoposebnem

deželnempredpisu,čezatoplačujejoposebnozdraviliškotakso(Kurtaxe).

Spod	nja	Av	stri	ja

Zakonoturizmu(Tourismusgesetz)zveznedeželeSpodnjaAvstrijaizleta1991,sspre

membami iz leta 2001, med drugim določa, da so občine pooblaščene za pobiranje

krajevnetakse(Ortstaxe)odvsehoseb,kiprenočujejovnastanitvenihkapacitetahza

gostenanjihovemobmočju.Všestemodstavku11.členanavedenegazakonasodolo

čeneoprostitveplačevanjatetakse,kiveljajoza:

•osebedodopolnjenega15.letastarosti;

•osebedodopolnjenega19.letastarosti,kiprenočujejovmladinskihprenočiščihozi

romavpočitniškihtaborih,kijihupravljajodomačemladinskealidobrodelneorga

nizacije;

takse(Kurtaxe)nismoposebejobravnavali,zanjopaveljajoenakipogojikotzaplačevanjeturističnetakse.
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•osebe,kiprenočujejonaozemljuobčinevzvezisšolskoobveznostjo,civilnimsluže

njemvojaškegarokaalizvajeništvom,patudiosebe,kiprenočujejovizobraževalnih

ustanovah,kinisonamenjeneustvarjanjudobička;

•težjeinvalidezdelovnosposobnostjo,zmanjšanonajmanjza50%,inslepeosebe,

patudizanjihovespremljevalce,česoinvalidialislepigledenazdravniškopotrdilo

popolnomaodvisniodnjihovegaspremstva;

•osebe,kisooproščeneplačevanjaračunovzarecepte;

•osebe,kiprejemajosocialnopodporopodeželnemzakonu;

•osebe,kisovprenočiščihzagosteneprekinjenonastanjeneosemtednov;

•osebe,kiprejemajododatekpoposebnemprogramuzadružinskepočitnice,in

•osebe,kizačasnoprebivajovplaninskihpostojankah.

Ko	roš	ka

Zakonokrajevnihtaksahintaksahzaprenočevanje(Orts-undNächtigungstaxenge-

setz1970),nazadnjespremenjenleta2005,vtretjemodstavku3.členadoloča,davelja

oprostitevplačilataksza:

•osebe,katerihpoklicjepovezanspogostejšimipotovanji,kotso:šoferjiavtobusov,

turističnivodičiprispremljanjusvojeskupine,trgovskipotnikiipd.,insicerzanajveč

sedemzaporednihdniprenočevanjavobčini;

•osebe,kisozaposlenepridelodajalcuvobčiniprenočevanjaalivsosednjiobčini;

•oskrbovancevzdravstvenihustanovah(zazdravljenealioskrbo)podeželnemzako

nu;

•mladoletneosebedodopolnjenega16.letastarostiinosebe,kiprenočujejovmladin

skihprenočiščih;

•osebe,kiprenočujejovgorskihkočah;

•osebe,kiobiščejozakonskegapartnerja,starše,bratealisestreoziromaosebevbliž

njemsvaštvu,kiprebivajonaobmočjuobčine,inprinjihprenočujejo;

•osebe,kisenaozemljuobčinenahajajoizključnozaradipoklicnegaizobraževanja,

obiskovanjašole,sodelovanjanašolskihprireditvahtersodelovanjanavojaškihvajah;

•težjeinvalide,prikaterihjedelovnasposobnostzmanjšananajmanjza50%inlahko

tookoliščinodokažejospredložitvijoustreznihlistin.

2.2		 Češ	ka	

SistemturističnihtaksnaČeškemnivuporabi(izodgovorapredstavnicečeškegaurada

zaturizem).Lahkopaselokalneoblastiodločijo,damorajohoteliplačevatinastanitve
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notakso(accommodationtax).Taksoplačaupravljalechotelagledenaštevilonočitev.

Maksimalenznesekvletu2007jebil1EURnaosebonanoč(CMS,spletnomesto).

2.4		 	Dan	ska

IzuradneturističneorganizacijeDanskesonamsporočili,danaDanskemnimajopo

sebnihturističnihtakszaturiste.Obstajasplošnidavek(25%),kiveljazavse(takodr

žavljanekottujce)inseobračunavapriskorajvsehdobrinahinstoritvah.Obstajajole

redkeizjeme,mednjimipajenaprimeroddajanjepočitniškihhišicvnajem.Podrugi

stranipamorajohotelizaoddajanjesobplačatiomenjenidavek(izodgovorapredstav

nikaVisitDenmark).

2.3		 	Fran	ci	ja

MedbivanjemvFrancijiseodturistovobičajnozahtevaplačiloturističnetakse(Taxede

Séjour).Njenoplačiloinvišinodoločajolokalneoblastiinsegibljeod0,20do1,50EUR

naosebonadan(odvisnoodvrsteprenočišča).

Turističnotaksozaračunavajolastnikiprenočišč,insicerobizdajiračuna(FGTO,sple

tnomesto).

Plačilataksesoobičajnooproščeniotrocidočetrtegaletastarosti,medčetrtimindese

timletomstarostipaseračunapolovičnatarifa.Sopadoločbegledeoprostitveplačila

različneodkrajadokraja.TakosovParizunaprimerplačilataksepopolnomaoproš

čeniotrocido13.letastarosti(Parisinfo,spletnomesto),vmestuRambouilletpasona

podlagi splošnega zakonika lokalnih organov plačila turistične takse oproščeni tudi

prejemnikisocialnihpomoči(npr.invalidi)terjavniuslužbencinaslužbenipoti(Tou

ristofficeofRambouillet,spletnomesto).VkrajuLapleau(Limoges)seturističnataksa

zaračunavaod1.majado30.septembrainznaša0,38EURnadanzaodrasleosebe,

zaotrokeod4.10.leta0,19EUR,otrocido4.letastarostipasoplačilatakseoproščeni

(HW,spletnomesto).

2.5		 Ita	li	ja

VItalijije42županovleta2007dalopobudozauvedboturističnetaksevnaslednjem

finančnemzakonu.Predlagalisotaksovvišini5EURnanočzavelikamestain2EUR
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nanočzamanjšamesta.Temusoseostrouprleorganizacijeturističnihdelavcev.Takso

sopobudnikiopravičevalizokoljskimiinekonomskimirazlogi(prispevekzapreskrbo

zvodo,pobiranjesmeti,gradnjainvzdrževanjeinfrastruktureipd.).Posebnihdoločil,ki

biveljalavprimerusprejetjapobude(npr.oprostitevdavkazadoločeneosebe),nismo

zasledili(Worldecotax,spletnomesto).

2.6		 Ma	džar	ska

TudinaMadžarskemzakonodajaomogočasistempobiranjaturističnihtaks,zakatere

gapase,ravnotakokotvostalihobravnavanihdržavah,lahkoodločijolokalneoblasti

sameinzanjtudidoločijoizjeme(TaxinHungary,spletnomesto).

Osnovazaturističnotaksojeposameznik,kisevsajzaenonočnastanivkraju,kjerni

njegovostalnoprebivališče.Oprostitevplačilataksepaveljaza:

•osebemlajšeod18instarejšeod70let;

•osebe,kisohospitalizirane;

•študente;

•osebenaslužbenipoti;

•osebe,kizadelodajalcavdrugemkrajuizvajajodoločenodejavnost;

•osebo,kijelastnikalinajemnikturističnenepremičnine(resortfacility)vkateribiva

oz.jesorodnikosebe,kijelastnikalinajemniktenepremičnine;

•osebe,kisočlanioz.sorodnikičlanovstanovanjskegazdruženja,podkaterospada

določenaturističnazmogljivost.

Najvišjiznesekturističnetaksenaosebonadanje300HUF(1,2EUR)alinajveč4%od

cenenočitve(accomodationfee).

Odleta2005daljelahkolokalneoblastisame(vendarnajvečvvišiniinflacije)odločajo

odviguzneskaturističnetakse,kijevezananaosebonadan(Magyarorszag,spletno

mesto).

2.7		 Nem	či	ja5

V tejdržavi, za razlikoodAvstrije,poznajo samozdraviliško takso (Kurtaxe),kivse

binskopredstavljaturističnotakso,vendarzgoljvokvirunastanitvevzdraviliškihka

5PodatkezatodržavosmopovzelipospletnihstranehDejure.orginJuris.
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pacitetah.TudivNemčijijetataksavpristojnostizveznihdežel,kivsakaposvojeureja

njenopobiranje.Predštirimiletismoprikazaliureditvevzvezisturističnimitaksamiza

zveznodeželoBadenWürttemberginSaško,dotaknilipasmosetudibavarskegapri

merainureditvevdeželiMecklenburgVorpommern.Prvetrinavedenezveznedežele

prikazujemotudivpričujočinalogi,vendar tokratsamovzvezizoprostitvijoplačila

zdraviliškihtaks.

Ba	den-Würt	tem	berg

VtejzveznideželijevzvezisturističnotaksopomembenpredvsemZakonodeželnih

pristojbinah(Landesgebührengesetz),kidoloča,dalahkodeželavzdraviliškihkrajih

pobirazdraviliškotakso(Kurtaxe),insicerznamenom,dabisepokrilistroškizapo

stavitevinvzdrževanjezdraviliškihobjektov,patudistroškizaprireditve,povezanez

zdraviliškoinrazvedrilnodejavnostjo.Zavezancizaplačilotaksesovseosebe,kiso

nastanjenenaobmočjuzdravilišča,panisoprebivalciobčinnatemobmočju,inkijim

jedanamožnostkoriščenjazdraviliškihobjektovterudeležbenaprireditvah.Predpi

seozdraviliškihtaksahizdajadeželnofinančnoministrstvoinvnjihlahkodoločitudi

pogojezaoprostitevnjihovegaplačila.6



Odlok finančnega ministrstva o pobiranju zdraviliške takse v državnem zdravilišču

Wildbad(VerordnungdesFinanzministeriumsüberdieErhebungeinerKurtaxe im

StaatsbadWildbad-KurtaxordnungfürdasStaatsbadWildbad)izleta2006v5.členu

določaoprostitvezdravilišketakse.Ponavedenidoločbiveljaoprostitevplačilazdravi

lišketakseza:

•udeležencepoklicnihzborovanj,seminarjevintečajevvčasunjihovegatrajanja;

•otrokeinmladinododopolnjenega18.letastarosti;

•družinskeobiskovalceoseb,kiprebivajonaobmočju,kjerseplačujeturističnataksa,

kisobrezplačnonastanjenipritehosebah.

Naposebnoprošnjo,kijojetrebavložitinajkasnejezadnjidanprebivanjavzdravilišču,

soplačilazdravilišketakseoproščenetudinaslednjekategorijeoseb:

•osebe,kiizzdravstvenihrazlogovnemorejoobiskovativsehzdraviliškihobjektovali

prireditevintodokažejozzdravniškimpotrdilom;

•spremljevalcitežjihinvalidovinbolnikov,čezzdravniškimaliuradnimpotrdilomdo

kažejo,dajetakospremljanjenujno;

•zavezancizaplačilozdravilišketakse,kisovtekočemletužeplačalitaksoza42dni.

6Podobnourejajopobiranjezdraviliškihtakstudivnekaterihdrugihnemškihzveznihdeželah.
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Saš	ka	(Sach	sen)

VZakonuodeželnihpristojbinahzveznedeželeSachsen(Landesgebührengesetz) je

meddrugimdoločeno,dasezdravilišketaksepobirajonapodlagiposebnihodlokovo

zdraviliškihtaksah,kijihzavsakprimerposebejizdajadeželnofinančnoministrstvo.V

tehodlokihselahkopredvidipopolnaoprostitevplačilazdravilišketakse(izsocialnih

alidrugihpomembnihrazlogov)oziromaznižanjenjenevišine.

V skladu s 6. členom Odloka finančnega ministrstva o pobiranju zdraviliških taks v

zveznideželiSachsen(Kurtaxordnung)soplačilazdravilišketakseoproščenenasled

njekategorijeoseb:

•osebe,kisenahajajonaobmočjuzdraviliščaizključnoizrazlogov,kinisopovezaniz

zdravljenjemalioddihom;mišljenasopredvsemprehodnaprebivanjazaradioprav

ljanjapoklica, izobraževanjaoziromapoklicnegaizobraževanja,zaradiobdelovanja

vrtavskladusposebnimpredpisomalizaradiobiskaprisvojcihbrezplačilazapre

nočevanje;

•osebe,kikoristijozdraviliškekapaciteteizključnovokvirudnevnihizletovintorejne

znamenomzdravljenja;

•bolniki,kinemorejozapustitiprostorov,pričemermorazdravniškopotrdilodoka

zovatitrajanjetakegastanja;

•spremljevalciinvalidov,kisogledenauradnopotrdiloodvisniodstalnegaspremlja

nja,in

•otrocidodopolnjenega14.letastarosti.

Ba	var	ska

BavarskiZakonostroških(Kostengesetz)v24.členudoločapogojezapobiranjezdra

viliškihtaks.Meddrugimselahkovposameznihodlokihozdraviliškihtaksah,ki jih

izdajadeželnofinančnoministrstvo,določipopolnaoprostitevaliznižanjeplačilazdra

vilišketakseizsocialnihalidrugihpomembnihrazlogov.

V4.členuodlokaizleta2004,kiurejapobiranjezdravilišketaksevpetihbavarskihzdra

viliščih(KurtaxordnungfürdiebayerischenStaatsbäder),veljapopolnaoprostitevpla

čilazdravilišketaksezanaslednjekategorijeoseb:

•zabolnike,kinemorejozapustitiprostorov,pričemermorazdravniškopotrdilodo

kazovatitrajanjetakegastanja;

•zaotrokedo16.letavspremstvudružinskihčlanov;

•zaspremljevalceinvalidov,kisogledenauradnopotrdiloodvisniodstalnegasprem

ljanja,in
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•zaosebe,kisamoenkratprenočujejonaobmočjuzdravilišča(npr.trgovskipotniki).

Odlokpredvidevatudiznižanjezdravilišketakse,insicer:

•zatežjeinvalidezdelovnosposobnostjo,zmanjšanonajmanjza50%,karlahkodo

kažejosposebnoizkaznico;

•zaudeležencekongresovinseminarjev,zakaterejenastanitevrezerviralprireditelj.

Zaposamezneosebealiskupineosebselahkoposebejdoločioprostitevoziromazni

žanjezdravilišketakse,čejetovskladusposebnimiinteresizdraviliščaalipabiplačilo

taksepredstavljalozanjihposebnotežavo.

2.8	 Ni	zo	zem	ska

VečinalokalnihoblastinaNizozemskemzaračunavaturističnotakso.Lokalneoblastise

lahkosameodločijo,kakojobodopobirale,predmetobdavčitvepasovsipodjetniki,ki

ponujajoprenočitveosebam,kivdoločenemkrajunisoprijavljenikotstalniprebivalci.

Podjetnikitaksoobičajnovključijovcenostoritve.Ceneseodkrajadokrajarazlikujejo

inlahkosegajood0,5EURnaosebonanočdopreko4EURnaosebo.Nekaterelokal

neskupnostizaračunavajofiksenznesekvsemobiskovalcem,drugeuveljavijodoločen

načindiferenciacije,naprimer:

•različnetarifezarazličnevrstenastanitev(kampi,gostišča,hoteli,...);

•različnetarifezarazličnekategorijenastanitev;

•znižanetarifezaotroke(BUITEN,spletnomesto).

2.9	 Ro	mu	ni	ja

Nanacionalniravniposebnanormativnaureditevgledeturističnihtaksneobstaja,nji

hovauvedbapajeodvisnaododločitvelokalnihoblasti.»Resorttax«vvečiniturističnih

krajevznaša45%zneskaprvenočitve(CMS,spletnomesto).

2.10		Slo	vaš	ka

Odleta2005selahkolokalneoblastinaSlovaškemodločijozazaračunavanjeturistične

takse(Act582/2004).Turističnataksaseplačujevprimeruzačasnegakoriščenjaplačlji

venastanitve.Višinotaksedoločilokalnaoblastinseobračunavapoosebiingledena

številonočitev.Lokalnaoblasttudispredpisomdoločipodrobnosti,npr.:

•namenuporabesredstev,kiizvirajoizpobranihtaks,
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•načinpobiranjataks,

•datumeinnačinetransferjasredstevlokalnimoblastem,ter

•izjeme(čekakšne)odplačilaipd.(MHSR,spletnomesto).

VBratislavi,naprimer,soplačilatakseoproščeništudentido26. letastarosti,osebe,

mlajšeod18let,starejšiinosebezinvalidnostmi(WH,spletnomesto).

2.11		Ve	li	ka	Bri	ta	ni	ja	in	Ir	ska

VVelikiBritanijisevzadnjihletihkrešejomnenjaouvedbiturističnihtaks.Pobudni

kiponujajopredvsemdvemožnosti:aliuvedboprostovoljnihprispevkov(voluntary

tourismlevy)aliobvezneturističnetakse.Vprvemprimerubivprenočiščihobizdaji

računazaprosilituristezaprispevekkrazvojuturizma(fiksenznesek,npr.1funt).Vpri

meruuvedbetakspasezavzemajozauveljavitevdiskrecijskepravicelokalnihoblasti,

dasamedoločajopogojepobiranjataks(HC,spletnomesto).

PodobnojetudinaIrskem,kjerpredvsemmestoDubliniščenovefinančnevirezasvo

jedelovanjeinenoodmožnostividivuvedbiturističnihtaks(izračunjepokazal,dabi

obturističnitaksi,kibiznašala1EURnaposteljonanoč,mestovletudnipovečalosvoj

proračunza24mioEUR)(RTE,spletnomesto).

Vobehprimerihpanismozasledilikonkretnejšihnačrtovgledemorebitnihoprostitev

plačilazaposamezneskupineprebivalstva).

III.	 ZAKLJUČEK

Iznalogejerazvidno,dajepodročjeturističnihtakspoEvropizelorazličnourejeno,

oziromaletevnekaterihdržavahsplohnisovuporabi.Vendarpasmovvečinislednjih

zasledilikarprecejrazpravinanalizomožnostihuvedbenekevrsteprispevkovzaturi

ste,prekkaterihbipredvsemzbiralisredstvazaekološkeinekonomskenamene,pove

zanesturističnodejavnostjoposameznegakraja(primeriVelikeBritanije,Irske,Italije).

Nasplošnopalahkoizprikazanegaugotovimonekatereskupneznačilnostikategorij

oseb,kisoizvzeteizplačevanjaturističnihtaks.TakosevAvstrijiinNemčijioprostitve

plačila turistične taksevečinomananašajonadoločenostarost, invalidnost,bolezen,

plačilapasomeddrugimoproščenitudispremljevalcidoločenihkategorijoseb(inva

lidov,bolnikovinslepih),nadaljeosebe,kiprebivajovdoločenemkrajuzaradipoklic

nih,izobraževalnihrazlogovalizaradivojaškihvaj,terosebe,kipridejonaobiskksvoj
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ceminprinjihbrezplačnoprebivajo.Tudivdrugihdržavahsepripobiranjuturističnih

taksizpostavljajoizjeme,kipomenijooprostitev(delnoalicelotno)plačilatakse,inse

največkratnanašajonadoločenostarostnomejo(spodnjoin/alizgornjo)alistatus(štu

dent,upokojenec,invalidipd.),vredkihprimerihpanavišinotaksevplivatudivrsta

nastanitve(npr.Nizozemska).
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MEDNARODNORAZVOJNOSODELOVANJE*

I.	 UVOD

Mednarodnorazvojnosodelovanjepomeniprizadevanjerazvitihdržavindržavvraz

vojuzaodpravljanjerevščine,spodbujanjetrajnostnegarazvoja,demokracijetermiru

invarnostivsvetu.

Vletu2000je189državpodpisalot.i.milenijskodeklaracijo.Milenijskirazvojniciljido

leta2015terjajo:razpolovitevdeležaprebivalstva,kiživizmanjkot1USDnadan,raz

polovitevštevilaljudi,kitrpijozalakoto,zagotovitevosnovnegašolstvazavse,zagoto

vitevenakostimedspolomanavsehravnehizobrazbe,zmanjšanjesmrtnostiotrokdo

5letaza2/3,zmanjšanjesmrtnostimaterza3/4,ustavitevširjenjaHIV/AIDS,malarijein

drugihnalezljivihbolezni,razpolovitevšteviladeležaljudi,kinimajodostopadopitne

vode,zaustavitevokoljskedegradacijetervzpostavitevglobalnegapartnerstvazarazvoj

medrazvitimidržavamiindržavamivrazvoju.

Zagotavljanjemednarodnerazvojnepomoči,kijepodoločiluOdborazarazvojnoso

delovanje(DAC)Organizacijezagospodarskosodelovanjeinrazvoj(OECD)sinonim

zamednarodnorazvojnosodelovanje1,jetudiobvezaRepublikeSlovenije,kiizhajaiz

njeneuvrstitvemedgospodarskonajboljrazvitedržave.Slovenijajebiladoleta2004,

kojegraduiralapriSvetovnibanki,prejemnicauradnerazvojnepomoči(kijojehkrati

tudinudiladrugimprejemnicam),potempajepostaladonatorka.Državedonatorkeso

sezavezalevokviruOZN,dabodoodvajaledoločendeležsvojegaBDPzafinanciranje

razvojnepomočitertakoprispevalekzmanjševanjurazlikmedrazvitimiinnerazvitimi

terstemkdoseganjuboljuravnoteženegaintrajnostnegarazvojavsvetu.Konferenca

ZdruženihnarodovvMonterreyu2002jeponovnozavezalarazvitedržavekuradniraz

vojnipomočivvišini0,7BDP.

EvropskaunijajezauresničitevrazvojnihciljevinkotprispevekkonferencivMonterre

yusprejelat.i.barcelonskezaveze,mednjimitudizavezo,daboEU(državečlanice)do

1Uporabaobehterminovkotsinonimovjedokajpogostavmednarodnipraksi.Dejanskopajemednarod

norazvojnosodelovanješiršipojemodmednarodnerazvojnepomoči.

*Mag.	Igor	Zo	bav	nik,	Mar	ja	na	Kri	žaj;pripravljeno:10.5.2007,objavljeno:16.5.2007.
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leta2006zauradnorazvojnopomočvpovprečjunamenila0,39%BDP,vsakačlanicapa

najmanj0,33%oz.doleta2010vsaj0,7%BDP.Novečlanicebododoleta2010zaurad

norazvojnopomočnamenilevsaj0,17%svojegaBDP,doleta2015pasibodoprizade

vale,dabidoseglevsaj0,33%BDP.

Vprimerjalnempregledusmonasplošnoteoretičnoprikazalipodročjemednarodne

razvojnepomočizvidikadržavedonatorke,opisureditvetegapodročjananivojuEU,

terkratekopisstanjavSloveniji.Vnadaljevanjusoprikazaneureditvevposameznih

državahdonatorkah,pričemerjedanpoudarekorganizacijskistrukturimednarodne

razvojnepomoči.Izbordržavustrezapetimmodelomorganiziranjasistemarazvojnih

pomočivdržavahdonatorkah.Delpregleda jenamenjenprikazuvključenostiparla

mentovvaktivnostinatempodročju.

Podatkesmopridobilinasvetovnemspletu,predvsemnaspletnihstranehpristojnih

ministrstev,agencijindrugihinstitucij,vzakonodajahposameznihdržav,izstrokovne

literatureternapodlagirazgovorovsposamezniminosilciaktivnostivRepublikiSlo

veniji.

II.	 MEDNARODNO	RAZVOJNO	SODELOVANJE	(POMOČ)	-		
DEFINICIJA	POJMA

Mednarodnarazvojnapomočobsegarazvojnopomočjavnegasektorjainrazvojnopo

moč,ki jozagotavljazasebnisektor.Zizrazomuradnarazvojnapomoč(angl.kartica

ODA)sezaznamujejotistimednarodnitokovikapitalavdržavevrazvoju,kiizpolnjuje

jonaslednjekriterije:

•njihovvirjejavnisektor,

•osredotočenisonaspodbujanjegospodarskegarazvojainblaginjevdržavahprejem

nicah,

•čegrezaposojilo,jedanopokoncesijskihpogojih(vsebujestopnjofinančnepomo

či,kinimanjšaod25%)(Mavko,2006:5,6).

Motividonatorjevmednarodnerazvojnepomočisorazlični:

•nadomestilazaizkoriščanjevčasukolonializma,

•političnimotivi,

•humanitarniinetičnimotivi,

•gospodarskimotivi(Mavko,2006:13).
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Glavnainstrumentauradnerazvojnepomočistadonacija(»grant«)inposojilo(»loan«).

Polegčistihfinančnihtokovpauradnarazvojnapomočobsegatuditehničnosodelo

vanje, torejprenosznanja in tehničnepomočivoblikipodporesvetovalcev,strokov

njakov,tehnikov,učiteljevipd.Uradnarazvojnapomočnevsebujedonacijaliposojilza

vojaškenamene.

Uradnorazvojnopomočlahkodelimonabilateralnoinmultilateralno.Bilateralnonu

dijodržavedonatorkeoziromanjihoveizvršneagencijeneposrednointočnodoloče

nimdržavamprejemnicam.Multilateralnopomočpodrugistraninudijomednarodne

organizacije.Dabiprispevekdonatorkeštelzamultilateralnopomoč,morajobitiizpol

njeninaslednjipogoji:

•prispevekmorabitinamenjeninstituciji,katerečlanicesodržaveinkisevcelotialiv

pretežnemdeluukvarjasfinanciranjemrazvoja,

•prispevkisevinstitucijizdružijonanačin,daizgubijosvojonacionalnoidentiteto,ter

sepovežejoskupajzlastnimisredstviinstitucije,

•institucijasamarazpolagastakozbranimisredstvi(Mavko,2006:8).

Skupno uradno razvojno pomoč države sestavljata bilateralna pomoč ter finančna

sredstva,kijihdržavavplačavmednarodnoorganizacijo.

Uradnorazvojnopomočselahkodelitudipodrugihkriterijih.Takoseločimedpro

gramskoinprojektnopomočjo.Projektnapomočjenamenjenafinanciranjutočnodo

ločenegaprojektainsenavadnočrpapoposameznihizvedbenihfazahprojekta.Pro

gramskapomočpanivezananaspecifičneprojektneaktivnosti,temvečseuporabljaza

splošnerazvojnenamenevdržaviprejemnici.

Mednarodnarazvojnapomočvsebujepoleguradnerazvojnepomoči(sredstev,katerih

virjejavnisektor)tudisredstva,kijihzagotavljazasebnisektor,kotnpr.različnenevlad

neorganizacije,fundacijeinposamezniki.

2.1		 Si	stem	med	na	rod	ne	ga	raz	voj	ne	ga	so	de	lo	va	nja	z	vi	di	ka		
dr	ža	ve	do	na	tor	ke

Vprimeruvzpostavljanjasistemauradnerazvojnepomočivdržavahdonatorkahlahko

govorimooštirihskupinahmedsebojnoodvisnihinpovezanihelementov:

•ciljiuradnerazvojnepomoči,kiseobičajnopredpišejovzakonualizunanjepolitič

nihaktih,pričemerimapomembnovlogojavnomnenje,
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•prioriteteuradnerazvojnepomoči:sledijociljeminsosestavljeneizgeografskihter

sektorskihprioritet,

•financiranjeuradnerazvojnepomočijeopredeljenosciljnimzneskom,zvirifinanci

ranjateruporabljenimiinstrumentifinanciranja,

•institucionalna struktura uradne razvojne pomoči: sestavljena je iz vseh treh ravni

sistema politične(zakonskiokvir), izvršilnoupravne(organizacija invodenje) ter

tehnične(izvrševanjeinnadzor)(Mavko,2006:46).

Razvitedržavesvetasosvojesistemeuradnerazvojnepomočigradileskozidesetletja

po drugi svetovni vojni, vendar ob določeni stopnji koordinacije znotraj Odbora za

razvojnopomoč(DAC)Organizacijezagospodarskosodelovanjeinrazvoj(OECD).Ta

odborveljazaosrednjoavtoritetonapodročjumednarodnegarazvojnegasodelovanja,

kiusklajujedelovanjedržavdonatork,dajepriporočilainvvelikimeridoločatrendepri

vzpostavljanjusistemovuradnerazvojnepomoči.

PomnenjuOECDjetrebazavzpostavitevučinkovitegasistemauradnerazvojnepomo

čivposameznidržavidonatorkidefiniratinaslednjeelemente:

•javnomnenjeinpolitičnapodpora,

•organizacija(usklajenstrateškidokumentomednarodnirazvojnipomoči,ustrezen

zakonodajniokvirzazagotavljanjepomoči,delitevpristojnostimedministrstvi,struk

turaizvrševanjapomoči,kinudiučinkovitoupravljanje),

•mednarodnikontekst(odnosizdržavamiprejemnicami,odnosizdržavamidonator

kami),

•financiranje(obsegfinanciranja,virifinanciranjaproračun,zadolževanje,amortiza

cijapreteklihposojil),

•alokacijasredstev(strategijezniževanjarevščine,geografskeinsektorskeprioritete,

bilateralniinmultilateralniinstrumenti),

•izvrševanje pomoči (izvedba projektov, lokalno sofinanciranje, obvladovanje stroš

kov,upoštevanjesistemajavnihnaročil),

•učinkovitost pomoči (spremljanje rezultatov, statistično poročanje, ocena izvedbe

projektov),zunanjinadzor(vlogaministrstvainparlamentaterneodvisnirevizorji)

(Mavko,2006:47).

Pomembnovprašanjeprivzpostavljanjustrukturemednarodnegarazvojnegasodelo

vanjajeorganizacijskastrukturaupravljanjapomoči.Pritemgrezastrateškoraven,ki

odločavnajširšemsmislu,terizvedbeno,kiizvršujesprejetopolitiko(Mavko,2006:51).



344

Vvečinidržavmednarodnorazvojnosodelovanjesodivokvirministrstvazazunanjeza

deve.Nekaterevečjedržavedonatorkeimajoceloločenoministrstvo(VelikaBritanija,

ZRN),medtemkojedrugjekoordinacijapoverjenamedministrskikoordinaciji(npr.v

FrancijialinaPortugalskem).Čepravjenavadnozgoljenoministrstvovodilno,jevpro

gramerazvojnepomočivključenavečinaresornihministrstev,vladnihslužbaliagencij.

NaJaponskemjezarazvojnopomočodgovorenministerzazunanjezadeve,medtem

ko17drugihministrstevinagencijizvajaprogrameinčrpasredstvamednarodneraz

vojnepomoči.PodobnoveljazaZDA,kjerje2/3razvojnihsredstevnavadnoporabljeno

prekoUSAID2,preostalatretjinapapreko10ministrstevinagencij(Mavko,2006:52).

Vrazvojustruktureupravljanjamednarodnegarazvojnegasodelovanjastavzadnjihle

tihopaznapredvsemdvatrenda:

•centralizacijaodgovornostizavsapodročjasodelovanjazdržavamivrazvojuprimi

nistrstvuzazunanjezadeve,

•povečanauporabaizvršilnihagencijzaizvajanjemednarodnepomoči.

Pridržavahdonatorkahsejeoblikovalopettipovorganiziranjabilateralnegarazvojne

gasodelovanja:

•vokviruministrstvazazunanjezadeveporegijah.Takosenpr.sektor,pristojenza

Afriko,ukvarjazzunanjopolitiko,gospodarskimsodelovanjeminrazvojnimsodelo

vanjemzAfriko,(Danska,Finska,Nizozemska);

•posebendirektorat/sektorznotrajministrstvazazunanjezadeve(npr.sektorzaraz

vojnosodelovanje),(Irska,Švica,Belgija,Italija);

•vodilnoministrstvo(zazunanjezadevealizarazvoj)inizvršilnaagencija,(Nemčija,

Luksemburg,NovaZelandija,Norveška,Švedska);

•avtonomnoministrstvoaliagencija,kiskrbitakozarazvojnopolitikokotnjenoim

plementacijo;tojeanglosaksonskisistem,kigauporabljajovAvstraliji,ZDA,Kanadi

terVelikiBritaniji;

•ostalerazvitedržaveseposlužujejopredvsemtipaorganizacije,prikateremvečmi

nistrstevalivladnihslužbnačrtujeterdelomaizvajarazvojnosodelovanje,delomapa

jezaimplementacijoodgovornaposebnaizvršilnaagencija(Avstrija,Francija,Japon

ska,PortugalskainŠpanija)(Mavko,2006:52).

2USAIDjeneodvisnazveznavladnaagencija.
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Upravljanjemultilateralnepomočijepodržavahdonatorkahboljenovito.Ministrstvoza

financejepristojnozasodelovanjezmednarodnimifinančnimiinstitucijami,ministrstvo

zazunanjezadevepazaodnosezOZNinnjenimiagencijamiterskladi.

III.	 MEDNARODNO	RAZVOJNO	SODELOVANJE	NA	NIVOJU	EU

3.1		 Prav	ni	ok	vi	ri	

ZačetkirazvojnegasodelovanjasegajoževčaspodpisaRimskegasporazuma,šelespod

pisom Mastrichtskega sporazuma leta 1993 pa je bila vzpostavljena pravna osnova za

evropskorazvojnosodelovanje.Razvojnosodelovanjeurejajočleni177do181Pogodbe

oustanovitviEvropskeskupnosti(vnad.:PES).Določenisosplošniciljirazvojnepolitike

inzunanjepomočiEvropskeskupnosti.Meddrugimjedoločeno,daSkupnostindržave

članiceusklajujejosvojepolitikerazvojnegasodelovanjainsemedsebojposvetujejoo

programihpomoči,tudivmednarodnihorganizacijahinnamednarodnihkonferencah.

V tem pravnem okviru Komisija v letni strategiji svoje politike določi posebne cilje,

kisošezlastipomembnizarazvojnopolitikoinzunanjopomoč.Razvojnapolitikaje

edinopodročjezunanjepolitike,zakateregaveljapostopeksoodločanja.Topomeni,

daEvropskiparlamentinSvetministrovskupajsprejmetazakonodajo,kijopredlaga

Komisija.

Določbeprimarnegaprava,t.j.žeomenjenihdoločbPES,dopolnjujejoštevilneured

be3,kiurejajobodisiposameznetematskesklope,pritemgrezaposebnapodročjaraz

vojnegasodelovanja(npr.Uredbašt.806/2004EvropskegaparlamentainSvetazdne

21.4.2004ospodbujanjuenakostispolovprirazvojnemsodelovanju)bodisiposamezna

geografskaobmočja(npr.Uredbašt.1726/2000EvropskegaparlamentainSvetazdne

29.6.2000orazvojnemsodelovanjuzJužnoAfriko).

Zlastipa jepotrebnoomeniti številnemednarodnemultilateralne (npr.Cotonoujska

pogodba) in bilateralne sporazume, pa tudi sklenjene asociacijske oz. kooperacijske

sporazume,kiposameznimdržavamzagotavljajorazličneoblikerazvojnegasodelova

3VirisekundarnegapravaspodročjarazvojnegasodelovanjasodostopninaspletnistraniDGzarazvoj:

http://ec.europa.eu/development/Policies/Legislation/GeneralLeg_sec_en.cfm
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nja.St.i.partnerskimpristopomjedržavamponujenokvirzaodnoszEU,kijeusmer

jenvsodelovanjeinjeprilagojennjihovemupoložaju.

VrazvojnipolitikiEUimajoposebnomestoafriške,karibskeinpacifiškedržave(t.i.dr

žaveAKP),skaterimirazvijapogodbeniodnosževseodleta1963(Yaoundskakonven

cija).Leta1975jebilapodpisanaLomejskakonvencija,kipostavljatemeljepartnerske

gaodnosa.PonjenemiztekujojenasledilCotonoujskisporazum,podpisanleta2000,

veljavenje20let,zmožnostjorevizijevsakih5let.Zajema77državAKP,finansiranjepa

potekavečinomaprekEvropskegarazvojnegasklada(povzetopoMednarodnorazvoj

nosodelovanjeRS20022004inpospletnistaniDGzarazvoj).

Učinkovitost pomoči naj bi izboljšala Pariška deklaracija z dne 2. marca 2005, to je

sporazum,podpisanmedskorajstodržavamiprejemnicamipomočiindonatorkami,

vključnos25državamičlanicamiinKomisijo,ozagotavljanjupomočinanačin,kikar

najboljepodpirauresničevanjerazvojnihciljevtisočletja.PosledičnoseodKomisijepri

čakuje,daboporočalaodoseženemunapredkuvzvezizučinkovitostjopomočinarav

niEUindabootemSvetupredložilaporočilo.Marca2006jeKomisijasprejelat.i.paket

oučinkovitostipomoči(grezaskloptrehsporočilKomisije),kinajzagotoviizboljšanje

vplivarazvojnegasodelovanjaprekpobudzavečpomoči,kibiprišlahitrejeinučinko

viteje,dabiselahkosoočilizizzivirazvojnihciljevtisočletja.

Zaevropskovizijorazvoja jenadaljezelopomembendokumentEvropskosoglasjeo

razvoju,skaterimsopredsednikiKomisije,SvetainEvropskegaparlamentakonecleta

2005naravniEUopredeliliskupnevrednote,načela,ciljeinsredstvazaizkoreninjenje

revščineinzadosegorazvojnihciljevtisočletja.StrategijaEUzaAfriko(COM(2005)

132)pomeniprvokonkretnouporaboEvropskegasoglasjaorazvoju,sajdoločaokvir

zadelovanjedržavčlanicinKomisijevpodporoafriškimprizadevanjemzadosegoraz

vojnihciljevtisočletja.

ZarazvojnopomočinsodelovanjezdržavamiAKPinzazagotavljanjepomoči,kinive

zananaposameznageografskapodročjaoz.zatematskopomoč,kijoEUnamenjakot

globalnipartner,vKomisijiskrbiGeneralnidirektoratzarazvoj.Zarazvojnopomoč,ki

seizvajavtesnejšipovezavizzagotavljanjempolitičnihciljevEU,paskrbiDirektorat

zazunanjeodnose.Prirazvojnipomoči lahkosodelujejo tudiDirektoratzaširitev in

Direktoratza trgovino.Začlovekoljubnopomoč jepristojenposebendirektorat(the

EuropeanCommission´sHumanitarianAidOffice-ECHO).Leta2001jebilustanov
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ljenuradzasodelovanjeEuropeAid,katereganalogaje,daizvajainstrumentepomoči

Komisije,kisofinanciraniizproračunaEUinizEvropskegarazvojnegasklada.

Leta2005jebilsprejetdokumentUsklajenostpolitikzarazvoj,sajsamorazvojnosode

lovanjenezadoščazadosegorazvojnihciljevtisočletja.TudidrugepolitikeEUimajo

namrečbistvenovlogopripomočidržavamvrazvoju,zatosejeEUstrinjala,daboza

12področijpolitiksprejelaposebnezaveze,dabisezagotovilanjihovaskladnostscilji

razvojnepolitike(povzetopoLetnemporočilu2006orazvojnipolitikiEvropskeskup

nostiinizvajanjuzunanjepomočivletu2005).

3.2		 Zah	te	ve	in	ob	vez	no	sti	na	ni	vo	ju	EU	ter	po	sa	mez	nih	dr	žav

Evropskaunijajenajvečjisvetovnidonatorrazvojnepomoči:skupnapomočEvropske

komisije inčlanicEvropskeunijepredstavlja55%svetovneuradnerazvojnepomoči.

Razvojna pomoč EU se napaja iz treh virov: iz proračuna skupnosti4, iz Evropskega

razvojnegasklada5(EDFEuropeanDevelopmentFund)inizsredstevEvropskeinve

sticijskebanke(EIB).

EvropskaunijajezauresničitevrazvojnihciljevinkotprispevekkonferencivMonterre

yu(konferencaofinanciranjuzarazvoj,leta2002)sprejelat.i.barcelonskezaveze,med

njimizavezo,daboEU(državečlanice)doleta2006zauradnorazvojnopomočvpov

prečjunamenila0,39%BDP,vsakačlanicapanajmanj0,33%.TezavezejeEUponovno

potrdilanaSvetovnemvrhuotrajnostnemrazvojuleta2002vJohanesburgu.Evropski

svetjejunija2005potrdilčasovniokvir,kakoboEUdoseglamednarodnodogovorjene

cilje.ZaSlovenijokotnovočlanicotopomeni,dabodoleta2010zauradnorazvojno

pomočnamenilavsaj0,17%svojegabrutonacionalnegadohodka,doleta2015pasibo

prizadevala,dabidoseglavsaj0,33%BDP.PoizračunihKomisijenajbiSlovenijatako

zauradnorazvojnopomočleta2010porabilanekajmanjkot54milijonovevrov,vna

slednjemobdobju(20102015)panajbiznesekpodvojili.Starečlanicesosenabarce

lonskemvrhuodločile,dabovsakadoleta2006zarazvojnopomočnamenilanajmanj

0,33%BDP,oz.doleta2010vsaj0,7%.ŠtiričlaniceEUpažepresegajopriporočiloGe

4Vletu2004jeSlovenijazamednarodnorazvojnosodelovanjevproračunEUprispevala1881milijonov

tolarjevintasredstvasovEvropskikomisijiznotrajdirektoratazazunanjeodnoseporazdeljenavzunanje

programepomoči(povzetopogradivuMednarodnorazvojnosodelovanjeRS20022004).

5Slovenijabovanjzačelaprispevatileta2008.
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neralneskupščineOZNo0,70%;toso:Švedska,Luksemburg,DanskainNizozemska

(povzetopogradivuMednarodnorazvojnosodelovanjeRS20022004).

Vletu2005jeKomisija,kiupravljapribližnopetinovseevropskeODA,namenilapre

jemnicamrazvojnepomočinajvišjidotedanjiznesek,insicer6,2milijardeEUR6(vletu

20045,7milijardeEUR).Donajvečdenarja(2,5milijardeEUR)sobileupravičenedrža

veAKP,sledilajesredozemskaregijaz1,1milijardeEUR.Skupnosodržavečlaniceza

ODAvletu2005namenile43milijardEUR,doleta2010panajbivtanamennamenile

šedodatnih20milijardEUR.

3.3		 Spod	bu	ja	nje,	iz	va	ja	nje	in	sprem	lja	nje	raz	voj	ne	po	li	ti	ke	
in	po	li	ti	ke	so	de	lo	va	nja	Evrop	ske	uni	je	v	Evrop	skem		
par	la	men	ta	

VEvropskemparlamentumeddvajsetimistalnimiodboridelujeOdborzarazvoj,kiima

34članov.Stalniodbori,kisospecializiraniorgani,proučujejozadeve,kisovnjihovi

pristojnosti, in za sprejem na plenarnem zasedanju predložijo svoje stališče v obliki

poročil,kivsebujejoosnutekresolucij.Šelečejeresolucijadejanskosprejetanaplenar

nemzasedanju,postaneuradnostališčeEvropskegaparlamenta.

OdborzarazvojseukvarjazodnosomEvropskeunijedodržavvrazvoju,kijebilaved

nopomembnatemapolitičnega,diplomatskegaintrgovinskegadelovanjaEvrope.Od

borsejetrdnozavezalkuresničevanjurazvojnihciljevtisočletjaOZNkotnajboljšemu

načinupreprečevanjurevščinevsvetu.

OdborjeglavniakterEvropskegaparlamentaprispodbujanju,izvajanjuinspremljanju

razvojnepolitikeinpolitikesodelovanjaEvropskeunije,zlastiprek:

•političnegadialogazdržavamivrazvoju,takodvostranskegakotvustreznihmedna

rodnihorganizacijahtermedparlamentarnihforumih,

•zagotavljanjapomočidržavamvrazvojuinsprejemanjasporazumovosodelovanju

znjimi,

6Grezazunanjopomoč,kijoupravljaEuropeAid(inprogramCARDSCommunityAssistanceforRecon-

struction,DevelopmentandStabilisation).CelotnaODA,kijojeKomisijaizplačalavletu2005,pajezana

šala7,5milijardeEUR.(vir:Letnoporočilo2006orazvojnipolitikiEvropskeskupnostiinizvajanjuzunanje

pomočivletu2005)
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•spodbujanjademokratičnihvrednot,dobregaupravljanjainčlovekovihpravicvdr

žavahvrazvoju.

RazentegaimaodborosrednjovlogoprirazvojuinkrepitviodnosovmedEUternjeni

miafriškimi,karibskimiinpacifiškimi(AKP)partnerjiznatančnimspremljanjemizva

janjaSporazumaopartnerstvuAKPEU(sporazumizCotonouja)inudeležbovSkupni

parlamentarniskupščiniAKPEU.EvropskadelegacijaSkupneparlamentarneskupšči

nesicerniuradnopovezanazOboromzarazvoj,vendarsočlaniodboravvelikivečini

njeničlani.Obaorganasesoočataspodobnimivprašanjiinskupnimizadevami.

OdborzarazvojjeskupajzOdboromzazunanjezadeveinOdboromzamednarodno

trgovinoedenodtrehodborovEvropskegaparlamenta,kiseukvarjazzunanjimizade

vami.Tiodnosizajemajopolitičnedialogeoprocesudemokratizacije,človekovihpravi

cahindobremupravljanju.OdborimapomembnovlogopriodnosihEUzdržavamiv

razvoju,pričemerbudnospremljapolitičnerazmerevdržavahvrazvoju.Članiodbora

rednosodelujejopriadhocdelegacijahEvropskegaparlamentazadržavevrazvoju,ki

sobodisimisijezaugotavljanjedejstevalimisijezaspremljanjevolitev.Članipasode

lujejotudinamednarodnihkonferencah,vključnonanekaterihkonferencahOZNin

ministrskihkonferencahSTO(Svetovnetrgovinskeorganizacije).

Zrazvojnopolitikopajenadaljepovezanotudideloodborovzakmetijstvo,pravosodje,

praviceženskinenakemožnostiterdelopododborazačlovekovepravice,itd.(povze

topogradivuTheEuropeanParliamentandtheDevelopingWorldinpospletnistrani

Odborazarazvoj).

Za	ko	no	daj	na	funk	ci	ja

Odborsodelujeprisprejemanjuzakonodajessvojegapodročja,kotžeomenjeno,po

postopkusoodločanja(gl.179členPES).Grepredvsemzaštevilneuredbe,takotemat

skeoz.vsebinskekakor tudigeografske.Pripogajanjiho različnih sporazumih (npr.

Cotonou)parlamentnesodeluje,svojemnenjepalahkoizrazivresolucijah.Sporazum

innjegoverevizijepamoraparlamentpotrditi(postopeksoglasja).



Pro	ra	čun	ska	poob	la	sti	la

PribližnopolovicacelotnegazneskarazvojnepomočiEUjezagotovljenaizproračuna

EU.DrugopolovicoprispevaEvropskirazvojnisklad(ERS).Čepravodbornadzoruje

ERS,paEvropskiparlamentnemorevplivatinaodhodkeiztegasklada,sajganepo

srednoupravljajodržavečlaniceinnidelproračunaSkupnosti.
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Pač pa ima parlament zadnjo besedo glede proračunskih postavk za razvojno sode

lovanje.NatančnopaspremljatudiadministrativniproračunoddelkovKomisije,kise

ukvarjajozrazvojnimsodelovanjem.

Nad	zor	na	poob	la	sti	la

Zelo pomembna naloga parlamenta in njegovih stalnih odborov je izvajanje nadzo

ranadizvršilnimiorgani, t.j.Komisijo innadnekaterimividikidelovanjaSvetaEUin

Evropskecentralnebanke.Odborsvojenalogeopravljaprekrazličnih instrumentov:

predstavitevkomisarjev(npr.zarazvojnosodelovanjeinhumanitarnopomoč),sestan

kispredsedstvomSveta(vršilecdolžnostipredsednikaSveta,kijepristojenzarazvojno

politiko,jepovabljenvodborvsajnazačetkuinnakoncuvsakegapolletja),sestankis

komisarji,vprašanjazaSvetinKomisijo.Odborpripravljatudištevilnepredstavitvestro

kovnjakovinjavnepredstavitve(npr.NovidonatorjiEU).

IV.	 UREDITEV	MEDNARODNEGA	RAZVOJNEGA	SODELOVANJA	
V	REPUBLIKI	SLOVENIJI

PodročjemednarodnegarazvojnegasodelovanjajevRepublikiSlovenijiurejenovZa

konuomednarodnemrazvojnemsodelovanjuRepublikeSlovenije.

MednarodnorazvojnosodelovanjepotemzakonujeuradnarazvojnapomočRepub

likeSlovenijedržavamvrazvojuinobsegavsejavnefinančneizdatke,namenjeneza

družbenoekonomskirazvojindobrodržavvrazvoju,kisopomerilihOdborazaraz

vojnopomočOrganizacijezaekonomskosodelovanjeinrazvojupravičenedouradne

razvojnepomoči.Ciljimednarodnegarazvojnegasodelovanjasoopredeljeniv3.členu

zakonainsonaslednji:

•boj proti revščini v državah v razvoju s podpiranjem njihovega gospodarskega in

družbenegarazvoja;

•zagotavljanjemiruinčlovekovevarnostivsvetu,zlastiskrepitvijoinpospeševanjem

demokracije,pravnedržave,človekovihpravicindobregaupravljanjavdržavahv

razvoju;

•bojprotiHIV/AIDS,malarijiindrugimboleznimterzmanjševanjeumrljivostinovo-

rojenčkovinmater;

•omogočanjevsem,negledenaspol,rasoalivero,dadosežejosplošnoaliosnovno

ravenizobrazbe;
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•zagotavljanjetrajnostnegarazvoja,kiuravnoteženovključujeciljeohranjanjaoko-

lja,varstvonaravnihvirov,ekonomskorastinvzdržnost,terskrbzasocialnovklju-

čenostinpravičnost;

•zagotavljanjeosnovnihdružbenihstoritev indobregaupravljanjaobupoštevanju

družbeneinosebnevarnosti;

•krepitevdvostranskegainvečstranskegasodelovanjasprednostnimidržavami;

•drugispecifičniciljiRepublikeSlovenijenatempodročju,skladnozzunanjepolitični-

miinteresiingledenavsebinoResolucijeomednarodnemrazvojnemsodelovanjuv

skladus4.členomtegazakona.

MednarodnorazvojnosodelovanjesenačrtujeinizvajanapodlagiResolucijeomedna

rodnemrazvojnemsodelovanju.Resolucijaobsegadvostranskoinvečstranskorazvoj

nosodelovanjetermoravsebovativsebinskeingeografskeprednostnenalogeinok

virnovišinosredstevzanjihovouresničevanje.Temeljinaciljih,kijihdoločatazakonin

StrategijarazvojaSlovenije.Resolucijamorabitiskladnazdogovorjenimiskupnimicilji

Evropskeunijenapodročjumednarodnegarazvojnegasodelovanja.Resolucijosprej

meDržavnizborRepublikeSlovenijenapredlogVladeRepublikeSlovenije.7

NacionalnikoordinatorzamednarodnorazvojnosodelovanjejeMinistrstvozazunanje

zadeve.Zanačrtovanje,usklajevanje,spremljanje izvajanja invrednotenjemednarod

negarazvojnegasodelovanja imenujeVladaRepublikeSlovenijenapredlogministra

zazunanjezadevemedresorskodelovnotelo,kigavodipredstavnikMinistrstvazazu

nanjezadeve.8Nalogemedresorskegadelovnegatelesapozakonu(5.člen)so:načrto

vanjemednarodnegarazvojnegasodelovanja,usklajevanjemednarodnegarazvojnega

sodelovanja,spremljanje izvajanjamednarodnegarazvojnegasodelovanja,obravnava

okvirnevišinesredstevzamednarodnorazvojnosodelovanje,uskladitevpredlogare

solucijeinsodelovanjepripripravioceneuspešnostiizvajanjaresolucije.

Zapripravoresolucijeinsvetovanjegledemednarodnegarazvojnegasodelovanjausta

noviministerzazunanjezadevestrokovnisvetzamednarodnorazvojnosodelovanje(v

nadaljnjembesedilu:strokovnisvet).Tasvettudisvetujeministrugledemednarodnega

razvojnegasodelovanja; in sodelujepripripravahocenuspešnosti.Začlanestrokov

negasvetaseimenujejopredstavnikiministrstev,vključenihvizvajanjemednarodne

7ResolucijašenibilasprejetanaVladiinnibilapredloženaDržavnemuzboru.

8Poinformacijah,pridobljenihnaMinistrstvuzazunanjezadeve,jemedresorskodelovnotelobiložeime

novano,ašenipričelozdelom.
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garazvojnegasodelovanja,predstavnikiizvajalcevmednarodnegarazvojnegasodelo

vanja, strokovnjakizamednarodnorazvojnosodelovanje,predstavnikigospodarskih

zbornicinpredstavnikipravnihosebjavnegaalizasebnegaprava,nakateraVladazjav

nimpooblastilomprenesetehničnooperativnidelizvajanjaresolucije.9

ZaizvajanjetegazakonasopristojniMinistrstvozazunanjezadeveindrugaministrstva

terdrugineposredniinposredniproračunskiuporabniki,kisevključujejovmedna

rodnorazvojnosodelovanjessredstvisvojihfinančnihnačrtov.

4.1		 Opis	si	tua	ci	je	v	Re	pub	li	ki	Slo	ve	ni	ji	in	na	čr	ti	no	sil	cev

RepublikaSlovenijakotrazvitadržavainčlanicaEvropskeunijesicerženekajletdo

deljujeuradnorazvojnopomočinuradnopomočdržavam,kisopodoločilihOECD

upravičenke do te pomoči. Večina pomoči se skladno s prevladujočimi slovenskimi

zunanjepolitičnimiinteresiusmerjavdržaveZahodnegaBalkana,kisoupravičenkedo

razvojnepomoči.Vbodočesepredvidevaohranitevobstoječihgeografskihprioritet

(državeZahodnegaBalkana,Zakavkazje),vskladuspolitikoEUpabovečjipoudarek

danrazvojnipomočiAfriki.

SlovenijapokriterijihOECD/DACpozadnjihrazpoložljivihpodatkih(zaleto2005)na

menja 0,11 % svojega BDP (29 mio EUR) za uradno razvojno pomoč; za 2006 še ni

podatkov,popredhodnihocenahMinistrstvazazunanjezadevebo taznašala0,12%

BDP(32mioEUR).ZakonomednarodnemrazvojnemsodelovanjuRepublikeSloveni

jepredstavljapravnoosnovo,napodlagikatereboRepublikaSlovenijakotpolnoprav

načlanicaEUdoleta2010izpolnilaobvezo,danovedržavečlaniceEUnamenijovsaj

0,17%svojihBDPzauradnorazvojnopomoč,oziromadoleta20150,33BDP.

Izzadnjegarazpoložljivegaporočilaomednarodnemrazvojnemsodelovanjuinhuma

nitarnipomočivletu2005,skaterimsejeseznaniltudiDržavnizbor,jerazvidno,daso

sredstvazamednarodnorazvojnopomočrazporejenadecentraliziranoporazličnih

ministrstvih:Ministrstvozazunanjezadeve,Ministrstvozafinance,Ministrstvozagos

podarstvo.Ministrstvozanotranjezadeve,Ministrstvozaokoljeinprostor,Ministrstvo

9VladaRepublikeSlovenije jemarca2007sprejelasklepopodelitvi javnegapooblastilaza izvajanjedela

tehničnooperativnegadelamednarodnegarazvojnegasodelovanja.SegmentrazvojnepomočiRepublike

Slovenije,kijoboizvajalCenterzamednarodnosodelovanjeinrazvoj,jeedenodelementovcelovitemulti

lateralneinbilateralnerazvojnepomoči,kijozagotavljaSlovenija.
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zašolstvoinšport,Ministrstvozavisokošolstvo,znanostintehnologijo,Ministrstvoza

družinoinsocialnezadeve,Ministrstvozazdravje,Ministrstvozaobrambo,Ministrstvo

zakmetijstvo,gozdarstvoinprehrano,UradRSzaSlovencevzamejstvuinposvetu.V

nadaljevanjunavajamonekaterenačrtovaneaktivnostiposameznihnosilcev.

4.2		 Na	čr	ti	po	sa	mez	nih	mi	ni	str	stev

Mi	ni	strs	tvo	za	zu	na	nje	za	de	ve

Sektor za razvojno pomoč znotraj ministrstva načrtuje in usklajuje mednarodno raz

vojnosodelovanjezzunanjepolitičnimiprioritetami,pripravljainspremljanormativne

ureditvemednarodnegarazvojnegasodelovanjaRepublikeSlovenijeinpripravljapred

logebilateralnihsporazumovzdržavami,vkatereSlovenijausmerjarazvojnopomoč.

Sodelujezdrugimimednarodnimiorganizacijamiininštitucijami,kispremljajoinizva

jajorazvojnopomoč:OCED,Svetovnabanka,IMF,EBRD,Medameriškarazvojnabanka.

Sektormedresorskokoordinirarazvojnosodelovanje,sodelovanjevtelesihinagenci

jahZdruženihnarodov,kisedogovarjajooprincipihinpolitikahrazvojnegasodelo

vanja (UNDP, UNHCR, UNIDO, UNICEF, WEP, UNESCO, UN ter ostalih agencijah in

programih ZN, katerih primarna aktivnost je pomoč nerazvitim). Sodeluje v telesih

Evropskeunije,kioblikujejopolitikorazvojnegasodelovanjainprogramerazvojnepo

močiEvropskeunije.

Sektorspremljainrazvijaaktivnostinapodročjumednarodnegarazvojnegasodelova

njainevidentirainpripravljapregledporabefinančnihsredstevzamednarodnorazvoj

nosodelovanjeRS.SektorkoordinirazunanjohumanitarnopomočRStujini(spletno

mestoMinistrstvazazunanjezadeve).

Mi	ni	strs	tvo	za	gos	po	dars	tvo

Ministrstvobonapodročjumednarodnerazvojnepomočipodpiralorazvojneprojek

tezmerljivimiučinki.Aktivnostibodousmerjenevvečjeprojekteprekomehanizmov

mednarodnihorganizacij,sajsebostempovečalaučinkovitostdodeljevanjasredstev

razvojnepomoči.

MinistrstvojevtanamenzOrganizacijozdruženihnarodovzaindustrijskirazvoj(UNI

DO)sklenilosporazuminposebendogovoroposebnihnamenskihprispevkihvSklad

zaindustrijskirazvoj,napodlagikateregaboSlovenijauresničevalarazvojneciljevskladu

sstrateškimiinteresi.Vrazvojneprogramesebodovčimvečjimerivključevaladomača
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podjetjainizvajalci,povečevalepanajbisetudimožnostizaporastizvoznihdejavnosti

nadoločenetrgeJugovzhodneEvrope(spletnomestoMinistrstvazagospodarstvo).

Projekti,kisovpripravi,sonaslednji:

•OECD»InvestmentCompactzaJugovzhodnoEvropo«,

•prvitovrstenprojektministrstvaoprenosutehnologijenapodlagi66.2členaSpora

zumaSTOotrgovinskihvidikihintelektualnihpravic,kisenanašanaprenostehno

logijvdržavevrazvoju(BosnoinHercegovino).Tačlentegasporazumapredstav

lja obveznost Slovenije na področju mednarodne razvojne pomoči, ki je pa doslej

niizvajala.ZBosnoinHercegovinosepredvidevatudiizvedbaprojektagrozdenja

napodročjuavtomobilskeindustrijeterpripravadolgoročnestrategijeenergetskega

sektorja

•programivdrugihevropskihdržavah(Moldavijatehničnapomočnapodročjupri

delavevin,kjersodelujejozMinistrstvomzakmetijstvo,gozdarstvoinprehrano,Črna

gorainKazakstanustanovitevCentračisteproizvodnje,Romunijaprojektvetrne

energije,Makedonija–Projektravnanjazokoljuškodljivimiodpadki;ČrnagoraPro

jektpripravedolgoročnestrategijeelektrogospodarstvaČrnegore

•projektmalihhidroelektrarnzaobmočjeJugovzhodneEvrope.

•mednarodnekonference(finančniprispevekkstroškomorganizacije)(internogra

divoMinistrstvazagospodarstvo).

Mi	ni	strs	tvo	za	fi	nan	ce

Na ministrstvu predvidevajo, da bodo mednarodni razvojni pomoči namenili v letu

200718.1mioEUR,vletu2008pa19,4mioEUR.Sredstvabodonamenjenazaobvez

nostidomednarodnihfinančnihustanovzabilateralneodnosetervplačilavproračun

EU.Slednjivobsegu14,1,mioEURvletu2007in14,9mioEURvletu2008(toje4,63%

vplačanihsredstevvproračunEU,kisonamenjenizarazvojnopomoč).

Obveznostidomednarodnihfinančnihustanovsenanašajona:

•vplačevanjekapitalavMednarodnobankozaobnovoinrazvoj,

•vplačilosredstevvsklad,kigaupravljaEBRDinjenamenjenpredvsemfinanciranju

infrastrukturnihinenergetskihrazvojnihprojektovnazahodnemBalkanu,

•vplačilavskladMednarodnegazdruženjazarazvoj(IDA),kisredstvanamenjazado

nacijeinposojilanajrevnejšimdeželam;refinanciranjeodpisadolgovsstraniIDA.
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Bilateralnarazvojnapomočbonamenjenabilateralnimrazvojnimprojektom.Sredstva

bodoprejemnicamnamenjenanajverjetnejeprekoCentrazamednarodnosodelovanje

inrazvoj.

OstaliprojektivokviruMinistrstvazafinancesenanašajona:

•financiranjebilateralnihprojektovministrstvavokviruPaktastabilnostzaJugovzhod

noEvropo,

•sofinanciranjeCentrazarazvojfinanc,

•slovenskiprispevekvSvetovniskladzaokolje,

•financiranjepolovicečlanarineSlovenijevSECICentru(SoutheastEuropeanCo-ope-

rativeInitiative)(polovicoplačujeMNZ)(internogradivoMinistrstvazafinance).

Mi	ni	strs	tvo	za	zdrav	je

Razvojna pomoč v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo bo usmerjena

predvsemvpodporoprojektomZdravstvenemreže,vkaterojevključenihpetdržav

prejemnic pomoči: Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija in Črna gora

inMoldavija.Vletu2007bozagotovljenonadaljevanjesofinanciranjaprojektovnapo

dročjuduševnegazdravjainvarnostikrvi,vokvirurazpoložljivihsredstevinkadrov

skih možnosti pa tudi finančna in tehnična pomoč drugim v bodoče dogovorjenim

projektom,čeboocenjeno,dajetovposebneminteresutakodržavprejemnicpomoči

kotSlovenije.

DonacijaRepublikeSlovenijeprekoMinistrstvazazdravjeGlobalnemuskladuzaboj

protiaidsu,tuberkuloziinmalarijiboizvedenavskladussklepomVladeinpodpisa

nimSporazumommedVladoRepublikeSlovenije inMednarodnobankozaobnovo

inrazvoj(MBOR)kotskrbnicoskrbniškegaskladazaGlobalniskladzabojprotiaidsu,

tuberkuloziinmalariji.Namenjenajedejavnostimnapodročjubojaprotitemtrempan

demijam.NapodlagisklepovVladeboizvedenadonacijaskladuZNzaprebivalstvoza

aktivnostinapodročjuizboljšanjareproduktivnegazdravjažensk(spletnomestoMini

strstvazafinance).

Mi	ni	strs	tvo	za	kme	tijs	tvo,	gos	po	dars	tvo	in	pre	hra	no

Vokvirutegaministrstvasenačrtujesodelovanjepriprogramihhumanitarneinrazvoj

nepomočivokviruSvetovnegaprogramanarodovzahranoWFPinSrednjeevropske

pobudeCEI.
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Služ	ba	vla	de	za	evrop	ske	za	de	ve

Za leto2007sonačrtovana sredstvazaaktivnostivobliki tehničnepomočidržavam

ZahodnemuBalkanu.Grezaaktivnostitehničnepomočivrazličnioblikah,kotsopre

davanja,delavnice,svetovanja,študijskiobiskivdržavahZahodnegaBalkanazvsebin

skega področja razvoja institucij, vzpostavitev in delovanje koordinacijskih mehaniz

movspodročjaEUzadevzačaspribliževanjaEUterusposabljanjeosebja.Enaizmed

bistvenihprioritetzaSlovenijonatempodročjupajepravpomočpripribliževanjudr

žavZahodnegaBalkanaevropskimintegracijam,natempodročjupaimaSVEZbogate

izkušnje(spletnomestoMinistrstvazafinance).

4.3		 Ne	vlad	ne	or	ga	ni	za	ci	je	in	dru	ge	in	sti	tu	ci	je

SLOGA	

SLOGAjeplatformanevladnihorganizacijzarazvojnosodelovanjeinhumanitarnopo

moč(vnadaljevanjuplatforma).Grezapovezovanje inkrepitev tistihslovenskihne

vladnihinneprofitnihorganizacij,kisoaktivnenapodročjumednarodnegasodelova

njainhumanitarnepomoči.StatusnojeSLOGAzavod.

Popogodbioustanovitvizavodaboplatformaizvajalasledečedejavnosti:

•vzpodbujalainizvajalaskupnodelovanjenevladnihorganizacij,njihovomreženjein

sodelovanje,podpiralainomogočalanjihovomedsebojnokomuniciranje,pripravlja

lastrategijeinporočilaterpripravljalapredlogepredpisovzaboljšipoložajnevladnih

organizacij,

•skladnospredpisisodelovalapriodločanju,oblikovanjupolitik,izvajanjurazpisovin

dodeljevanjujavnihsredstev,

•oblikovaladelovneskupineinizvajalavolitvezapredstavnikeplatformevdelovnih

skupinahmednarodnihorganizacij,

•izobraževalaširšojavnostopomembnostisodelovanjaprirazvojuinhumanitarnih

pomoči,

•nudila potrebno zagovorništvo in lobirala pri pomembnih političnih odločitvah o

razvojnemsodelovanju,

•vzpostavila informacijskianalitični center za razvojno sodelovanje in humanitarno

pomoč,kibovodilbazepodatkovinpripravljalporočilaostanjunapodročjihdela

platformevSloveniji,

•nudilastrokovnopomoč,izobraževanjeininformiranjenevladnimorganizacijamo

razvojnihmožnostih,izobraževalaprostovoljcetervzpostavilasistemštipendiranja.



357

Cen	ter	za	raz	voj	fi	nanc	-	CEF

NapobudoMinistrstvazafinancejebiljanuarjaustanovljenCenterzarazvojfinancz

namenomzagotovitve institucionalnegaprenosaznanj in izkušenj,ki jih jeSlovenija

pridobilavprocesureformjavnihfinanc.Centerjedoslejuspešnoorganiziralvrstode

lavnicspodročjajavnihfinanc,proračunainjavnegadolga,kisosejihudeležilipred

stavnikidržavspodročjazahodnegaBalkana(internogradivoMinistrstvazazunanje

zadeve).

Med	na	rod	ni	sklad	za	raz	mi	ni	ra	nje	in	po	moč	žr	tvam	min	-	ITF

Mednarodniskladzarazminiranjeinpomočžrtvamminjebilustanovljenmarca1998,

da bi pomagal Bosni in Hercegovini, kakor tudi drugim prizadetim državam na po

dročjuJVEvrope,prireševanjuproblemaprotipehotnihminterdabižrtvamminnudil

fizičnoinsocialnorehabilitacijo.SkladITFjezaradiuspešnegadelainrazširitvesvojih

aktivnostiodprldodatenuradvSarajevu,odkodervodisvojeprojektevAlbaniji,Bosni

inHercegovini,Hrvaški,Srbiji,ČrniGoriinMakedoniji(internogradivoMinistrstvaza

zunanjezadeve).

Us	ta	no	va	SKUPAJ

Ustanova»SKUPAJ«Regionalnicenterzapsihosocialnodobrobitotrokjebilaustanov

ljenazidejozaščititiinizboljšatipsihosocialnodobrobitotroknapodročjih,prizadetih

odvojn,oboroženihkonfliktov,terorističnihnapadov,naravnihintehničnihnesrečter

njihovihneugodnihsocialnihokoliščin.Ustanovauresničujesvojeposlanstvo,kivklju

čujezagotavljanjeboljšeprihodnostizaotrokeinprispevakmiruterstabilnosti,zak

tiviranjemslovenskihinmednarodnihstrokovnihtermaterialnihvirov.Februarja2002

sojoustanovili:VladaRepublikeSlovenije,nevladnaorganizacijaSlovenskafilantropija

inMestnaobčinaLjubljana.

PoslanstvoUstanove»SKUPAJ«jevaktiviranjuslovenskihinmednarodnihvirovzapo

močdržavamvregijiinširšeprizagotavljanjuboljšeprihodnostiotrokomterprispe

vanjukmiruinstabilnostivregijiinširšeskozidejavnostinamenjenedobrobitiotrok.

Programi,kijihizvaja,postajajoprepoznavnainiskanaoblikarazvojnepomoči.Progra

meizvajavregijahJugovzhodneEvrope,vIrakuinnasevernemKavkazu.Organizirane

sobileštevilnemednarodnekonference,posvetovanja inmednarodni taborizapro

stovoljce.Ssvojimistrokovnimičlankiinprispevkisodelujenaštevilnihmednarodnih

konferencah in posvetovanjih, prispevke objavlja v strokovnih publikacijah in izdaja

strokovnezbornike,kisobiliprevedenivtujejezike.
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Cen	ter	za	evrop	sko	pri	hod	nost

Center za evropsko prihodnost CEP je bil ustanovljen junija 2004 na pobudo Vlade

Republike Slovenije z namenom izobraževanja in seznanjanja bodočih kandidatk za

članstvovEUgledeštevilnihvprašanjoevropskiprihodnostiternjenihekonomskih,

družbenihinkulturnihnačelih.NataknačinželiSlovenijaprispevatisvojdeležkpro

cesuširitveEUinevroatlantskegapovezovanjazdržavamizevropskoperspektivo.Os

novnedejavnosticentrasoosredotočenenazagotavljanjeusposabljanjaterstrokovne

intehničnepomočirazličnimvladniminnevladniminstitucijampriizvedbiprojektov,

seminarjev,delavnicinkonferenc.

Cen	ter	za	med	na	rod	no	so	de	lo	va	nje	in	raz	voj	-	CMSR

CMSRjeraziskovalnainsvetovalnaorganizacijanapodročjumednarodnihekonomskih

odnosov,vkateriimataVladaRepublikeSlovenijeinSIDbankavsakapolovicouprav

ljavskihpravic.CMSRima30letneizkušnjepriizvajanjumednarodnerazvojnepomoči

deželamvrazvoju.

V.	 MEDNARODNO	RAZVOJNO	SODELOVANJE	-	PREGLED	
PO	DRŽAVAH

5.1		 Av	stri	ja

Za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja je odgovorna zvezna vlada. Po

dročjejepravnourejenovzveznemzakonuorazvojnemsodelovanju,kijebilsprejet

leta2002indopolnjenleta2003.Avstrijajevletu2006namenilauradnerazvojnepo

močivvišini0.48%BDP.

Prisvojirazvojnipolitikisemorazveznavladadržaticiljevinnačel,kisoopredeljeniv

navedenemzakonu(1.člen).Razvojnapolitikaimanaslednjecilje:

•bojprotirevščinivdržavahvrazvojuzvzpodbujanjemgospodarskegaindružbenega

razvoja,kiimazaciljvzdržnogospodarskoaktivnostinrast,kombiniranosstruktur

nimi,institucionalnimiinsocialnimispremembami,

•zagotavljanjemiruinčlovekovevarnosti,posebnospromocijodemokracije,vladavi

neprava,človekovihpravicindobregaupravljanjainz

•varovanjemokoljainzaščitonaravnihvirov,kitvorijoosnovozatrajnostnirazvoj.

Razvojnapolitikaimanaslednjanačela:
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•upoštevanjeciljevvladinprebivalstvavdržavahvrazvoju,kisenanašajonahitrostin

vrstorazvojnegaprocesainvprašanjanjihovepraviceizbirelastnepotirazvoja,

•vključitevukrepovvsocialnookoljesposebnimoziromnakulturnevidikeinupo

raboustreznetehnologije,

•enakostmedspoloma,

•vprimernimeriupoštevanjepotrebotrokinhendikepiranihoseb.

Na podlagi zakona (21. člen) mora biti za svetovanje zveznemu ministru za zunanje

zadevenapodročjurazvojnegasodelovanjaimenovansvetovalnisvet,kigasestavljajo

strokovnjaki,pričemerjeministerpredsedniktegasveta,višjiuslužbenecministrstva

pajeizvršilninamestnik,kivodiinkoordiniraaktivnostitegasveta.

Zadolgoročnejšenačrtovanjezvezniministerzazunanjezadevepripravivsoglasjuz

zveznim ministrom za finance triletniprogramavstrijske razvojnepolitike inpotem,

kodastananjmnenje svetovalni svet inAvstrijska razvojnaagencija, letnopredložijo

taprogramzveznivladi,vvednostpatudiPoslanskizborniciavstrijskegaparlamenta

(Nationalrat).Programmoravključevativseprispevkeuradnerazvojnepomočizvezne

vlade,prioriteterazvojnegasodelovanjainsredstva,kisopotrebnavvsakemprimeru

pomoči.Pravtakomoravsebovatismernicezasodelovanjezveznevladevrazvojnem

sodelovanjuvokviruEUinvrelevantnihmednarodnihorganizacijahterfinančnihin

stitucijah.(22.in23.členzakona).

Avstrijskarazvojnaagencija(ADA)jebilaustanovljenaleta2004napodlagi6.členaza

kona.Zveznavlada,kijovtemprimerupredstavljaministerzazunanjezadeve,jeedini

ustanoviteljinlastnikteagencije,kijeustanovljenakotgospodarskadružba.

ADAopravljasvojovlogovsodelovanjuzdrugimiinstitucijami,kiseukvarjajozraz

vojnimiaktivnostmi.Pripravljaprogrameinprojektetersklepasporazumeoukrepih

razvojnepomočivokvirutriletnihprogramovin jihizvaja;sodelujevmultilateralnih

razvojnihprojektihvokviruEUinmednarodnihorganizacij,sofinancirainorganizira

sodelovanjevrazvojnihprojektihpodjetij inrazvojnihorganizacijah.Prisvojemdelu

seposvetujezzveznimministromzazunanjezadevegledeosnovnihvprašanjrazvojne

politikeinsodelovanja,šeposebnopapripripravitriletnegaprograma.

ADAimadirektorja(generalmanager),kiganapodlagijavnegarazpisaimenujezvezni

ministerzazunanjezadevezanajvečštiriletnoobdobje.ADAima12članskinadzorni

svet;šestčlanovnadzornegasvetaimenujeministerzazunanjezadeve(mednjimitudi
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predsednikasveta),šestčlanovpaimenujejodrugaministrstva.Izmedslednjihminister

zazunanjezadeveimenujepodpredsednikanadzornegasveta.Članinadzornegasveta

morajoinformiratiministrstva,kisojihimenovalavnadzornisvet.

ADAlahkovdrugihdržavahustanavljakoordinacijskepisarne.Zaodprtjein/alizaprtje

takšnepisarnejepotrebnosoglasjezveznegaministrazazunanjezadeve.Vodjetehpi

sarnimenujezvezniministerzazunanjezadevzanajveč4leta,pričemersezahtevajo

večletnedelovneizkušnjenatehpodročjih.

Ne	vlad	ne	or	ga	ni	za	ci	je

VAvstrijijebilarazvojnaagencijadokajpoznoustanovljena,takodasoimelenevlad

neorganizacijepomembnovlogoprirazvojnemsodelovanju.Pridobilesoprecejšnja

znanjavplaniranjuprojektov,njihoviizvedbiinocenjevanju.Mnogesovcelotiposta

leodvisneoddržavnihsredstev.Velikonevladnihorganizacijsezdružujevplatformi,

imenovaniAGEZ,kijeneodviseninkritičniforum,kateregaciljjetudiokrepitipozicijo

nevladnihorganizacijnasprotizveznivladi.Vokvirunevladnihorganizacij imajopo

membnovlogotiste,kiizhajajoizaktivnosticerkveinsezdružujejovkrovnihorgani

zacijah.ObstajatudiplatformazapredstavljanjeavstrijskihnevladnihorganizacijnaEU

ravni(povzetopoSpichtinger).

ADAsofinanciraaktivnostinevladnihorganizacijnapodročjurazvojnepomoči(dovi

šine80%projekta).TemorajoimetisedežvAvstrijiinmorajoprispevatidoločenodsto

teksredstevvcelotnemprojektu,kisegaizvajassodelovanjempartnerjavdržavivraz

voju.Projektmoraodražatipotrebedržavevrazvoju,imetimoradolgoročnepozitivne

učinkenaizboljšanježivljenjskihpogojevprebivalstvavdržavivrazvoju,bitivskladu

zrazvojnimiciljinovegatisočletjainsplošnostrategijogledeprioritetnihdržavinregij.

Nevladneorganizacije,kinimajosedežavAvstriji,lahkopridobivajosredstvalevsode

lovanjuzavstrijskonevladnoorganizacijo.

Mehanizmizafinanciranjesobilidoločenileta2005inzanevladnerazvojneorganiza

cijevključujejomožnostpridobitvesredstevkotdeležavstrijskegarazvojnegasodelova

njanapetnačinov(Sloga,2007):

•okvirnisporazuminevladnihrazvojnihorganizacij,

•sofinanciranjenevladnihrazvojnihorganizacij,

•dopolnilnofinanciranjeEU,

•izvajanjeosveščanjainizobraževanjazarazvoj,
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•dostopdoproračunskihpostavkzapartnerskodržavoaliregijonapodlagipozivov

zafinanciranje(callsforproposals),določenihsporazumovzafinanciranje(targeted

fundingagreements)inzrazpisomponudbenihlicitacij(tenderinvitations)(Sloga,

2007).

So	de	lo	va	nje	par	la	men	ta

PolegžeomenjenepredložitvetriletnegaprogramaavstrijskerazvojnepolitikeNatio

nalratujerazvojnosodelovanjepredmetparlamentarnedebatenapododboruOdbora

zazunanjezadeve(Spichtinger).

5.2		 Bel	gi	ja

Zakonomednarodnemsodelovanjuizleta1999jedoločilciljerazvojnepolitike,kotso

enakopravnostspolov,okoljskainsocialnadimenzijagospodarstva,kisemorajoodra

žativbelgijskistrategijirazvojnegasodelovanja.Napodlagispremembezakonavletu

2005sobilemedprioritetedodanetudipraviceotrok.VtejdržavijeODAvletu2005

znašala0,53%BDP.

Za izvedbo programasodelovanja,pripravopolitik in strategijonačrtovanja, identifi

kacijokooperacijskegaprogramainaktivnostijezadolženGeneralnidirektoratzaraz

vojno sodelovanje (DGDC) znotraj zveznega ministrstva za zunanje zadeve, zunanjo

trgovinoinrazvojnosodelovanje.

Agencijazabelgijskotehničnosodelovanje(BTC)jeinstitucijajavnegasektorjainima

izključno pravico zaoblikovanje in izvajanjebelgijskeganeposrednegabilateralnega

sodelovanja. Predstavniki BTC v partnerskih državah (atašeji za mednarodno razvoj

no sodelovanje)delujejovbelgijskihdiplomatskih predstavništvih. Odgovorni soza

projekteinprogrameinzakontaktneosebenapodročjudefinicijeprojektov,njihovo

implementacijoinevalvacijo.

GledemultilateralnegamednarodnegarazvojnegasodelovanjajeZakonomednarod

nemsodelovanjujepredpisal,dajesodelovanjezmednarodnimiorganizacijamiome

jenonapribližno20partnerskihorganizacij.Kraljeviodlokjenaknadnodoločil,data

omejitevveljalezaprostovoljneprispevke.
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Programbilateralnegasodelovanjajerazdeljenvneposredno(projekti,programiizo

braževanja,tehničnapomoč,finančnosodelovanjeinrekonstrukcijodolga)inposred

nobilateralnosodelovanje(prektretjihoseb).

Prioriteterazvojnepolitikeso:zmanjševanjerevščine,poljedelstvoinoskrbashrano,

enakopravnost spolov, nadzor nad konflikti in vzpostavljanje miru, javno zdravstvo,

gospodarstvo,izobraževanje,promocijazasebnegasektorja,osnovneinfrastrukturain

okolje.Neposrednabilateralnapomočsezatozagotavljaznotrajštirihosnovnihsektor

jev(zdravstvo, izobraževanje,kmetijstvoinprehrana)tervokviruizgradnjeosnovne

socialne strukture (preprečevanje konfliktov, enakopravnost spolov, okolju prijazno

gospodarstvo).

BelgijskiskladzapreživetjeTheBelgianSurvivalFund(BSF)jebilustanovljennapo

budobelgijskegaparlamentazzakonomizleta1999.Njegovciljjeizboljšatioskrbos

hranovpodsaharskihafriškihdržavah,kisesoočajoskroničnimpomanjkanjemhrane.

Ne	vlad	ne	or	ga	ni	za	ci	je

VBelgijiDGDCnameravaokrepitisodelovanjeznevladnimiorganizacijami,zuniverza

mi,združenjiterdrugimipartnerji.Grezat.i.posrednibilateralniprogramsodelovanja,

kigasofinanciraDGDC.

Smernicezareformosofinanciranjanevladnihorganizacij,kipodpiraprogramskous

meritev,sobileuveljavljenevKraljevemdekretuiz30.decembra2005.Tadekretpred

videvadodatniprogramzanevladneorganizacije,kibodovpostopkuzunanjegapre

verjanjasvojihkapacitetupravljanjaprimernezapridobitevsubvencijvposameznem

triletnemobdobju.

VprojektemednarodnerazvojnepomočiDGDCposkušapritegnititudizasebnisek

torkotključnielementrazvojnegasodelovanja.Topodročjejepodrobnejerazdelanov

dokumentih»SocialEconomystrategydocument«(2002)in»BusinessforDevelopment

policymemorandum«(2004),kislužitakotreferenčnadokumentazaudeleženceizza

sebnegasektorja,kisovključenivrazvojnosodelovanje.Glavnapodročjadelovanjaso

gospodarstvo,podjetniškefinance,zavarovanje,zdravstvoinpoštenatrgovina.

DGDCorganiziratudiprostovoljnoslužbozarazvojnosodelovanje,kiomogočamla

dimmed20in30letomstarosti,dapridobijozačetnapoklicnaznanjavdržavahvraz
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vojuinizkazujejosolidarnostdonajboljrevnegaprebivalstvavsvetu.Tainiciativanajbi

tudipovečalazavedanjebelgijskihdržavljanovovprašanjihrazvoja.

5.3	 Dan	ska

Danskarazvojnapolitikajeosrednjiinintegralnideldanskezunanjeinvarnostnepoli

tike.Danskajez1%BDPmeddonatorjivsamemsvetovnemvrhu.Vokviruzunanjega

ministrstvadelujeministerzarazvojnosodelovanje.Enkratletnodanskemuparlamentu

predložinačrtproračunazarazvojnosodelovanjezanaslednjepetletnoobdobje.Načrt

vsebujedotacijezaneposrednosodelovanjezdeželamivrazvoju,kakortudidotacijeza

posrednosodelovanjeprekmednarodnihorganizacijinnevladnihorganizacij.Minister

jeodgovorentudizakoordinacijodanskegasodelovanjanamednarodnihpogajanjiho

razvojnihpomočeh,nadaljevzpostavljatehničnosodelovanjeindajefinančnopomoč

deželamvrazvoju.Kotposvetovalniorganmupomagadevetčlanskiodborzamedna

rodnorazvojnosodelovanje(Board),imenovanzatrileta.Imenujegažeomenjenimi

nister.Pravtakoimenujenajvečpetinsedemdesetčlanskisvetzamednarodnorazvojno

sodelovanje(Council),kiimanalogo,danadzorujeodbor,sprejemanjegovaporočila

termudajepriporočilaoz.musvetuje.Vanjsezatriletnimandatimenujejoposamez

niki,kijihpredlagajoorganizacijesposebniminteresomzapodročjerazvojnepomoči

inposamezniki,kiimajopotrebnaznanjaaliizkušnjenapodročjupristojnostisveta.

Ministru za razvojno sodelovanjepri izpolnjevanjunjegovihnalogpomagaposeben

oddelekzunanjegaministrstva,kihkratiopravljanalogesekretariatatakozaodborkot

zasvet.

Pomočizarazvojneraziskavepaomenjeniministerdajenapredlograziskovalnegasve

tazarazvojneraziskave,kigaimenujezatrileta.

UstanovljenajetudineodvisnainstitucijaSkladzaindustrializacijodržavvrazvoju(the

IndustrializationFundforDevelopingCountriesIFU),kivsodelovanjuzdanskoindu

strijointrgovinovzpodbujavlaganjavdeželevrazvoju.Vladasubvencioniranjegove

aktivnosti.(povzetopodanskemzakonuomednarodnemrazvojnemsodelovanju).

Danskimnevladnimorganizacijamjebilovletu2005namenjenihnekajmanjkot10%

celotnerazvojnepomočidobileso149.95milijonovUSD.Grezaštevilneorganizacije,

kisosikotnalogozadaleizboljšanjerazmervdeželahvrazvoju.Kerjebilvečinoma

vladnidenarglavnivirfinansiranjanjihovihdejavnosti,sonaDanskemleta2005po
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novnouvedlizahtevopodelnemsamofinanciranju,pokaterinajbinajvečjenevladne

organizacijesamezbralevsaj10%sredstevzadelovanje.Večinadenarjanevladnihorga

nizacijjenamenjenazaAfrikoinAzijo.

So	de	lo	va	nje	par	la	men	ta

Vladavsakoletoparlamentupredložisvoj(finančni)načrtinprioriteterazvojnepomo

čizanaslednjepetletnoobdobje.

Področje razvojnepomoči je tradicionalnovpristojnostiOdborazazunanjezadeve,

kiseodleta1997daljeukvarjatudizvprašanjivarnostneinzunanjepolitikevširšem

pomenuširitevpristojnostikaženarazumevanjerazvojnepolitikekotdelavarnostne

in zunanjepolitike.10Odbor izvajanadzornadvladnim izvajanjemrazvojnepomoči

nabilateralneminmultilateralnempodročju.Obravnavavladnestrategije,kivsebujejo

področjaindežele,katerimsebodajalapomoč.Odborimavplivnasplošnoinnakon

kretnoorganizacijodanskerazvojnepomoči.Odobriljekriterijezaizbordržav,katerim

sedajepomoč.Skupajzministrstvomzazunanjezadeveobravnavapolitičnadogajanja

inukrepepomočivposameznidržavi,sodelujepripripraviposameznestrategijeza

konkretnodržavoinjotudiodobri.

SodelujezOdboromzaevropskezadeve,zOdboromzafinanceinOdboromzaobram

bo,kadargrezavprašanjaskupnerazvojnepolitikevEU,vprašanjauporabedenarne

pomočizadeželevrazvojualipazamednarodneukrepe,kijihizvajajooboroženesile.

PravilomaopraviOdborzazunanjezadeveposvetovanjezzunanjimministrompred

zasedanjemSveta,kadartaobravnavarazvojnopomoč.Ministerpaodboruporočao

zadevah,kisonadnevnemreduSveta.

Nadaljeodborznamenom,dapreveri,kakovladaizvajarazvojneprojekte,vsakoleto

opravidaljšepotovanjevdeželoaliregijotretjegasveta(povzetopogradivuTheFo-

reignAffairsCommittee).

5.4		 Ka	na	da

VKanadiimavodilnovlogonapodročjurazvojnihpomočiKanadskaagencijazamed

narodnirazvoj(TheCanadianInternationalDevelopmentAgency(CIDA)),kideluje

podokriljemzveznegazunanjegaministrstva.Agencijanačrtujeinizvršujevečinoka

10VparlamentudelujetudiOdborzazunanjopolitiko,kipaobravnavatrenutnazunanjepolitičnavprašanja.
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nadskihrazvojnihsodelovalnihprogramovterupravljapribližno80%proračuna,name

njenegarazvojnimpomočem.Njenanalogaje,dapodpiratrajnostnirazvojvdeželahv

razvoju,prizadevasizazmanjševanjerevščineinzaboljvarenterpravičensvet.Podpira

demokratičnirazvojingospodarskoliberalizacijovdržavahcentralneinvzhodneEvro

petercentralneAzije;nadaljemednarodnaprizadevanjazazmanjšanjegroženjsvetov

niinkanadskivarnosti.

Agencijo vodi minister za mednarodno sodelovanje. Agencija svoje naloge opravlja

vokvirurazličnihprogramovinprojektovpovsemsvetu.Multilateralniprogramiso

namenjenipredvsemagencijamOZN.PrekorazličnihgeografskihprogramovCIDAfi

nanciraprojekteinprogramevrazličnihdržavah,lahkopadajetudineposrednopo

močvladamvdeželahvrazvoju.Kanadskipartnerskiprogrami(CanadianPartnership

programs)pasonamenjenipodporikanadskihprostovoljnihinzasebnihorganizacij,

kidelujejovpartnerstvuzorganizacijamivtehdeželah,hkratipasiprizadevajozain

formiranjeKanadčanov.CIDApodpiradelovečkot750nevladnihoz.zasebnihorgani

zacij,kakortudimednarodneorganizacijecivilnedružbe,kidelujejonatempodročju.

Vseteorganizacijesodelujejozorganizacijamivdeželahvrazvojuinoblikujejopredlo

gepomoči,kitemeljijonalokalnihprioritetah.VtanamenjeKanadavobdobju2005

2006namenila256,6milijonovdolarjevpomoči(povzetopoPoročiluCIDAzaobdobje

20052006).

So	de	lo	va	nje	par	la	men	ta

Agencijavsakoletoparlamentupredložiletnoporočilo.VHouseofCommonsjeraz

vojna politika v pristojnosti stalnega Odbora za zunanje zadeve in mednarodni raz

voj.OdbormeddrugimizvajanadzornadKanadskoagencijozamednarodnirazvojin

nadCentromzamednarodnerazvojneraziskave(InternationalDevelopmentResearch

Centre).Odborjepristojen,daproučiinporočaovsehzadevahvzvezizdelovanjem

vladnihresorjev,kisovnjegovipristojnosti.Tozlastivključujezakonodajnepredloge

invseciljeprogramov inpolitik,njihovoučinkovitost in izvajanje.Obravnavanačrte

porabeinučinkovitostnjeneuporabe.

Odborjemeddrugimleta2005pozvalzveznovlado,dasprejmezakon,kinajzacilj

kanadskeuradnepomočidoločizmanjševanjerevščineinnajzagotovi,dabopomoč

porabljenananačin,kizagotavljaspoštovanječlovekovihpravic.Kanadašenimazako

na,kibijasnodoločalmandatinnalogeCIDAterparametrekanadskerazvojnepomoči

(gradivokanadskegaparlamentaNotesonBillC293).
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5.5		 Šved	ska

GlobalnopolitikoŠvedskeglederazvojnepomočijesprejelparlamentvletu2003.Raz

vojnipomočijebildoločenensamcilj:naokoljuprijazennačinprispevatiklastnim

naporomrevnihljudi,dabisiizboljšalikvalitetosvojegaživljenja.ODAvletu2005jev

tejdržaviznašala0,88%brutodomačegaproizvoda.

ŠvedskiparlamentjetudidoločiltrispecifičneciljezasodelovanjezdržavamiSrednje

inVzhodneEvrope.Ticiljiso:

•poglabljanjeskupnevarnosti,

•poglabljanjekulturedemokracije,

•podporadružbenovzdržnigospodarskitranziciji,

•podporaokoljskovzdržnemurazvoju.

Parlamentinvladadoločataproračunšvedskeagencijazamednarodnorazvojnosode

lovanje(SIDA)terdržave,skaterimiboimelaŠvedskaprogramerazvojnegasodelova

njaterbistvotehaktivnosti.NaŠvedskemimajovokviruministrstvazazunanjezadeve

tudiministrazamednarodnorazvojnopomoč.

Švedskauporabljasektorskiprogramskipristop(SectorProgrammeSupportSPS),ki

ponjihovidefinicijivključujenaslednjekriterije:lastništvoinpolitičnezavezeprejem

nice,utrjevanjeinstitucionalnihinorganizacijskihzmožnosti.

Faktorji, ki vplivajo na sektorski programski pristop so: makroekonomske, politične

inupravljavskezmožnostidržaveprejemniceinsektorskepolitike.Švedskadajevelik

pomentudisplošniproračunskipodpori.Predpogojzatopodporoje,dajevdržavi

prejemnicimakroekonomskastabilnost,urejenopodročječlovekovihpravic,vzpostav

ljenademokracijaindobrovodenje.Višinapomočijeodvisnatudiodnaslednjihkri

terijev:javnefinančnevrzelidržavevrazvoju,višinepomoči,danevpreteklosti,višine

pomočidrugihdonatorjevintudidomačejavnofinančnesituacijenaŠvedskem.

Vladapredložiletnoporočiloorazvojnihpomočehparlamentu(Riksdag),vkaterem

tudidoločadoseženeciljeznotrajokviraglavnihelementovpolitikeinukrepov,kiso

potrebnizadosegoletehinporočiloonapredku.

PodlagazadeloSIDAjeparlamentarnisklepopolitikiglobalnegarazvoja,vladnidoku

mentiinlastnidokumenti.RazvojniciljiSIDAsonaslednji:
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•gospodarskarast,

•ekonomskainsocialnaenakopravnost,

•demokratičnirazvojvdružbi,

•dolgoročnavzdržnauporabanaravnihvirovinzaščitaokolja,

•enakopravnostmedspoloma.

SIDAimaokoli600zaposlenihtakonasvojemsedežuvStockholmu,kottudinadiplo

matskihpredstavništvihvpartnerskihdržavah,vkaterihSIDAizvajaintenzivneprogra

me(okoli100zaposlenihjevtujini).Svet(board)SIDAima11članov,ki jihimenuje

vlada.PredsedniksvetajegeneralnidirektorSIDA.Svetimapredvsemsvetovalnovlogo,

odobravapatudiproračunskezahtevedovlade,sprejemaletnoporočiloinnačrteval

vacijerazvojnepomoči.

Po	men	ci	vil	ne	druž	be

Švedskaimadolgotradicijoširokepodporemednarodnisolidarnosti.Zrazvojnopo

močjoseukvarjajorazličnagibanja,sindikati,cerkev,religiozneskupnostiindrugatele

sa.Vletu2005jevladafinanciralanevladneorganizacijevvišini1milijardekron.Vletu

2006soteorganizacijeprvičpripraviletudiskupnoocenošvedskeglobalnepolitike

napodročjutrgovine,razvojnegasodelovanja,varnostiinodpisadolga.(spletnomesto

SIDA).KrovnaorganizacijajeForumSyd,kiimaokoli160članic,neodvisnihodSIDA,

kipajihfinančnopodpira.

5.6	 Zvez	na	re	pub	lika	Nem	či	ja

VnemškizveznivladijezapolitikorazvojnihpomočipristojnoZveznoministrstvoza

gospodarskosodelovanjeinrazvoj(vnadaljevanju:BMZ),kiimaokoli600zaposlenih.

Pripravljasmerniceinkoncepterazvojnepolitikezveznevlade,določadolgoročnestra

tegijerazvojnegasodelovanjainpravilazanjihovoizvajanje.Napodlagitehosnovnih

usmeritevsepotemst.i.partnerskimidržavami(tehjeokoli70)uresničujejoskupni

projekti.Sklepajosepogodbeskonkretnimiciljiinnačinitervišinopomoči.

BMZ za izvrševanje pogodb pooblasti izvajalske organizacije, pri čemer ministrstvo

nadzorujerezultate.Mednjimisonajpomembnejše:

•Nemška služba za razvoj (Deutscher Entwicklungsdienst (DED))  gre za vodilno

evropskodružbo,kiseukvarjaspošiljanjemstrokovnjakovzarazvojvpartnerskede

žele.Finansiraseizzveznegaproračuna,

•Nemškadružbazatehničnosodelovanje(dieDeutscheGesellschaftfuerTechnische

Zusammenarbeit(GTZ))podjetjejevlastiZveze,skrbipazatehničnirazvoj.Delajo
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večinomaponaročiluoz.vsodelovanjuzzveznovlado,točnejeMinistrstvazagospo

darskosodelovanjeinrazvoj,

•Mednarodnoizobraževanjeinrazvoj(dieInternationaleWeiterbildungundEntwic-

klunggGmbH (InWEnt)).Družbaseukvarja s izobraževanjem in izmenjavokadra,

pričemerjevprogramevključenookoli55.000ljudiletno.Grezaoblikosodelovanja

Zveze,deželingospodarstva,

•KfWEntwicklungsbankfinansirainvesticijeinspremljajočesvetovalnestoritvevdrža

vahvrazvoju.DelaponaloguBMZ.

Navedeneorganizacijesodelujejoznosilciprojektov,kijihdoločijovladepartnerskih

držav.

Navedeno ministrstvo (BMZ) deluje tudi na multilateralni ravni z drugimi subjekti

(Evropski razvojni sklad,Svetovnabanka,Mednarodnimonetarni sklad, itd), saj sev

ZRNpribližnotretjinasredstevzarazvojnamenivokvirumultilateralnihustanov.

Polegvladnihorganizacijpri razvojnipomočisodelujejonevladneorganizacije(npr.

cerkvenesocialneustanove),katerimBMZnamenipribližnodesetinosvojegaproraču

na.Mednjimipapotekatudiizmenjavamnenjinizkušenj,sajimajonevladneorganiza

cijedolgoletneizkušnjeinneposredenstikzrevnimiindepriviligiranimi.Zatonevlad

neorganizacijesodelujejopripripravistrategijoz.konceptovpomočizaposamezne

deželealiregije.

BMZ skrbno nadzoruje porabo proračunskih sredstev, namenjenih razvojni pomoči.

Poleg tega za presojanje učinkovitosti svojih projektov angažira zunanje izvedence.

DeloBMZpakritičnospremljatudiznanstvenisvet.

Gledenaprepletenostzunanje,trgovinske,varnostneinrazvojnepolitikepatomini

strstvosodelujetudivzveznemvarnostnemsvetu,kikoordiniravarnostnoinobram

bnopolitikozveznevlade(povzetopoDasBMZstelltsichvor).

So	de	lo	va	nje	par	la	men	ta

VBundestaguodleta1961daljedelujeOdborzagospodarskosodelovanjeinrazvoj.

Pristojenjezazadeveministrstvazagospodarskosodelovanjeinrazvoj.Kotmatičnode

lovnoteloobravnavavsepredlogezakonov,informacijeinpapredlogeaktovEUspo

dročjarazvojnepolitike.Polegtegapalahkopolastniiniciativiobravnavavsavprašanja

inaktualnetemeizsvojepristojnosti,nadaljeodpristojnegaministrstvazahtevaporo
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čilaalistališča.Narazpravesopovabljenitudipredstavnikimednarodnihalinevladnih

organizacij.Natejpodlagioblikovanastališčazavladopravnosicernisoobvezujoča,

imajopaprecejšnjopolitičnotežo.Parlamentarnikontrolislužijotudijavnerazprave,

nakateresevabijorazličnistrokovnjaki.Odborpavtujinopošiljatudidelegacije,kise

nakrajusamemprepričajooučinkovitostiinnamenskiporabisredstevzarazvojnoso

delovanje.Takopripravljenaporočilasenaodboruskrbnoproučijo(povzetoposplet

nistraniBundestaga).

Vprašanja razvojne pomoči obravnava tudi Odbor za proračun, kadar določa obseg

proračunskihsredstevzapristojnoministrstvo.Predtemdamatičniodborsvojemne

nje.

ZvprašanjirazvojnepomočisenadaljeukvarjatatudiOdborzačlovekovepravicein

humanitarnopomočinOdborzazunanjezadeve.Zaproučitevkompleksnihinobsež

nejšihvprašanjpaselahkoimenujepreiskovalnokomisijo,kijosestavljajoposlanciin

zunanjistrokovnjaki(spletnomestoBMZ).

VI.	 ZAKLJUČEK	

Mednarodnorazvojnosodelovanjeoziromauradnarazvojnapomočjepomembense

stavni del delovanja razvitih držav. S svojim gospodarskim razvojem se je Republika

Slovenijanedavnopridružilarazvitimdržavamsvetainvstopilavklubdonatoric,toje

držav,kisosprejeleobveznostpomagatimanjrazvitimdržavam.

Evropskaunijajenajvečjisvetovnidonatorrazvojnepomoči:skupnapomočEvropske

komisije inčlanicEvropskeunijepredstavlja55%svetovneuradnerazvojnepomoči.

RazvojnapomočEUsenapajaiztrehvirov:izproračunaskupnosti,izEvropskegaraz

vojnegaskladainizsredstevEvropskeinvesticijskebanke(EIB).

Vletu2005jeEvropskakomisija,kiupravljapribližnopetinovseevropskeuradneraz

vojne pomoči, namenila prejemnicam razvojne pomoči najvišji dotedanji znesek, in

sicer6,2milijardeEUR(vletu20045,7milijardeEUR).Donajvečdenarja(2,5milijarde

EUR)sobileupravičeneafriške,karibske inpacifiškedržave(državeAKP),sledila je

sredozemskaregijaz1,1milijardeEUR.Skupnosodržavečlanicezauradnorazvojno

pomočvletu2005namenile43milijardEUR,doleta2010panajbivtanamennameni

lešedodatnih20milijardEUR.
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Odborza razvoj jeglavniakterEvropskegaparlamentapri spodbujanju, izvajanju in

spremljanjurazvojnepolitikeinpolitikesodelovanjaEU,zlastiprek:

•političnegadialogazdržavamivrazvoju,takodvostranskegakotvustreznihmedna

rodnihorganizacijahtermedparlamentarnihforumih,

•zagotavljanjapomočidržavamvrazvojuinsprejemanjasporazumovosodelovanju

znjimi,

•spodbujanjademokratičnihvrednot,dobregaupravljanjainčlovekovihpravicvdr

žavahvrazvoju.

VSlovenijijebilsprejetzakon,kiurejapodročjemednarodnegarazvojnegasodelova

nja.Organiinakti,kinajbinastalinapodlagitegazakona,pasoševfaziustanavljanja

oz.priprave.Nacionalnikoordinatorzamednarodnorazvojnosodelovanje,kijevSlo

venijidecentralizirano, jeMinistrstvozazunanjezadeve.Polegministrstevsonatem

področjuaktivnetudinevladneorganizacijeindrugeinstitucije.Vaktih,kisotrenutno

ševpripravi,bopotrebnozlastišeformalnoopredelitiprioritete(sektorskeingeograf

ske)mednarodnegarazvojnegasodelovanja.

ZapodročjemednarodnegarazvojnegasodelovanjajevAvstrijiodgovornazveznavla

da.Zasvetovanjezveznemuministruzazunanjezadevenapodročjurazvojnegasode

lovanjajeimenovansvetovalnisvet,kigasestavljajostrokovnjaki,pričemerjeminister

predsedniktegasveta,višjiuslužbenecministrstvapajeizvršilninamestnik,kivodiin

koordiniraaktivnostitegasveta.Zadolgoročnejšenačrtovanjezvezniministerzazuna

njezadevepripravivsoglasjuzzveznimministromzafinancetriletniprogramavstrij

skerazvojnepolitike,kigapredložizveznivladi,vvednostpatudiPoslanskizbornici

avstrijskegaparlamenta.Priprava in implementacijaukrepovzarazvojnopomoč jev

pristojnostiAvstrijskerazvojneagencije(ADA),katereustanoviteljinlastnikjezvezna

vlada.

VBelgijiznotrajZveznegaministrstvazazunanjezadeve,zunanjotrgovinoinrazvojno

sodelovanjedelujeGeneralnidirektoratzarazvojnosodelovanje(DGDC).Zadolženje

zaizvedboprogramasodelovanja,pripravopolitikinstrategijonačrtovanjateridenti

fikacijokooperacijskegaprogramainaktivnosti.Agencijazabelgijskotehničnosode

lovanje(BTC)jeinstitucijajavnegasektorjainimaizključnopristojnostzaoblikovanje

inizvajanjebelgijskeganeposrednegabilateralnegasodelovanja.VBelgijidelujetudi

Belgijskiskladzapreživetje,kijebilustanovljennapobudobelgijskegaparlamentas

ciljemizboljšatioskrboshranovpodsaharskihafriškihdržavah,kisesoočajoskronič

nimpomanjkanjemhrane.



371

NaDanskemjezarazvojnosodelovanjepristojenministerzarazvojnosodelovanje,ki

delujeznotrajministrstvazazunanjezadeve.Ministerjeodgovorentudizakoordina

cijodanskegasodelovanjanamednarodnihpogajanjihorazvojnihpomočeh,nadalje

vzpostavljatehničnosodelovanjeindajefinančnopomočdeželamvrazvoju.Kotpos

vetovalniorganmupomagadevetčlanskiodborzamednarodnorazvojnosodelovanje.

Največpetinsedemdesetčlanskisvetzamednarodnorazvojnosodelovanjeimanalogo,

danadzorujeodbor, sprejemanjegovaporočila termudajepriporočilaoziromamu

svetuje.Obaorgana imenuježeomenjeniminister.Skladza industrializacijodržavv

razvojupavsodelovanjuzdanskoindustrijointrgovinovzpodbujavlaganjavdeželev

razvoju.Vladasubvencioniranjegoveaktivnosti.

VKanadiimavodilnovlogonapodročjurazvojnihpomočiKanadskaagencijazamed

narodnirazvoj,kidelujepodokriljemzveznegazunanjegaministrstva.Agencijanačrtu

jeinizvršujevečinokanadskihrazvojnihsodelovalnihprogramovterupravljapribližno

80%proračuna,namenjenegarazvojnimpomočem.Agencijovodiministerzamedna

rodnosodelovanje.Agencijapodpiradelovečkot750nevladnihoziromazasebnihor

ganizacij,kakortudimednarodneorganizacijecivilnedružbe,kidelujejonapodročju

razvojnihpomoči.

NaŠvedskemimajovokviruministrstvazazunanjezadeveministrazamednarodno

razvojnopomoč.Osrednjovlogo imaŠvedskaagencijazamednarodnorazvojnoso

delovanje(SIDA).Parlamentinvladadoločatanjenproračunterdržave,skaterimibo

imelaŠvedskaprogramerazvojnegasodelovanjaterbistvotehaktivnosti.

VZRNjezapolitikorazvojnihpomočipristojnoZveznoministrstvozagospodarskoso

delovanjeinrazvoj(BMZ),kipripravljasmerniceinkoncepterazvojnepolitikezvezne

vlade,določadolgoročnestrategijerazvojnegasodelovanjainpravilazanjihovoizva

janje.Napodlagitehosnovnihusmeritevsepotemst.i.partnerskimidržavami(tehje

okoli70)uresničujejoskupniprojekti.BMZzaizvrševanjepogodbpooblastiizvajalske

organizacije(npr.Nemškaslužbazarazvoj,Nemškadružbazatehničnosodelovanje),

pričemerministrstvoskrbnonadzorujerezultate.

Vnavedenihdržavahpotekarazvojnapomočvtesnemsodelovanjuznevladnimiorga

nizacijami,kisodelujejopripripravidokumentovinprojektovstegapodročja.

Vparlamentihtehdržavsozapolitikorazvojnepomočipristojniodborizazunanjeza

deve(npr.AvstrijainDanska),vkanadskemHouseofCommonsdelujestalniodborza
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zunanjezadeveinmednarodnirazvoj,vZRNpajerazvojnapomočvpristojnostiOdbo

razagospodarskosodelovanjeinrazvojBundestaga.
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PROSTATRGOVINAVMEDITERANU-

PREDNOSTI,SLABOSTIINNADALJNJIRAZVOJ*

I.	 UVOD

Trgovina(menjavablagainstoritev)jebilazgodovinskogledanovednotesnopoveza

nazrazvojemčloveštva.Tagospodarskaaktivnost,kislediproizvodnji,pomeniosnovo

blaginjeingospodarskerastitertudinačinpovezovanjarazličnihkultur.Mednarodna

trgovinajevednoboljpomembnanelevgospodarskemsmislu,ampaktudisširšega

vidikamednarodnihodnosov.Žalimatrgovinatudisvojotemnoplat,sajsosezaradi

njeljudjespopadaliinvojskovali.Kljubtemu,dajetemnaplattrgovineševednoaktual

na,jenjenoosnovnoposlanstvo(povečevanjeblagostanjazaudeležence)ostalones

premenjeno,sajjetrgovinatakšnagospodarskaaktivnost,prikateriimatalahkokoristi

takokupeckotprodajalec.

Naročnikježelel,dapripravimoanalizo,kinajbizajelavečtempovezanihsprostotr

govinskimisporazumivMediteranu1,karjebiladokajzahtevnanaloga.Skladnozže

ljonaročnikasoprikazaneprednostiinslabostiprostetrgovinevMediteranuternjen

predvidenirazvoj.2Pritemsmoupoštevalitakoteoretičnekottudipraktičneargumen

tezainprotiprostitrgovini(nasplošnoinvMediteranu).

V drugem poglavju, ki je namenjeno teoretičnim vidikom koristnosti (proste) zuna

njetrgovine,soopisaninekateripojmi,ekonomsketeorijeozunanjitrgovini,področje

prostetrgovineterargumentizagovornikovinnasprotnikovprostetrgovine.Tretjepo

1PregledstanjanapodročjuprostotrgovinskihsporazumovmedmediteranskimidržavamiinEUznavedbo

izhodiščoziromapogojevzamorebitnooblikovanjeobmočjaprostetrgovinevMediteranu,navedbonjego

vihprednostiinslabostiternavedbomožnostizanadaljnjepoglabljanjeinrazvojobmočjaprostetrgovine

terprimerjalnipregledzževzpostavljenimiprostotrgovinskimiobmočji.

2Zaradiomejenegaobsegateraziskovalnenalogeponekodvečinformacijpodajamovsprotnihopombah

inštirihprilogah,ponekodpazapodrobnešeinformacijedodatnevirelenavajamo.Vraziskovalninalogi

enakovrednouporabljamoizraza»Sredozemlje«in»Mediteran«.Slednjisepogostejeuporabljavbesednih

zvezah.

*Mag.	Igor	Zo	bav	nik;pripravljeno:7.1.2008,objavljeno:7.7..2008.
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glavjejenamenjenoekonomskiminpravnimvidikomobmočjaprostetrgovineterraz

merjumedmultilateralniminregionalnimpristopomkurejanjumednarodnetrgovine.

Prvatripoglavjasonekakšenuvodvosrednjotemoprostotrgovinskisporazumimed

EUinmediteranskimidržavami,kijeprikazanavčetrtempoglavju.Vnjemprikazuje

moosnovnanačelazunanje trgovineEU,Evromediteranskoparnerstvo in(bodoče)

Evromediteransko območje proste trgovine, pa tudi seznam prostotrgovinskih spo

razumovEUsposameznimimediteranskimidržavamiternjihoveskupneznačilnosti.

OpisanesoprednostiinslabostiprostetrgovinevMediteranuterpredvideneaktivno

stiEUvletu2008napodročjuEvromediteranskegapartnerstva.Nakratkosoomenje

netudidruge(obstoječeinnačrtovane)prostotrgovinskepovezavenatemobmočju,ki

nevključujejoEU,predstavljenapajetudinajnovejšafrancoskapobudaoustanovitvi

t.i.Mediteranskeunije.Vpetempoglavjusmonakratkoopisalitrenutnonajvečjepro

stotrgovinskoobmočjenasvetu,vkateregasopovezanetridržaveizSeverneAmerike

(NAFTA)terposkušalipoložajMehikeinjužnoameriškihdržav(prostotrgovinskoob

močjeMERCOSUR)primerjatizodnosommedEUinmediteranskimidržavami.

Viriinliteraturasobilivečinomapridobljeninasvetovnemspletu.Uporabilismopred

vsemuradnespletnestranidomačihintujihdržavnihorganov,gradivaizrazličnihuni

verzspoudarkomnamagistrskihindiplomskihdelih,strokovnečlankeindrugevire.

Velikoinformacijjebilopridobljenihtudisspletneenciklopedijevangleškiverziji(Wi

kipedia).

II.	 KORISTNOST	ZUNANJE	TRGOVINE

2.1		 Opis	ne	ka	te	rih	poj	mov

Trgovina(trgovanje)jeprostovoljnamenjavablagainstoritev.Prvotnojetrgovinapo

tekalavoblikineposrednemenjaveblagainstoritev.Modernatrgovinauporabljame

njalniposrednik(denar),karpomeni,daselahkoločinakupblagaodhkratneprodaje

drugega blaga. Trgovanje obstaja iz veliko razlogov. Poglavitni je specializacija proi

zvodnje,sajsevečinaljudiosredotočalenamajhendelproizvodnjeblagaalistoritev,

ostalepapridobijovprocesumenjave.Trgovinaobstajatudimedobmočji(regijami),

kiimajoprimerjalneprednostivproizvodnjidoločenihdobrinalipazato,keromogoča

masovno(blagovno)proizvodnjo(Wikipedia).
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Mednarodna trgovina je menjava blaga in storitev preko nacionalnih meja. V večini

državpredstavljapomembendelbrutodomačegaproizvoda (BDP).Njenpomen in

obsegsejezindustrializacijo,naprednimtransportnimsistemom,globalizacijoinob

stojemmednarodnihpodjetijmočnopovečal.Znotrajposameznihdržav jenavadno

malotrgovinskihomejitev.Tepaobstajajovmednarodnitrgovini,navadnonauvoženo

blagoinstoritve(carine,kvote,omejitve), lahkopasotudinaizvoznistrani(izvozne

carinealisubvencije).Obstojtrgovinskihomejitevpomeniprotekcionističnopolitiko,

čepadržaveumaknejovseomejitve,obstajajopogojizaprostotrgovino(Wikipedia).

Teo	ri	je	med	na	rod	ne	me	nja	ve	(tr	go	vi	ne)

Vzgodovinisoserazvilerazličneteorijeindoktrine,kisoposkusilepojasniti,kakoje

prekmednarodnemenjavemožnodosečinajvečjegospodarskekoristizasodelujoče

posameznike,celotnagospodarstvaingospodarskeprostore:merkantilizem(16.stolet

je),liberalizem(konec18.stoletja),protekcionizem(30.leta20.stoletja),intervencioni

zem(ameriški»NewDeal«)inglobalizacija(80.leta20.stoletja),(Rakovec,2005).

Povezavomednaraščajočoekonomijoobsegainmednarodnomenjavo,kjerosrednje

mestozasedajotehnološkespremembe,lahkoprikažemovnaslednjisliki:

Sli	ka	1:	Lo	gi	ka	no	vih	teo	rij	med	na	rod	ne	me	nja	ve

Vir:Svetličič,1996:185.

Prostatrgovinajetržnimodel,vkaterempretokablagainstoritevmeddržavami(ali

znotrajdržav)neovirajorestrikcijedržave.Predpostavketegamodelasonaslednje(Wi

kipedia):

•trgovanjezblagombrezdodatnihdavkov(vključnocarin)alidrugihtrgovinskihovir

(npr.kvotnauvozalisubvencijzaproizvajalce),

•trgovanjesstoritvamibrezdodatnihdavkov,

•odsotnostpolitikeizkrivljanjakonkurence(kotsoposebnidavki,subvencije,zakono

dajaalidrugaureditev),kidajenekaterimdružbam,gospodinjstvomaliproizvodnim

tvorcemprednostpreddrugimi,
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•prostdostopdotrgaintržnihinformacij,

•nezmožnostpodjetij,dabiizkrivljalatrgspomočjomonopolnealioligopolnemoči

aliprekodržavnihukrepov,

•prostogibanjeljudi(delovnesile)inkapitalaznotrajdržaveinmeddržavami.

Dejanskovmednarodnitrgovininavedenipogojinisoizpolnjeniinzatotudinipopol

nomaprostetrgovine.Grelezapribliževanjetempogojem,zaprocesliberalizacijetr

govine,vkateremseobstoječetrgovinskeomejitvezmanjšujejo.Liberalizacijatrgovine

oziromaprostatrgovinapomenitorejleboljprostotrgovino,kipapraktičnonikolini

popolnomaprostakotvzgorajnavedenemtržnemmodelu.

2.2		 Za	go	vor	ni	ki	pro	ste	tr	go	vi	ne

Včasuliberalizmasoserazvileštevilneteorije,kiprikazujejokoristnostmednarod

nemenjave.TeorijoabsolutnihprednostivproizvodnihstroškihjeutemeljilAdam

Smith,njegovo teorijopa jedopolnilDavidRicardos teorijoorelativnihpredno

stihvproizvodihstroških3.Bistvo te teorije jev tem,danaj sedržavaspecializira

vtistihproizvodnjah,kjerdosegarelativnonižjestroškeproizvodnjekotdrugadr

žava.Ricardovo teorijosovdrugipolovici20. stoletjadopolniliHeckscher,Ohlin

inSamuelsonssvojimt.i.HOSmodelom,kivRicardovoteorijouvajavečještevilo

proizvodnihtvorcev.Vsenavedeneteorijedokazujejo,damednarodnamenjavain

proizvodna specializacija držav v panogah, kjer imajo primerjalne prednosti, pri

našakoristivsemudeleženimdržavam.4Teteorijeslonijonapredpostavkipopol

nekonkurence(Rakovec,2005).Današnjaekonomskaznanostvečinomazagovarja

tezo,damednarodnatrgovinapovečujeekonomskorastinživljenjskistandard(Wi

kipedia).

Mednarodnamenjavaširivelikosttrgainomogočaizkoriščanjeekonomijeobsega.Če

državaizvažaproizvode,kjerjenadpovprečnoproduktivna,inuvažatisteproizvode,

kjer je podpovprečno produktivna, se povečuje delež nadpovprečno produktivnih

sektorjevinznižujedeležpodpovprečnoproduktivnihsektorjevvnjenemgospodars

3ObaklasikaekonomskeznanostistadelovalavVelikiBritaniji,RicardojebilsicerpoporekluizPortugal

ske.Angleškiimperijjebilvnjunemčasuvodilnosvetovnogospodarstvo.

4Leontijefjesicermnogokasnejeugotovil,daZDAizvažajodelovnointenzivnoblagoinne,kotpredvideva

klasičnateorija,kapitalnointenzivnegablaga(pojavjekasnejevekonomskiteorijidobilimeLeontijefpara

doks)inssvojougotovitvijoresnozamajalklasičnoteorijomednarodnemenjave.
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tvu.Stemsecelotnistroškivgospodarstvuznižujejo.Polegtegamednarodnamenjava

pomaga izboljševati proizvodno strukturo ter povečuje prilagodljivost gospodarstva.

Mednarodnamenjavaimatudiizobraževalnovrednostinzagotavljakonkurenčnooko

ljedomačemugospodarstvu.Znjenopomočjosezaznavajospremembevsvetuinse

prenašajovdomačegospodarstvo,hkratipaseprenašadomačepresežkevsvet.Zaradi

svojihdinamičnihkoristiimamednarodnamenjavavdoločenemsmislupodobnovlo

go kot tehnični napredek, ker povečuje proizvajalne možnosti neke države5 (Senjur,

2002).

Mednarodnatrgovinajezamajhnedržavešeboljpomembnakotzavelike.Pomanjklji

vostmajhnihdržavjemajhennotranjitrg,zaradikaterenemorejoekonomičnorazvijati

gospodarskihdejavnosti,prikaterihjepomembnaekonomijaobsega.Polegtegamajh

nedržavenemorejo imetidovoljširokorazvejaneproizvodnestrukture.Domači trg

tehdržavjepremajhen,dabiomogočaldovoljvelikorazvojnodinamiko.Negledena

tosemnogemajhnedržaveuspešnorazvijajo.Majhnadržavasemorapolegugodnih

izvoznihmožnostiosredotočitinapospeševanjeizvozaproizvodovinstoritevvspecia

liziranihtržnihnišah(Predolac,2006).

Vsvetovnemgospodarstvusevečinomapojavljajorazličneoblikenepopolnekonku

rence,obenempasemednarodnatrgovinadogajanapretežnousmerjanihtrgih6.Na

podlagitehugotovitevsoserazvileštevilnet.i.alternativnealinovejšeteorije,kotso:

teorija tehnološkegaprepada, teorijaživljenjskegaciklaproizvoda, teorijaznotrajpa

nožnetrgovineitd.Tuditealternativneteorijepričajooprednostih,kijihzagotavljaod

prtostgospodarstva.Nekaterenoveteorijemednarodnemenjaveekonomistov,kotso

npr.Brander,Dixit,Helpman,KrugmaninSpencer,ugotavljajonastaneknaraščajočih

donosovvpogojiholigopolnegagospodarstva.Taugotovitevvodivsklep,daomejeval

niukrepiposameznedržavelahkoizboljšajomenjalnarazmerjavnjenokorist.Vendar

padolgoročnoomejevanjetrgovinevednopripeljedoposlabšanjapogojevmenjaveza

obedržaviinposledičnodonižjegablagostanjavobehdržavah(Rakovec,2005).

5Tetrditvesopodprtetudivpraktičnihizračunih.Jeras(2003)npr.navaja,dasoDamijaninsoavtorjileta

1999proučevaliučinektrgovinskegaodprtjanauspešnostidržave.ZaprimersovzeliPoljskoinugotavljali,

zakolikoodstotkovseobopustitvicarinskihdajatevzvišanjenBDP.Opustitevcarinskihdajatevjepotekala

ssklenitvijoprostocarinskegasporazumazEUinnastankomsporazumaCEFTA.Ugotoviliso,dajerezultat

opustitvecarinskihdajatev(doleta1999)povečanjeBDPvtejdržaviza7,3%.

6Zanimivoje,dajeHymerleta1960ugotovil,dadoneposrednihtujihinvesticijpridelevrazmerahnepopol

nekonkurence,diferenciacijeproizvodovinvstopnihpreprekahnatrgih(Rakovec,2005).
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Zgodovinskodejstvoje,dastabiliVelikaBritanijainZDA,7zakateresepredpostavlja,

dasoserazvilespomočjopopolnekonkurenceinliberalnetrgovinskepolitike,vdolo

čenemzgodovinskemobdobjuzeloagresivnipriuporabizaščitinsubvencij(Predolac,

2006). Podobna praksa protekcionizma kot predhodnika gospodarskega vzpona dr

žavezgodovinskoveljatudizadrugegospodarskomočneoziromarazvitedržavenpr.

Nemčijo,JaponskoinKitajsko.

2.3	Nas	prot	ni	ki	pro	ste	tr	go	vi	ne

Nobena država (gospodarski prostor) ne prepušča uvoza in izvoza zgolj spontanim

reakcijamdomačetersvetovneponudbeinpovpraševanja.Vsodobnemsvetuneve

ljajopogojiprostepopolnomaliberalneureditvemednarodnetrgovine.Državalahko

pospešujeizvozalipaomejujeuvozzrazličnimioblikamicarin,davki,dovoljenji,troša

rinamiinpodobnim.Uporabatakšnihukrepovjevsodobnihmednarodnihgospodar

skihodnosihvednoboljomejenaoziromanadzorovana(Rakovec,2005).

Vnasprotjusprevladujočimmnenjemokoristnostitrgovineobstajajotudinjenikriti

ki,kimenijo,damednarodnatrgovinanikoristnanpr.zadeželevrazvojuinjimcelo

škodizaradiprenosadohodkaodrevnihkbogatimdržavam,kinastaneiznaslednjih

razlogov:

•rastsvetovnegapovpraševanjapoprimarnihproizvodihjeomejena.Razvitedržave

sotehnološkonapredne,učinkovitostuporabesurovinvindustrijijemočnonarasla,

produktivnostkmetijstvavrazvitihdeželahjepovečana,

7PrevladakonceptasvobodnetrgovinevZDAsovpadaznjenimnedvomnimprimatommedsvetovnimi

gospodarstvi.ZaZDAvelja,dajeklasikomekonomskeznanosti(SmithinRicardo)napodročjuliberalizacije

zunanjetrgovinenasprotovalžeRicardovsodobnikHenryCharlesCarey,vodilniameriškiekonomisttakrat

t.i.»ameriškešolekapitalizma«(19.stoletja)najboljznanpodelu»Harmonijainteresov«(HarmonyofInte-

rest).Careyjevnasprotjuz»britanskimsistemom«,kistagautemeljilaSmithinRicardo,nasprotovalsistemu

svobodne trgovine(t.i laissez faire svobodni trgovini) inzagovarjal »ameriški sistem«razvojakapitalizma

prekocarinskezaščiteinintervencijedržaveprispodbujanjuproizvodnje.Intervencijasejetudivpraksives

častudiuresničevala,najboljpoznanovčasupredsednikaLincolnainGrantainvrhdoseglav30.letih20.

stoletja(protekcionističniHawley-SmootTariffAct).ZačasaFranklinaD.Roosveltasosepričelezmanjševati

ovirevzunanjitrgovini,karsejenadaljevalopodrugisvetovnivojni,ZDApasopostalepravezagovornice

svobodnetrgovinešelev70.letih20.stoletjapoaktivnostih,kisobileizvedenepredtemvčasupredsednika

Kenedya(delnopoWikipedia).
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•pogojimenjavedržav,katerihizvoztemeljinaprimarnihproizvodih,seslabšajoza

radioligopolneganadzoranadtrgomproizvodnihtvorcevinpotrošnihdobrinvraz

vitihdržavah,

•protekcionizemrazvitihdržavnapodročjukmetijskeproizvodnjenarašča(Todaroin

SmithvBorakinSuša,2006).

Nasprotnikisvobodnetrgovinenavajajo,dajepritrgovanjupovečanjebogastvaleagre

gatno,zaposamezneudeležencepa jeodvisnoodprerazporeditvedohodka.Zaradi

zunanje trgovine lahko pride do znatnih izgub, še posebno v industriji, ki je bila še

predkratkimzaščitenainimaprimerjalneslabosti.Zagovornikisvobodnetrgovinena

taargumentodgovarjajo,dasodobičkizmagovalcevvečjiodizgubporažencev(Wiki

pedia).

2.4	 Al	ter	na	ti	ve	pro	sti	tr	go	vi	ni

Nekaterikritikiprostetrgovineneostajajoleprinaštevanjupomanjkljivostilete,am

pakpredlagajotudidrugačnerešitve.Tegredovrazličnesmeri,najboljpogostopaso

predstavljenenaslednjealternativeprostitrgovini(Wikipedia):

•protekcionizemjeekonomskapolitika(običajnojospremljajotudipolitičniukrepi),

ki izolira državo prek vzpostavitve carin, kvot, omejitev, poostrenim nadzorom na

mejah indrugimiukrepi.Njenizagovornikimenijo,daprotekcionizempreprečuje

izkrivljanjaobčutljivestruktureceninplačvdomačemgospodarstvusstranizunanje

gadumpinga,nepoštenotrgovinoznerazvitimidržavami,arbitražopridelovnisili,

ilegalnemigracijeindrugetujevplivenadomačitrg,;

•uravnoteženotrgovanjejealternativniekonomskimodelprostemutrgovanju,vok

viru katerega se od udeleženih narodnih gospodarstev pričakuje približno enako

vredennasprotentokblaga,karpomeni,danivelikihtrgovinskihprimanjkljajev.V

primeru,daprimankljajinastanejo,moragospodarstvospresežkomtrgovanjeurav

notežiti;

•poštenatrgovina(fairtrade)jeorganiziranodružbenogibanje,kinapodročjumed

narodnetrgovinezagovarjaplačilo»poštenecene«,kivključujetudisocialneinoko

ljevarstvenestandardenapodročjih,kisopovezanasproizvodnjorazličnihdobrin;8

•mednarodnablagovnamenjava,kisosejoobčasnodejanskoposluževalenekatere

države(bivšaSovjetskazveza,Arabskaliga);

8Podrobnojepoštenatrgovinapredstavljenanpr.vBorakinSuša(2006).
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•mednarodnoomejevanjecen(navzdol):nekateriugotavljajo,da jeprosta trgovina

krivazazmanjšanjecennamednarodnemtrgu.Edenodrazlogovjetudisubvencio

niranjetehdobrinvrazvitihdržavah.Nekaterinamestoukinitvetehsubvencijpredla

gajonjihovorazširitevtudinadeželevrazvoju;

•regionalnitrgovinskibloki:nekaterizagovarjajotrgovanjeznotrajtrgovinskegabloka,

nepamednjimi.Vdržavah,kisopovezanevcarinskounijo,imajonavadnopodobne

življenjskistandardindružbenenorme.

III.	 OBMOČJE	PROSTE	TRGOVINE	IN	MEDNARODNE		
POGODBE	O	PROSTI	TRGOVINI

3.1		 Mul	ti	la	te	ra	li	zem	in	re	gio	na	li	zem	

Namultilateralnemnivojujenajširšeuveljavljenamednarodnapogodbanapodročju

mednarodnetrgovineSporazumoustanovitviSvetovnetrgovinskeorganizacijeSTO

(WorldTradeOrganizationWTO),9kijezačelveljati1.januarja1995.Prvotnikrog23.

članicGATTsejemočnorazširilin27.9.1994jepristopilaSlovenija,žekot124.članica,

odtlejpasejekrogčlanicrazširilna144.

Namultilateralnemnivojusovelikegapomenasotudisporazumiotrgovanjussuro

vinamikotso:Mednarodnisporazumokavi(InternationalCoffeeAgreement  ICA),

Mednarodnisporazumogumi(InternationalRubberAgreement  INRA)ter javnosti

9STOjemednarodnainmedvladnaorganizacija,vokvirukatereseoblikujejomultilateralnapravilatrgova

njameddržavamičlanicami.Ustanovljenajebilaleta1995zMarakeškimsporazumomkotrezultatUrugvaj

skegakrogatrgovinskihpogajanj(19861994).Osnovnitrgovinskisistem(omejenvglavnemnaindustrijske

proizvode) je bil sicer vzpostavljen že leta 1947 s sklenitvijo Splošnega sporazuma o carinah in trgovini

(GATTGeneralAgreementonTariffsandTrade).STOobsegabistvenoširšiskloppraviloziromaspora

zumov,kiurejajo trgovinoz industrijskim inkmetijskimblagom, trgovinosstoritvami in trgovinskevidi

kepravicintelektualnelastnine.Sestavnadelastatudi(multilateralni)mehanizemzareševanjetrgovinskih

sporovmedčlanicamitermehanizemrednihpregledovtrgovinskepolitikečlanic.KljučnafunkcijaSTOje

koordinacijanadaljnjihmultilateralnihmedvladnihpogajanjozniževanjuoziromaodpravljanjuovirvsve

tovnitrgovini.Tapogajanjasozaradivelikegaštevilačlanicinnasprotujočihsiinteresovtežavnainpočasna,

zatolahkovzadnjemčasuzasledimomočnopovečanjeaktivnostidržavvsmeribilateralnegaoziromare

gionalnegasporazumevanjanapodročjumednarodnetrgovine(Belaknjigaotrgoviniininvesticijah,2007:

vnadaljevanjuBelaknjiga).
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najboljznanSporazumoustanovitviOrganizacije izvoznikovnafte (Organisationof

thePetroleumExportingCountriesOPEC)(UniverzavMariboruspletnestrani).

Mednarodnipravnired,kisogameddržavamičlanicamivzpostavilisporazumivokvi

ruSTO,temeljinanaslednjihtemeljnihnačelih(Tratnik,2002):

•načelonediskriminacijeoziromasistemnajvečjihugodnosti,

•načelonacionalneobravnave,

•prizadevanjezačimsvobodnejšotrgovino,

•načelopreglednosti(predvidljivostoz.načelozaupanja).

Naregionalnemnivojusonajboljpomembnisporazumi,naosnovikaterihsonastale

pomembnejšeekonomskeintegracije:

•EGS,Evropskagospodarskaskupnost(oziromaEU),

•EFTA,EuropeanFreeTradeAssociation,

•NAFTA,NorthAmericanFreeTradeAgreement.

Trgovinskiregionalizemjelahkoalternativasvobodnitrgoviniinmultilateralnemuure

janjumednarodnetrgovine.Lahkopapomenitudinjenopostopnovzpostavljanje,do

grajevanjeinpospeševanje.Regionalnosklepanjedogovorovjenamrečtudiodzivna

(pre)počasnopogajanjenamultilateralnemnivoju.

Sklepanjeregionalnihtrgovinskihsporazumovprinaša tudidoločeneslabosti,kotso

netransparentnostinpritiskinašibkejšedržave,zatosiEUmočnoprizadevazauspeh

pogajanjnamultilateralnemnivoju.Obpovečaniaktivnosti tretjihdržavnabilateral

neminregionalnemnivojupaobstajanevarnost,daEUostanezunajtegaprocesain

takoizpustinovetrgovinskeininvesticijskepriložnostivsvetu(Belaknjiga).

Odnosmedregionalizmom(trgovinskimibloki)naeniininmultilateralizmom(prosto

trgovinoliberalizmom)ješevednokontroverzen.STOnapodlagiXXIV.členaGATT

omogoča(prinjejsejihprijaviinSTOpotrdiskladnost)regionalnesporazume,kine

nasprotujejomednarodnemutrgovinskemusistemu.Kriterijje,datrgovanjestretjimi

državaminesmebitiprizadetobolj,kotjebilopreduveljavitvijoregionalneskupine.

NapodlagiGATTstamožnidveoblikipreferenčnegatrgovanja,insicercarinskaunija

inobmočjesvobodnetrgovine(AlvarezCoque,2003).

Območjeprostetrgovine(trgovanja)jeedenodnačinovgospodarskegapovezovanja

med državami. Gospodarsko povezovanje zmanjšuje ovire med posameznimi nacio

nalnimi trgi.Stopnjegospodarskegapovezovanja lahkokategoriziramovšestskupin
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(pritemvsakanadaljnjastopnjapomenipovečanjegospodarskegapovezovanja):(1)

preferencialno trgovinsko območje, (2) območje proste trgovine, (3) carinska unija,

(4)skupnitrg,(5)ekonomskaindenarnaunijain(6)popolnaekonomskaintegracija.

Območja,kispadajovnavedenetočke(3),(4),(5)in(6)sohkratitudiobmočjaproste

trgovine(2).Najvišjaobstoječastopnjagospodarskegapovezovanjamedneodvisnimi

državamivsvetujeEvropskamonetarnaunijazatistedržavečlanice,kisouvedleevro

kotskupnovaluto(Wikipedia).

V spodnji tabeli je prikazano, kako posamezne stopnje gospodarskega povezovanja

spremljajotudiposameznigospodarski(vtabeli1navedenikotosnovneznačilnosti)

ukrepi.

Ta	be	la	1:		Stop	nje	med	na	rod	nih	re	gional	nih	in	te	gra	cij	in	nji	ho	ve		

os	nov	ne	zna	čil	no	sti:

Osnovneznačilnosti

Stop	nja	in	te	gra	ci	je Od	pra	va	ca	rin	
in	kvot

Skup	na	zu	na-
nja	ca	rin	ska	
ta	ri	fa

Mo	bil	nost	
proi	zvod	nih	
tvor	cev

Har	mo	ni	zi	ra-
na	eko	nom	ska	
po	li	ti	ka

Po	pol	na	zdru-
ži	tev	eko	nom-
skih	po	li	tik

Prostotrgovinsko
območje

DA NE NE NE NE

Carinskaunija DA DA NE NE NE

Skupnitrg DA DA DA NE NE

Ekonomska(gospo
darska)unija

DA DA DA DA NE

Popolnaekonomska
unija

DA DA DA DA DA

Vir:prirejenopoJovanovič,vPlevnikstr.20.

Območjeprostetrgovinetorejoznačujeskupinodržav,kisomedsebojodpraviletrgo

vinskeovire,kotsonaprimercarine,uvoznetarifeinkvotenavečino(alivse)blago,

nisopapoenotilecarindotretjihdržav.Poteorijijetakšnaoblikapovezaveprimerna

za države, če so njihove proizvodne strukture komplementarne. V primeru, da so si

konkurenčne,pajeprimernejšaoblikapovezovanjacarinskaunija(WikipediainAlva

rezCoque,2003).
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3.2	 Med	na	rod	ne	po	god	be	in	spo	ra	zu	mi	o	pro	sti	tr	go	vi	ni	

Mednarodnegospodarskesporazume10lahkorazdelimovštirisklope:(1)sporazumeo

gospodarskemintrgovinskemsodelovanjuvsebujejosplošnanačelasodelovanja;(2)

sporazumeospodbujanju invarstvu investicij, (3)sporazumeo izogibanjudvojnega

obdavčevanjain(4)sporazumeoprostitrgovininjihovnamenjepostopnavzpostavi

tevprostegapretokablaga,storitev,kapitalaindelovnesile(Rakovec,2005).

Območjeprostetrgovinepravnoustvarjajoregionalnitrgovinskisporazumi,kisood

pravili medsebojne tržne omejitve med članicami za vse vrste dobrin. Članice lahko

zadržijotržneomejitvezadrugedržave.Območjeprostegatrgovanjanemoreobstajati

brezporeklablaga.Zarazlikoodcarinskeunijeobmočjeprostetrgovinenimaenake

politikedonečlanicgledecarin inkvot.Zapreprečevanje izogibadajatvam(vobliki

ponovnegaizvoza)sozatopotrebnapotrdilaoizvoru,spomočjokaterihsezagotavlja

minimalniobsegdomačihmaterialnihvložkov(imputov)indomačedodanevrednosti

blagu(Plevnik,2006,Wikipedia).

Pojemprostetrgovinejepostalzelopolitičnoobarvaninpogostosessporazumiopro

stitrgoviniuvajajododatnetrgovinskeomejitve.Takšneomejitvesopogostoposledica

domačihpritiskovsstranipomembnihpodjetij,okoljevarstvenihskupininsindikatov,

kihočejoposebnozaščitosvojihinteresov(Wikipedia).

3.3		 Re	gio	nal	ni	spo	ra	zu	mi	o	pro	sti	tr	go	vi	ni	

V zadnjih petnajstih letih je prišlo do prave eksplozije trgovinskih sporazumov. Sko

rajdanivečdržavenasvetu,kinebibilačlanalisepogajalaočlanstvuvenemaliveč

regionalnihintegracijskihsporazumov11.Glavnimotivtrgovinskihsporazumovjeeko

10Mednarodnepogodbe(internationalconventions,treaties)sopoglavitnivirmednarodnegaprava.Drugi

izrazi,kiseuporabljajokotsinonimzamednarodnopogodboalidoločentipmednarodnepogodbeso:agree-

ment(sporazum),pact,protocol,charter(listina),covenant,declaration,engagement,arrangement,accord,

regulations(predpisi) inprovisions(določbe).Mednarodnepogodbezelopogostourejajoekonomskeod

nosemeddržavamigledegospodarskihsubjektovdržavpogodbenic(sporazumioprostitrgovini,oklavzuli

največjihugodnosti,ovarovanjuinvesticij,ocarinskihunijahitd.)(UniverzavMariboruspletnestrani).

11Svetovnabankauporabljaizrazregionalniintegracijskisporazumzaradiželjepopoudarjanjuneekonom

skihvplivov.Pogostoimajonamrečtrgovinskisporazumitudipolitičneinsocialneučinke(nazorenprimer

jeEU)(Jeras,2003).
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nomski.Poudarjenesoprednosti,kijihprinašatapovečanakonkurencainmožnostdo

seganja(večjih)ekonomijobsega12(Jeras,2003).

UčinketrgovinskihsporazumovSvetovnabankarazdelivdveskupini:(1)učinkekon

kurenčnostiinobsegater(2)učinketrgovineinlokacije.Doučinkovkonkurenčnosti

inobsegapride,koločenitrgirazličnihdržavpostanejointegriranivenoten,združen

trg.Večjitrgomogočadoseganjeekonomijeobsegainprineseproizvajalcemvdržavah

članicahbližjistik,hkratipamednjimipovečakonkurenčnost.Ustaljenimonopolnipo

ložajipostajajošibkejšizaradipovečevanjaučinkovitostipodjetji.Proizvajalciizdržav

nečlanic,kiizvažajonaobmočjeskupnegatrga,bodoobčutilispremembovvelikosti

trga in konkurenčnosti, ki bo pomenila spremenjeno cenovno strukturo izdelkov in

režimneposrednihtujihinvesticij.Ceneizdelkovsebodozaradipovečanekonkurenč

nostiznižale,neposrednetujeinvesticijepanarasle(zaradipovečaneprivlačnostituje

gatrga).Znižanjecenuvoženihizdelkovizpartnerskihdržavspodbudipotrošnike,da

zamenjajodomačeproizvodealiproizvodeizdržavnečlaniczaproizvodepartnerskih

držav.Tiučinkiustvarijospremembevrealnemdohodkuzaproizvajalceinpotrošnike

tertudizacelotnedržave(Jeras,2003).

Negativnastrantrgovinskihsporazumovjezmanjšanjetrgovanjainpretokatehnologije

zdržavaminečlanicami,hkratipapovečanaodvisnostodspecifičnihtrgov.Najpogoste

jesoprednostibistvenovečjeodnegativnihefektov,kardokazujejopredvsemštevilni

sporazumi.Vpreteklihletihsvetnibilpričalepovečanjuštevilasporazumov,temveč

tudidvigovanjunjihovihkvalitet(Jeras,2003).

12Trijeglavnikorakirazvojatrgovinskihsporazumovso:

1.poznanje,daučinkovitaintegracijazahtevavečkotzgoljznižanje(odpravo)carinskihtarifinkvot.Številne

drugeovirepovzročajosegmentiranjetrgainovirajoprostpretokblaga,storitev,investicijinidej.

2.Prehodizzaprtegaregionalizmavboljodprtmodel.Številnitrgovinskisporazumi,sklenjenimeddrža

vamivrazvojuvsedemdesetihletih,sotemeljilinamodeluuvoznosubstitucijskegarazvoja.Regionalni

sporazumi,kisojihspremljalevisokezunanjetrgovinskeovire,soslužilizaimplementacijotegamodela.

3.Trgovinskiblok,kjerimajorazvitedržavezmanjrazvitimienakopravenodnos.Tisporazumisousmerjeni

vspodbujanjegospodarstevvsehčlanic.

Tretjastopnjajenajučinkovitejša.PrviprimertakšnegatrgovinskegasporazumajeNAFTA(Severnoameriški

sporazumoprostitrgovini),skaterimjebilleta1994prostotrgovinskisporazummedZDAinKanadorazšir

jennaMehiko.Evropskaunijaimazmanjrazvitimidržavamištevilnesporazume.Zdržavamikandidatkami

zavstopvEUimasklenjeneevropskesporazume,posebnisporazumsTurčijoinvzadnjemčasutudipoliti

kot.i.sredozemskihsporazumov,kidajejoposebnemožnostidržavamseverneAfrikeinBližnjegaVzhoda

(Jeras,2003).
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IV.	 PROSTOTRGOVINSKI	SPORAZUMI	MED	EU		
IN	MEDITERANSKIMI	DRŽAVAMI

4.1		 EU	in	zu	na	nja	tr	go	vi	na

TrgovinskisporazumisoizrednopomembendeltrgovinskepolitikeEU.Sporazumi,ki

jihjesklepalaEU,soimelirazličnemotive:npr.pripravadržavnačlanstvovEU,pove

zavassoseščino,pospeševanjerazvoja,odzivnapolitičnedogodke,političnoingospo

darskosodelovanjeterstabilnost,odprtjenovihtržišč,razvojnovihtrgovinskihpravilin

trajnostnirazvoj.Obstoječisporazumi(evropskisporazumi,stabilizacijskopridružitve

nisporazumi,evrosredozemskisporazumi, sporazumiopartnerstvu insodelovanju,

itd.)odsevajo topestrost:EUuporabljaregionalnetrgovinskesporazumezarazlične

namene,kjerjepomembenpredvsemdolgoročnividik.Tisporazumizajemajovečkot

leodstranejevanjetradicionalnihtrgovinskihovir(Belaknjiga).Sporazumi,kijihjeEU

sklenilazdrugimidržavami,tvorijodvetretjinivsehsvetovnihtrgovinskihsporazumov

(Jeras,2003).13

Sporazumioprostitrgovini,kijihsklepaEUzmanjrazvitimidržavami,kotsonpr.me

diteranskedržave,soasimetričnenarave.Topomeni,daEUzzačetkomveljavnostispo

razumovobičajnoodpravivsecarinezaindustrijskeizdelke,tedržavepajihznižujejo

postopno  v določenem prehodnem obdobju, od začetka veljavnosti posameznega

sporazuma.Zakmetijske,ribišketerpredelanekmetijskeproizvodepaseobičajnopod

pisnicidogovoritaoizmenjavikoncesij.Bilateralnainregionalnapogajanjazasklenitev

sporazumovlahkopomagajopokritinekateremanjkajočevidikevmultilateralnihpo

gajanjih,kiseodvijajopodokriljemSTO.Predvsempajetaproces,kivodiktrgovinski

liberalizacijimedpartnericami,bistvenohitrejši(Belaknjiga).

PravnopodlagoskupnetrgovinskepolitikekotenenajpomembnejšihpolitikEUpred

stavlja133.členPogodbeoEU.Tameddrugimdoloča,damoraskupnatrgovinskapo

litikatemeljitinaenotnihnačelih,zlastigledecarinskihstopenj,ukrepovliberalizacije

trgovine inukrepovzazaščito trgovine.PredpisiEUnapodročjuskupne trgovinske

politikesovcelotizavezujoči inseneposrednouporabljajovvsehdržavahčlanicah.

Državečlanicenapodročjutrgovinevmednarodnemmeriludelujejokotensubjekt.To

pomeni,dasedržavečlanicegledeoblikovanjatrgovinskepolitikemedsebojnouskla

13SeznamsporazumovoprostitrgovinijevPrilogi1,seznamsporazumovEUoprostitrgovini,kisoševfazi

priprave(pogajanj),pajevPrilogi2originalnegabesedilanaloge.
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dijo,čepravsoprioriteteposameznihdržavčlanicnatempodročjurazlične.Priobliko

vanjuprioritetzastopajointeresesvojegagospodarstva,pričemerpanikakornesmejo

zanemaritiskupnegainteresaEU(Belaknjiga).

EUjepostopnoodpravljalatrgovinskeovireinjedanesenanajboljodprtihgospo

darstevnasvetu.Njenapovprečnacarinskastopnjaznaša4%zaindustrijskeproi

zvodeinjemednajnižjiminasvetu.Trgovinazblagominstoritvamipredstavljakar

15%njenegaBDP(3odstotne točkevečkotvZDA inna Japonskem).EU je tudi

največja izvoznica blaga in storitev ter največja investitorka v tujini. Liberalizacija

trgovinejeglavnivirpovečanjaproduktivnosti,insicerzaradipovečanekonkuren

ce,večjespecializacije(temelječenaprimerjalnihprednostih),inovacij,tehnološke

vsebineuvozaininvesticijterekonomijeobsega.EUimavelikizvoznipotencialna

področjuvisokokakovostnih invisoko tehnoloških izdelkov terstoritev.Priohra

njanju konkurenčne prednosti ima velik pomen zaščita intelektualne lastnine na

mednarodnemnivoju.Glavnanačelatrgovinskepolitike,zakaterasezavzemaEU,

so:prostdostopdotretjihtrgov,zagotavljanjepotrebnekonkurencenavsehzuna

njihtrgihterspoštovanjeinuveljavljanjedogovorovinpravilSTO.EUželitrgovino

usmeritinanačin,danjenipozitivniučinkidosežejotudinajboljrevnedržave.In

dustrijskiproizvodiseuvažajonatrgEUpopreferencialnihstopnjahvokvirubila

teralnihsporazumov,splošnegasistemapreferencialovalicarinskihopustitev(Bela

knjiga).

4.2	 Evro-me	di	te	ran	sko	part	ners	tvo	in	Evro-me	di	te	ran	sko	ob-
moč	je	pro	ste	tr	go	vi	ne

InteresEUzaobmočjejužnegaSredozemlja14jebilodnekdajvelikzaradibližineintak

tudiostaja,sajtadvaprostorajuzdružujevečtisočletijskupnezgodovine,kulturnihpo

vezavinmenjave(MüllerJentsch,2003).

Ta interes je pripeljal do več gospodarskih sporazumov, nov mejnik v odnosih med

obemaregijamapajepomenilakonferencazunanjihministrovdržavEU(takrat15čla

nic)in12mediteranskihdržav(Maroka,Alžirije,Tunizije,Egipta,Izraela,Jordanije,Pa

lestinskeupraveZahodnegabregainGaze,Libanona,Sirije,Turčije,CiprainMalte),ki

jepotekalaod27.do28.novembra1995vBarceloni.ZDAsoimelenatejkonferenci

14ZemljevidtegaobmočjajevPrilogi.
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statusopazovalke.15Konferencajepomenilazačeteknovega, t.i.Evromediteranskega

partnerstva.Proces,kijestekelzauresničitevtegapartnerstva,paseimenujetudiBar

celonskiproces.NatejkonferencijebilasprejetatudipomembnaBarcelonskadeklara

cija,katerenamenjepartnerstvonatrehpodročjih:

•političneminvarnostnem:ciljjedoločitiskupnoobmočjemiruinstabilnosti,

•gospodarskeminfinančem:ciljjeomogočitivzpostavitevobmočjaskupneblaginje,

•socialnem, kulturnem in človeškem: cilj je razviti človeške vire in spodbujati razu

mevanjemedkulturamiterizmenjavemedcivilnimidružbamizeneindrugestrani

Sredozemlja.

KončniciljEvromediteranskegapartnerstvajeprostpretokblaga,storitevinkapitala

(območjeprostetrgovine)doleta2010.

Slediloješevečevromediteranskihkonferencministrovzazunanjezadeve,16kisose

srečevalivrazličnihčasovnihrazmikih,nazadnjenovembra2007vLizboni.17Zazuna

njo trgovino so bile pomembne predvsem evrosredozemske trgovinske konference

(Bruselj2001,Toledo2002,Palermo2003,Instambul2004inMarakeš2006)18.NaEvro

sredozemskikonferencizunanjihministrovvStuttgartu(1999)jebildosežendogovor,

daLibijalahkopostanemediteranskipartner,kobovcelotisprejelazahteveBarcelon

skegaprocesa.Taprocestemeljinaspoštovanjučlovekovihpravicinrazvojudemokra

cije,kijeključnozamir,stabilnostinblaginjoregije.Leto2005sejeimenovalo»Leto

Sredozemlja«injesovpadlozdesetoobletnicozačetkaBarcelonskegaprocesa.

15NatemobmočjuimajogospodarskiinterestudiZDA.Predvidevase,dabodoleta2013ustanovljenot.i.

»Bližnjevzhodnopodročjeprostetrgovine«(MiddleEastFreeTradeAreaMEFTA)zZDA.Sporazumaopro

stitrgovinisoZDAžesklenilezIzraelominJordanijo,vzaključnifazipastasporazumaoprostitrgoviniz

MarokominBahrainom,predvidevapasesklenitevsporazumaoprostitrgovinizOmanominZdruženimi

arabskimiemirati(Wikipedia).

16NaevromediteranskikonferencinaKreti(2003)sozunanjiministrisprejeliodločitev,dasevokviruBar

celonskegaprocesaustanoviEvromediteranskaparlamentarnaskupščina(EMPS).Takojeod22.23.marca

2004vGrčijipotekaloustanovitvenozasedanjeEMPS.Slovenijojenazasedanjupredstavljalpodpredsednik

DržavnegazboraValentinPohorec.EMPSsestavlja240parlamentarcev:120izEU(75iznacionalnihparla

mentovčlanicEUin45izEvropskegaparlamenta)in120izmediteranskihpartnerjev.

17Sklepistegasrečanja,kisenanašajonavsapodročjapartnerstva,meddrugimdelomatudinaobmoč

jeprostetrgovine,sovangleškemjezikudostopninaspletnistrani:http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/

FF7CA6E459804B3AA3B600D072967697/0/9ReuniaoEuromedMNES.pdf.

18NaslednjatrgovinskakonfernecanajbibilavFrancijivdrugipolovicileta2008.
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SciljemustvarjanjaobmočjaprostetrgovinejeEUsklenilapridružitvenesporazumez

mediteranskimidržavamiinsicerbilateralno(grezat.i.povezavo»severjug«).Sporazu

midoločajopostopnozniževanjecarinskihinnecarinskihovirzindustrijskimiizdelki,

zatrgovinoskmetijskimiproizvodipajepredvidenapostopnaliberalizacijazzagotav

ljanjemrecipročnegapreferecialnegadostopadotrgovpogodbenic.Hkratipakotdel

barcelonskega procesa tudi države Mediterana med seboj sklepajo prostotrgovinske

sporazume(grezapovezavo»jugjug«).

Processklenitvebilateralnihevromediteranskihsporazumovjebilzahteven,sajsobila

pogajanjadaljšaodprvotnihpričakovanj.Vsaksporazumjebilsprejetpotežavnempo

gajanjumedKomisijoinposameznomediteranskopartnerskodržavo(MüllerJentsch,

2003).19

EUimaveljavneevromediteranskepridružitvenesporazumeznaslednjimidržavami:

Alžirija,Egipt,Izrael,Jordanija,Libanon,Maroko,SirijainTunizija.Parafiranjebiltudi

žesporazumsSirijo (Svetmoraodločitiopodpisu20), sPalestinskoupravoZahod

negabregainGazepajeuveljavljenzačasnisporazum.Bilateralnievromediteranski

pridružitvenisporazumisopodobnipridružitvenimsporazumomdržavkandidatkza

članstvovEU(uvozindustrijskihproizvodoviztehdržavvEUnipodvržencarinskim

dajatvam),vendarnepredvidevajomožnostizavčlanitevvEU(spletnomestoKomi

sije). V tabeli 2 je podrobnejši seznam pridružitvenih sporazumov po posameznih

državah:

19Todanovaregionalnadinamika,kiimatudisvojeomejitve,jenaletelanazadržansprejem.Trebajenamreč

priznati,dasredozemskimdržavamprinašaznatnotveganje,insicerbrezkakršnegakolizagotovila,dajeto

zanjenajboljšamožnapot.Kakonajvemo,alitakprocesregionalizacijeustrezaSredozemlju,četudisejev

drugihpredelihsvetaizkazalzazelouspešnega?(DarbotTrupiano).

20Odločitevšenibilasprejetaizpolitičnihrazlogov.
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Ta	be	la	2:	Sez	nam	pri	dru	ži	tve	nih	spo	ra	zu	mov

Dr	ža	va Nas	lov	spo	ra	zu	ma Sta	tus

AŽIRIJA
COM(2002)157final

Evromediteranskipridružitvenisporazum Podpisan22.4.2002.
Vveljaviodseptembra2005.

EGIPT
COM(2001)184final

Evromediteranskipridružitvenisporazum Podpisan25.6.2001.
Vveljaviod1.6.2004.

IZRAEL
OJL147

Evromediteranskipridružitvenisporazum Podpisan20.11.1995.
Vveljaviod1.6.2000

JORDANIJA
OJL129/02

Evromediteranskipridružitvenisporazum Podpisan24.11.1997
Vveljaviod1.5.2002.

LIBANON
COM(2002)170final
Pridružitvenisporazum
(april2002)
Začasnisporazum(sep
tember2002)

Evromediteranskipridružitvenisporazum

Začasnisporazumzazgodnjouporabo
trgovinskihukrepov

Podpisan17.6.2002.
Vveljaviod1.4.2006.

Vveljaviod01.03.2003.

MOROKO
OJL70/00

Evromediteranskipridružitvenisporazum Podpisan26.2.1996.
Vveljaviod1.3.2000.

PALESTINSKAUPRAVA
OJL187/97

Začasnipridružitvenisporazum,Evrome
diteranskipridružitvenisporazum

Podpisan24.2.1997.
Vveljaviod1.7.1997.

SIRIJA Evromediteranskipridružitvenisporazum Pogajanjasozaključena.
Parafiran19.10.2004.
Svetmoraodločitiopod
pisu.

TUNIZIJA
OJL97/98

Evromediteranskipridružitvenisporazum Podpisan17.7.1995.
Vveljaviod1.3.1998.

TURČIJA
OJL35/96

Sporazumoustanovitvikončnefazecarin
skeunije

Podpisan6.3.1995.
Vveljaviod31.12.1995.

Vir:Komisija,spletnomesto.

Pridružitvenisporazumizagotavljajoliberalizacijotrgovanjazindustrijskimiproizvodi,

sprostimdostopomizvozaizsredozemskihdržavdotrgaEUinpostopnoodstranje

vanjemcarinvpredhodnemobdobjuza izvozizEU.Carinenaindustrijskoblagose

sstranimediteranskihdržavpostopomaodpravljajovprehodnemobdobju12(vne

katerih primerih 15) let od uveljavitve sporazuma, za določeno skupino proizvodov

pasoodpravljenetakoj.Napodročjukmetijstvasoasimetričnerecipročnepreference

zagotovljenezobehstrani.Medciljisporazumasotudiliberalizacijavtrgovanjusstori
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tvamiinliberalizacijainvesticij,vključnozpravicoustanavljanjapodjetij(spletnomesto

KomisijeinAlvarezCoque,2003).

Evromediteransko območje proste trgovine med EU in 12 sredozemskimi državami

bopredvidomazaživelodoleta2010.Vtemobmočjubododržavečlanice(zaenkrat

27)EU,odt.i.sredozemskihdržavpa:Alžirija,Egipt,Izrael,Jordanija,Libanon,Maroko,

PalestinskaupravaZahodnegabregainGazeterTunizija.GlededrugihMediteranskih

držav,kisobileudeleženevBarcelonskemprocesu,velja,dastaMaltainCipermedtem

postaličlaniciEU,TurčijapajesklenilazEUsporazumocarinskiuniji.Morebitnidodat

ni(bodoči)možnipartnerjipasoše:Sirija,Libija,Zalivskedržave,21IrakinMavretanija

(Wikipedia).22

HkratipadržaveMediteranamedsebojsklepajoregionalneprostotrgovinskesporazu

me.Takosoprostotrgovinskisporazum(imenovanAgadir)sklenileTunizija,Maroko,

JordanijainEgipt,kijezačelveljatileta2007.LibanoninSirijastaizraziliintereszapri

družitevsporazumuAgadir.Drugipotencialnipristopnikiktemusporazumusoše:Al

žirija,Libija,MavritanijainPalestinskaupravaZahodnegabregainGaze(spletnomesto

KomisijeinWikipedia).

PolegtegasporazumastapodpisalamedsebojnisporazumoprostitrgovinitudiIzrael

inJordanija.Egipt, Izrael,MarokoinTunizijasosklenilebilateralneprostotrgovineke

sporazumesTurčijo.Pridružitvenesporazumeinregionalnesporazumelahkoprikaže

movnaslednjitabelivoblikimatrike.Iznjejerazvidno,daprocesvzpostavitveprosto

trgovinskegaobmočjavSedozemljušezdalečnikončan(črnainbelapoljakažejona

neobstojletehmedposameznimidržavami),šezlastizaIzrael,kinimadiplomatskih

odnosovsštevilnimiarabskimidržavami(črnapolja).

21TosoBahrain,Kuvajt,Oman,Katar,SavdskaArabijainZdruženiarabskiemirati.

22Obvestilooveljavnostiprotokolovopravilihoporeklujebiloobjavljenoleta2006zdatumiuveljavitve,ki

senanašanadržave,kit.i.kumulacijoželahkoizvajajo.
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Ta	be	la	3:	Pre	gled	re	gio	nal	nih	pro	sto	tr	go	vin	skih	spo	ra	zu	mov

EU/
dr	ža	ve

Pri-
dru-
že	ne	
čla	ni-
ce

P	a	r	t	n	e	r	s	k	e			d	r	ž	a	v	e	 Dru	ge	
mo	re-
bit	ne	
part-
ner	ke

EU Tur-
či	ja

Moro-
ko

Alži-
rija

Tuni-
zija

Egipt Jorda-
nija

Liba-
non

Sirija Izrael Palest.
oblast

Libija

EU  CU
1996

PS
2000

PS
2005

PS
1998

PS
2004

PS
2002

PS
2006

PS PS
2000

PS1997 

Tur	či	ja	
CU

CU
1996

  SPT
2005

SPT
2006

  SPT
1997

SPT
2005



Moroko PS
2000

   Agadir
2004

Agadir
2004

Agadir
2004

Agadir    

Alžirija PS2005      SPT     

Tunizija PS
1998

SPT
2005

Agadir
2004

  Agadir
2004

Agadir
2004

Agadir    

Egipt PS
2004

SPT
2006

Agadir
2004

 Agadir
2004

 Agadir
2004

Agadir    

Jorda-
nija

PS
2002

 Agadir
2004

SPT Agadir
2004

Agadir
2004

 Agadir SPT  SPT SPT

Liba-
non

PS
2006

 Agadir  Agadir Agadir      

Siria PS      SPT     

Izrael PS
2000

SPT     	 	  CU
1994



Palest.	
ob	last

PS1997 SPT
2005

    SPT   CU
1994

 

Libija       SPT     

Vir.Wikipedija,spletnomestoKomisije.

Legenda: 
CU Carinskaunija
PS Pridružitvenisporazum
SPT Sporazumoprostitrgovini
Agadir Agadirsporazumoprostitrgovini
Osenčeno Veljavnisporazum(Začasnisporazum)
Črno Nidiplomatskihodnosov

VpostopkudogovarjanjajetudirazširitevprostotrgovinskegasporazumaAgadirvt.i.

»Velikoarabskoobmočjeprostetrgovine«.Arabskaligajeobjavila,dasepričakuje,da

boAgadirdoleta2015vključil22arabskihdržavvokviruArabskegaprostotrgovinske

gasporazuma.



392

4.3		 Na	da	lje	va	nje	po	ga	janj	na	po	droč	ju	sto	ri	tev	in	tr	go	vi	ne	
s	kme	tij	ski	mi	proi	zvo	di

NapodročjuEvromediteranskegapartnerstvaševednoostajajoaktualnapogajanjao

liberalizacijinapodročjustoritev in trgovineskmetijskimiproizvodi, takonarelaciji

EUposameznemediteranskedržavekottudimedposameznimimediteranskimidrža

vami.

Pogajanja o storitvah in pravici do ustanavljanja podjetij so sprožila zanimanje za to

temoinvečinapartnerjevpripogajanjihjepodalasvojezaveze.Posestankuministrov

zatrgovinovLizboni22.oktobra2007najbiKomisijazačeladvostranskapogajanjaz

večzainteresiranimisredozemskimipartnerji.Tapogajanjaodvostranskihstoritvahin

naložbahsebodozačelavzačetkuleta2008inbodopredvidomazaključenavčasov

nemokviru,kibodoleta2010omogočilbistvenoliberalizacijostoritevinpravicedo

ustanavljanja.

Pogajanja o liberalizaciji trgovanja s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi

proizvodiinribiškimiproizvodimedEgiptom,IzraelominMarokomnapredujejo.Tu

nizijasejezavezala,dabopogajanjazačelapredkoncemleta2007.PogajanjamedKo

misijo inJordanijososezaključilav letu2005insoprivedladovisokestopnjemed

sebojneliberalizacije.Razpravepotekajoodvostranskihsporazumihomedsebojnem

priznavanjuinzaščitigeografskihoznačbkmetijskihproizvodov.SodelovanjemedEU

insredozemskimipartnerskimidržavamizatrajnostnoupravljanjeribolovnihvirovv

Sredozemlju se bo okrepilo, zlasti v okviru ustreznih regionalnih organov (General

na komisija za ribištvo v Sredozemlju in Mednarodna komisija za ohranitev tunov v

Atlantiku),vskladuzdeklaracijoministrskekonferencezatrajnostnirazvojribolovav

Sredozemlju,kijepotekalanovembra2003vBenetkah(glejSporočiloKomisijeSvetu

inEvropskemuparlamentu).

4.4		 Teh	nič	na	in	fi	nanč	na	pod	po	ra	za	re	li	za	ci	jo	part	ners	tva23

Glavni finančni instrument za realizacijo Evromediteranskega partnerstva sta pro

gramaMEDA,ki jenudil tehnično in finančnopodporozauresničitev reformeeko

nomskih insocialnihstrukturvmediteranskihdržavahv letih19951999 inprogram

MEDAIIvletih20002006(Belaknjiga).Stemaprogramomasosesubvencijeproraču

naEUpovezovalezvečjimiposojili,kijihjeodobrilaEvropskainvesticijskabanka,kije

23PovzetopospletnistraniKomisije,kjernioznačenodrugače.
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tudipomembendejavnikEvromediteranskegapartnerstva.Višinasredstevprograma

MEDAjeodleta1995znašalaskupnookrog10milijardEUR.

Komisijajepripraviladokumentenacionalnihinregionalnihstrategijterokvirnepro

grame, ki bodo uporabljeni kot ogrodje Evromediteranskemu nacionalnemu in re

gionalnemufinančnemusodelovanjuod2007naprejvokvirunovegaprograma t.i.

»EvropskegasosedskegainpartnerskegainstrumentaESPI(EuropeanNeighbourhood

andPartnershipInstrument-ENPI).Regionalnastrategijainokvirniprogramseodleta

2007daljeosredotočatapredvsemnafinanciranjeprednostnihnalog,določenihvpet

letnemdelovnemprogramu.

Ciljevropskesosedskepolitike,kisejezačelaleta2003,jevsemsosednjimdržavamEU

omogočitistabilnost,varnostinblaginjoEUvdrugačnihokoliščinah,kotsookoliščine

pristopakEU.IzognitiseželinovimrazkolomvEvropi,zatosetemdržavampredlaga

okrepljenopolitično,varnostno,gospodarsko inkulturnosodelovanje.To temeljina

skupnihvrednotah,kiso:demokracija,pravnadržava,dobrajavnauprava,spoštovanje

človekovihpravic(vključnossvobodomedijev),ternaskupnihinteresih,medkaterimi

jetuditrajnostnirazvoj.IzvajanjeESPIjeosredotočenona:obsežnegospodarskeinpo

litičnereforme,kijihboEUfinančnointehničnopodprla;odprtjetrgovinnadostop

doprogramovEU(čebopotrebno).Gonilnasilategaizvajanjasoakcijskinačrti,kijih

vzpostaviEUzvsakoodparnerskihdržav.24

Vobdobju20072013boEUnamenilazataprogramokrog15milijardevrov.Pono

vemMEDAdržaveoblikujejoskupinot.i.»Južnihdržav«.25Osnovnapodročjazakatera

24ESPIsestavljajotrijesklopiprogramov:nacionalniprogrami(73%vsehsredstev),kjerpotekabilateralno

sodelovanje med EU in posamezno državo prejemnico pomoči, programi čezmejnega sodelovanja (5 %

vsehsredstev),kjerpotekasodelovanjemeddržavamičlanicamiEUindržavamivsosedstvu,medkaterimi

potekazunanjamejaEUinregionalniprogrami(15%vsehsredstev),kisonamenjenisodelovanjuprejem

nicampomočimedseboj.PolegprojektovbodovokviruESPIzeloaktivnopotekalitudit.i.»twinningi«in

tehničnapomoč.VokviruESPIjepredvidentudiSkladzainvesticije»Governancefacilityandsupportfor

investments«,kateremujeEvropskaunijanamenila700mioevrovvnaslednjihsedmihletih,oziromaokrog

100mioevrovnaleto.Skladpanajbizačeldelovativletu2008alinajkasnejevzačetkuleta2009.ESPIpro

gramisopodržavahdostopninaspletnistraniKomisijehttp://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm.

25VskupinoJužnihdržavspada10mediteranskihdržav:Alžirija,Egipt,Izrael,Jordanija,Libanon,Libija,Ma

roko,PalestinskaupravaZahodnegabregainGaze,SirijainTunizija.Namenjenihjimbookrog10mrdevrov

pomoči(spletnomestoSVEZ).
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sonamenjenasredstva»Južnimdržavam«so:podporainstitucionalnim,zakonodajnim

inadministrativnimreformam,pomočprirazvojugospodarstvaintrgovine,pomočfi

nančnemusektorjuinvzpodbujanjuinvesticij,pomočsocialnimreformaminrazvoju

človeškihvirov,izobraževanjeinusposabljanje,pomočvbojuprotiterorizmu,pomoč

privarovanjuokoljainupravljanjuzodpadki,pomočvbojuprotirevščiniinoblikova

njunovihdelovnihmest,pomočzdravstvu,pomočprimodernizacijiindustrije,ener

getskegasektorjainnasplohpodporagospodarskiinfrastrukturi,pomočpriizboljša

njučlovekovihpravicinmigracijtercivilnidružbiinlokalnemurazvoju.

4.5	 Pred	no	sti	in	sla	bo	sti	ob	moč	ja	pro	ste	tr	go	vi	ne		
v	Me	di	te	ra	nu	

Evromediteranskopodročjejeprimerregionalneintegracije,kivključujedveskupini

državzizjemnimirazlikamiinasimetrijami.EUjevelikovečjegospodarstvokotmedi

teranskedržave.Asimetrijaseverjugjevelika,sajjeBDPnaprebivalcavEUpribližno

desetkratvečjikotvmediteranskihdržavah,Razlikapajetudivdejanskivelikostigos

podarstev.26Pravtakovelja,datedržavemedsebojopravijolemajhendeležsvojetrgo

vime.TrgovinaznotrajregijejužnegaSredozemljapomenizanjihmanjkot15%njihove

celotnetrgovineinjevprimerjaviskaterokoliregijotakšnevelikostinajmanjšanasve

tu(AlvarezCoqueinsoavtorji,2006)27.

VvednoboljglobaliziranemsvetuostajaEUglavnapartnericasredozemskihdržavna

področjutrgovinezblagominstoritvami.Večkot50%njihovetrgovinepotekazEU,

nekateresredozemskedržavepavEUizvozijovečkot70%svojegacelotnegaizvoza.

EUjenatemobmočjunajvečjaneposrednatujavlagateljica(36%skupnihneposred

nihtujihnaložb),EUpajesskorajtremimilijardamievrovletnovoblikiposojilindo

nacijtudinajvečjaponudnicafinančnepomočiinfinanciranjavregiji.PolegtegajeEU

tudipomembnivirsredsteviznaslovaturizmaterglavninamembnikrajzamigranteiz

26Francijaimanpr.18kratvečjiBDPnaprebivalcakotMaroko,medŠpanijoinAlžirijojetorazmerje9.Skup

niBDPt.i.Magrebdržav(Maroko,Alžirija,Tunizija)s66milionovprebivalcevjenižjikotnaPortugalskem

(10mioprebivalcev),skupniBDPt.i.Marakeškihdržavah(Egipt,LibanonSirija,Jordanija)sprebivalstvom

86milijonovpajepapribližnoenakgrškemu(10mioprebivalcev)alifinskemuBDP(5mioprebivalcev)

(AlvarezCoqueinsoavtorji,2007).

27Takonpr.Péridy(2005)vsvojištudijiocenjuje,dasotrgovinskitokovimedčlanicamiizrednonizkizaradi

pomanjkanjagospodarskekomplementarnostimedtemidržavamiinrelativnovisokihstroškovtrgovanja.

Zatoocenjuje,daimaprostotrgovinskisporazumAgadirlahkoleomejeneučinke.
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sredozemskihdržav.Podrugistranipajezmediteranskimidržavamikonecprejšnjega

stoletjapotekalole4%zunanjetrgovineEU,karpomeni,daizgospodarskegavidikane

sodijomedpomembnejšetrgovinskepartnerjeEU(spletnomestoKomisijeinMüller

Jentsch,2003).

Med EU in sredozemskimi partnerskimi državami so bili sicer sklenjeni pridružitve

nisporazumi,vendarpa jeoblikovanjepravegaregionalnega trgašenaprejovirano,

predvsem zaradi počasnega medsebojnega povezovanja sredozemskih držav. Trajna

razdrobljenostjužnihsredozemskihtrgovzadržujevečjedomačeintujenaložbe.Če

pravjeEUnajvečjapartnericaregije,partnerstvošenizaživelovceloti(AlvarezCoque

insoavtorji,2006).DelkritikeEvromediteranskegapartnerstvanavaja,datonemore

bitiuspešno,kernjegovnamennidejanskaekonomskaintegracijagospodarstvasredo

zemskihdržavvevropskogospodarstvo(Tovias,2004).

Dejanskipodatkiotrgovinikažejo,dajepoliberalizacijitrgovineprišlodopoveča

njaprometazblagommedEUinsredozemskimidržavami.Takojeizvozmediteran

skihdržavvEU(27držav)vobdobju20002006naraščalspovprečnostopnjo10%,

pričemerstabilanajboljuspešnaAlžirijainEgipt(17%).UvozizEU(27držav)se

jevtemobdobjupovečevalzpovprečnostopnjo4%.ZaEUjetrgovanjestoregijo

pomenilov letu2006ževečkot5%njene trgovine (120milijardevrov) (spletno

mestoKomisije).

4.5.1	 Pred	vi	de	ni	učin	ki	ob	moč	ja	pro	ste	tr	go	vi	ne	za	EU28	

EkonomskiučinkizaEUbodopozitivninadolgirok,vendarmajhniupoštevajenepo

sredne ekonomske učinke. Večje ekonomske koristi se lahko pričakuje na daljši rok

predvsemnapodročjustoritevindodoločenemere(zaradipredvidenihučinkovinve

sticij)tudinapodročjuindustrijskeproizvodnje.Tanapovedpanizanesljiva,kerjevve

likimeriodvisnaodposameznihinvesticijskihodločitevindrugihvidikovekonomske

inrazvojnepolitiketakovEUkotvmediteranskihdržavah.

28TainnaslednjatočkastapovzetipoodmevništudijiUniverzevManchesteru,katerenaročnikjebilaEU

(SustainabilityImpactAssessmentoftheEvro-MediterraneanFreeTradeArea).

Deloma je učinke Evromediteranskeha partnerstva za Slovenijo naredilo Ministrstvo za gospodarstvo leta

2004predenjeSlovenijapostalačlanicaEU.GradivoznaslovomEvromediteranskopartnerstvojedostopno

naspletnistranihttp://www.izvoznookno.si/util/bin_mednarodno.php?id=2004031512472653.
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Priliberalizacijivkmetijstvulahkoekonomskekoristispremljajoobčutninegativniso

cialniučinkinalokalnihpodročjihznotrajEU,čeletinebodoublaženizvzporednimi

ukrepi.Predvideninegativniučinkisovglavnemomejeninakmetijskapodročjajuž

noevropskihdržav,kjersopridelkipodobnitistim,kisepridelujejovmediteranskih

partnerskihdržavah.Vnekaterihobmočjihbodoprizadetitudidelavci,vključnozmi

grantiizmediteranskihdržavssocialnimiučinkinatedržave.

PričakujejosetakopozitivnikottudinegativniokoljevarstveniučinkivEU.Učinkina

vodnevire,kmetijskoonesnaževanjeinnabiološkoraznolikostsonasplošnopozitivni,

medtemkosoponekodnakmetijskihpodročjijoziromazvidikaprivlačnostipokrajine

lahkonegativniučinki.

4.5.2	 Pred	vi	de	ni	učin	ki	ob	moč	ja	pro	ste	tr	go	vi	ne	za	part	ner	ske		
me	di	te	ran	ske	dr	ža	ve	

Neposredniekonomskiučinknablagostanjepotrošnikovsevmediteranskihpartner

skihdržavahocenjujenasplošnokotpozitiveninvečjikotvEU,čepravsovnekaterih

državahmožnitudikratkoročninegativniučinki.Zaindustrijskoproizvodjosepriča

kuje,daboraslavpovprečjuza0,8%BDP,odskorajničvnekaterihdržavahdo2%

BDPvdrugih.Zakmetijstvoinstoritvesedodandvigocenjujevvišini0,5%zmajhnim

dodatnimvplivomnaliberalizacijonarelaciji»jugjug«.

Tudizamediteranskedržavevelja,dasevečjiekonomskiučinkilahkopričakujejona

daljše obdobje, so pa močno odvisni od domačih reform in investicijskih odločitev.

Večjiekonomskiučineksepredvidevazaradipolneregionalneintegracije,zanjihovo

dosegosopotrebnidodatniukrepinapodročjutrgovinskeliberalizacijemedtemidr

žavamiinvtrgovinskihsporazumihmedtemidržavami.

Študijajeodkrilatudinekateresocialneučinkenamediteranskepartnerskedržave,ki

sopozitivnitakonakratkikotnadolgirok,drugipadokajnegativnivprimeru,dane

bodouvedeniučinkovitiublažitveniukrepi.Potencialninegativniučinkisonaslednji:

•znatenporastnezaposlenosti,posebnozaradi liberalizacijetrgovinezEUpri indu

strijskihproizvodihinkmetijstvu,primanjšemobsegupapristoritvahinzaradilibe

ralizacijenarelaciji»jugjug«.

•padecplač,povezanznaraščajočobrezposelnostjo,
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•znatnozmanjšanjeprihodkovdržavevnekaterihdržavahzmožnostjosocialnihpo

slediczaradizmanjšanihizdatkovzazdravstvo,izobraževanjeinprogramesocialne

pomoči,

•večjaobčutljivostrevnihgospodinjstevnanihanjanasvetovnihtrgihosnovnihpre

hrambenihizdelkov,

•negativniučineknastatus,življenjskepogojeinzdravježensknakmetijskihobmoč

jih,povezanzusmerjanjemiztradicionalnegaktržnemukmetijstvu.

Pozitivneintudinegativneposledicesepredvidevajonapodročjuvarstvaokolja.Glav

nipotencialninegativniučinkiso:

•znatnilokalniučinkinazalogevode,rodovitnostzemljeinbioraznolikostnanekate

rihpodročjih,

•velikokoljevarstvenišokvmestihzaradizniževanjazaposlenostivkmetijstvuinna

raščajočemigracijeizpodeželjavmesta,

•porastonesnaževanjezrakainobalnihvodazaradivečjegamednarodnegaprometa,

•večjiobsegodpadkovizvirajočizvečjeuporabeembalaže.

Večina tehpotencialnihučinkovnajbi sezgodilapredvsemnakrajšiali srednji rok,

čepravlahkotrajaprilagoditvenoobdobje1015let.Vprimeruodsotnostiučinkovitih

protiukrepovvkratkemroku, se lahkodoločeninegativniučinkinadaljujejo tudina

dolgirok.

Globalnoseokoljevarstveniučinkiocenjujejokotnegativnizaradinaraščajočeemisije

toplogrednihplinovinzaradipovečanjatransportaterspremembepotrošniškihnavad

vpartnerskihdržavah.

4.6		 No	vej	še	us	me	ri	tve	po	li	ti	ke	EU	do	me	di	te	ran	skih		
part	ner	skih	dr	žav

TemeljneusmeritvezanadaljnjeaktivnostiEvromediteranskegapartnerstvasooprede

ljenev»Petletnemdelovnemprogramu«sprejetemleta2005.Njegovooperacionalizaci

jopredstavljajoletnidelovniprogrami.Delovniprogramzaleto2007,kisogasprejeli

ministrizazunanjezadevenaVIII.KonferencivTamperejunaFinskem,jeopredeljeval

aktivnostinatemeljnihpodročjihdelovanjapartnerstva(glejPredlogdeklaracijeous
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meritvahzadelovanjeRepublikeSlovenijevinstitucijahEUvobdobjujanuar2007ju

nij2008).29

Resolucija Evropskega parlamenta iz marca 2007 ugotavlja, da sredozemska politika

EUnijasnoopredeljenainnidolgoročnestrateškevizijerazvojainstabilizacijevregiji.

Ugotavljajo,daciljišedalečnisodoseženiindajestrukturaizmenjavnatrgovinskirav

nizelomalonapredovala.Evropskiparlamentjeizrazilzaskrbljenostnadugotovitvijo

študijeuniverzevManchestruterpredlagalnajseboljupoštevasocialnokohezijoin

trajnostnirazvoj,kijupriporočataštudija.Pozivakčimprejšnjemusprejemuprotoko

lovopravilihoporeklu(ResolucijaEvropskegaparlamenta).

Medpredlogiinciljizaleto2008(SporočiloKomisijeSvetuinEvropskemuparlamentu)

jepredvidenomeddrugimtudi:sestanekministrovpristojnihzatrgovinino,prvievro

mediteranskiministrskisestanekoturizmu,patudidrugepobude,kisenanašajona

socialo,kulturo,zdravje,informacijskodružboinpodobno.30

29 Aktivnostisoobsegaletripodročja:

političniinvarnostnidialog(ustvarjanjeobmočjamiru,varnostiinstabilnosti,obtemprioritetnonadalje

vanjebližnjevzhodnegamirovnegaprocesa,srečanjeministrovzapodročjemigracij,krepitevvlogecivilne

družbe,krepitevvlogežensk,uvajanjemednarodnihstandardovvvolilnihprocesih,implementacijapravil

obnašanjavbojuprotiterorizmu,izboljšanjedelovnihmetod,itd.),

gospodarskadimenzija(nadaljevanjepogajanjzasklenitevregionalnihsporazumovoconiprostetrgovine,

srečanjaministrovzatrgovino,zafinance,zaenergetikoinzaturizem,organiziranjeforumazapodročje

transporta,

oblikovanjestalnegaodborazaizvajanjepobude»Horizont2020«napodročjuokolja,oblikovanjeadhoc

skupinezaproučitevnačinaokrepitvedotokainvesticijvregijo,itd.),

področjeizobraževanjainsocialnegarazvoja(oblikovanjeuniverzitetnegaforuma,lansiranještipendijske

sheme,organiziranjedelavnicozaposlovanjuteronalezljivihboleznih)termedkulturnidialog(krepitev

FundacijeAnnaLindhzamedkulturnidialog,projektkrepitvevlogemedijev,izmenjavamladih,formiranje

mladinskegaparlamenta,srečanjeministrovzakulturo,itd.)(povzetopoPredlogudeklaracijeousmeritvah

zadelovanjeRepublikeSlovenijevinstitucijahEUvobdobjujanuar2007junij2008).

30Tipredlogiinciljisonaslednji:

leto2008bopomembnoletozaizvajanjeprednostnihnalog,določenihnasrečanjunavrhuvBarceloni.

Pomembennapredeksepričakujepriizvajanjuštevilnihpobud,sprejetihvprejšnjihletih,zlastipriizva

janjupobude»Horizon2020«osanacijiSredozemljaterprinadaljnjihukrepihvprogramu,sprejetemna

ministrskemsestanku,ovlogiženskvdružbi.

Prav takobodov letu2008evromediteranskipartnerji začelipetvelikihpobudzakrepitevpartnerstva
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4.7	 Po	bu	da	o	us	ta	no	vi	tvi	Sre	do	zem	ske	uni	je

PolegnavedenihaktivnostivzvezizBarcelonskimprocesomobstajatudinovejšapo

budaoustanovitvit.i.»Mediteranskeunije«(fr.Unionméditerranéenne).Grezapred

logoustanovitviskupnostidržav,kiležijoobSredozemskemmorju.Predlogjepodal

francoskipredsednikNikolasSarkozykotalternativoturškemučlanstvuvEU.Taideja

jebilažedelnjegovepredsedniškekampanije(Wikipedia)31.Unijanajbibilaustanov

ljenaleta2008včasufrancoskegapredsedovanjaEU.

in njegovo razširitev na druga področja. Te pobude so: evromediteranski ministrski sestanek o kulturi,

prvi evromediteranski ministrski sestanek o zaposlovanju in socialnih zadevah, prvi evromediteranski

ministrskisestaneko turizmu,evromediteranskiministrskisestanekozdravju,začetekpartnerstvamed

Komisijo inupravamisredozemskihdržavzaspodbujanjezačasnenapotitve in izmenjaveuradnikovter

pripravnikov.Polegtehpobudbopartnerstvošenaprejdelovalonadrugihpomembnihpodročjih,kotso:

informacijskadružba,zizvedbodrugeevromediteranskeministrskekonferencenatempodročju,izvedba

letne konference FEMIP, četrta evromediteranska ministrska konferenca ECOFIN, sestanki ministrov za

trgovino,inkonferencaoindustrijskemsodelovanju,protikonculeta2008bopotekalsestanekministrov

zazunanjezadeve.

Krepitev Fundacije Anna Lindh in spodbujanje medkulturnega dialoga. (Fundacija Anna Lindh za med

kulturnidialogjebilauradnoustanovljenaaprila2005vAleksandriji.Pozačetnemobdobjudelovanja,v

kateremse jefundacija izoblikovalavskupnoevromediteranskoinstitucijo,posvečenokulturnemudia

logu,bodopartnerjiutrdiliinstitucijossprejemomnovihstatutovinimenovanjemnovegavodstva,kibo

vzpostavljenoaprila2008).

Evromediteranskiministrskisestanekokulturiinkulturnemdialoguvletu2008bopomembendogodek,

namenjenoblikovanjupolitičnihsmernicpartnerjevzaprihodnjedejavnostifundacije.Komisijajepredla

gala,dasetemusestankuzagotovivelikoodmevnostzdogodkivevromediteranskihpartnerskihdržavah,

namenjenimipospeševanjumedkulturnegadialogainraznolikostiterzvečjoopaznostjoFundacijeAnna

Lindhkotmostumedevromediteranskimikulturami,veramiinprepričanji.Evromediteranskiministrski

sestanekokulturnemdialoguboskladensciljiodločitveEvropskegaparlamentainEvropskegasveta,da

seleto2008razglasizaEvropskoletomedkulturnegadialoga(Odločbazdne18.decembra2006).Vskladu

stemjeKomisijapredlagala,daministrivLizbonirazglasijoleto2008zaevromediteranskoletomedkultur

negadialoga.(SporočiloKomisijeSvetuinEvropskemuparlamentu).

31FrancoskizunanjiministerBernardKouchnerjekolegomizsredozemskihčlanicEU5.julija2007vPorto

rožunadelovnivečerjipredstavilidejooustanovitviMediteranskeunije:

»Načelnosmosedogovorili,danajbiBarcelonskiprocespreraselvMediteranskounijo,«jeidejo,okaterisebo

razpravašenadaljevala,pojasnilzunanjiministerdr.DimitrijRupel.Mediteranskaunijabivskladuzidejo

temeljilanabarcelonskemprocesu,vsečlanice,udeleženevnjem,najbipostalečlaniceMediteranskeunije.
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PodrobnostigledeustanovitveMediteranskeuniješenisoznane,pojavljalepasosekri

tike,kajtopomenizaobstoječepartnerstvoinčenevodivpodvajanjeaktivnostiEUna

tempodročju.ČlaniceSredozemskeunijenajbibile7EUsredozemskihdržav,vneka

terihprimerihjeomenjenatudiSlovenija,ostalečlaniceEUpanajbibileleopazovalke

(Wikipedia).Zemljevidteunijejevprilogi.

V.		 SEVERNOAMERIŠKI	SPORAZUM	O	SVOBODNI	TRGOVINI	
(NAFTA)	IN	ODNOSI	Z	JUŽNOAMERIŠKIMI	DRŽAVAMI32

PrvikorakkregionalniekonomskiintegracijivSeverniAmerikijebilsporazumAuto

Pact(TheUS-CanadianAgreementConcerningAutomotiveProducts)izleta1965med

ZDAinKanado,pokateremjetrgovinazmotornimivoziliinnjihovimideliprostacarin.

Carinesoseobračunavalenadodanovrednost,nepanacelotnovrednostblaga.

Gospodarskasituacijav80tihprejšnjegastoletja,kojevokviruregionalnihprostotrgo

vinskihsporazumihpotekaloskoraj50%vsemednarodnetrgovine,jeprivedladotega,

dasoZDAspremenilesvojopolitikogledeoblikovanjaregionalnihintegracij.ZDAso

velikoinmočnogospodarstvo,takoporazvitostikotpovelikostitrga.Podrugistrani

pastaKanadainMehika,gledanossvetovneperspektive,relativnomajhniekonomiji.

Njunaskupnagospodarskaznačilnostje,dastaseobeizvoznousmerilipredvsemna

trgZDA.Trendvkanadskemizvozukaže,dajevletihod1950do1994naraseldelež

izvozanatrgeZDAtersemanjšaldeležizvozavEvropo,kanadskogospodarstvopaje

takopostajaločedaljeboljodvisnoodameriškegatrga.Tudideležmehiškegaizvozav

ZDAjeodleta1988doleta1994naraselzapribližno20odstotnihtočk.

Leta1989jessporazumomCUSFTA(Canada-USAFreeTradeAgreement)nastalapro

stotrgovinskaconamedZDAinKanadosciljem,daodpraviuvoznecarineinkvotev

obdobjudesetihlet,znižaomejitvevtrgovinizblagominstoritvamiterprepoveizvoz

nesubvencijevkmetijskemsektorju.MedtemsosenadaljevalatudipogajanjamedZDA

inMehikoinmedMehikoinKanado.

Mediteranskaunijabipomenila»nekovišjostopnjosedanjegasodelovanja«medomenjenimidržavami,saj

najbibileustanovljenenekatereagencije,ješepojasnilministerdr.Rupel«(spletnomestoMZZ).

32Kjernidrugače,jetopoglavjepovzetopoZalaznik(2002).
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Severnoameriški sporazum o svobodni trgovini NAFTA (North America Free Trade

Agreement),sklenjenmedZDA,KanadoinMehikojenastalleta1992,vveljavopaje

stopil1.januarja1994.33Vzroki,zakajjedotegasporazumaprišlo,pasovpolitičnihin

gospodarskihdogajanjihvsvetu.Leta2007ješevednonajvečjitrgovinskibloknasvetu

pokriterijuskupnegaBDPsvojihčlanic34(Wikipedia).NapodlagisporazumaNAFTA

jebilaodstranjenavečinacarinnablagomeddržavamičlanicami.Ssporazumomse

jezaščitilatudiintelektualnalastnina.Sporazumjetrilateralen(enakzavsedržave)z

izjemokmetijstva,kjerjepotekalozmanjšanjecarinprekopogajanjnabilateralniosno

vi.Določbeodelavcihinvarovanjuokoljasobilevsporazumdodanekasneje.Države

podpisniceimajodotretjihdržavrazličenodnosinznjimiustvarjajotudisporazume

oprostitrgovini.35

NAFTAsiprizadevapredvsemzaodstranitevvsehmejnihovirvtrgovini,liberalizacijo

tujihvlaganjtertrgovinesstoritvami.Sporazumdopuščatudimožnostvstopaoziroma

pridruženega članstva neke druge države, seveda s privolitvijo vseh treh dosedanjih

članic.NAFTApomenipopolnomaprostotrgovinomeddvemavisokorazvitimadrža

vamaindržavovrazvoju.36

SporazumNAFTAustanavljaprostotrgovinskoconomedZDA,KanadoinMehikoinje

skladenssporazumomGATT.Glavnicilji,kisojih(jihbodo)državepodpisnicespora

zumedoseglezupoštevanjemnačelinpravilsporazuma,sonaslednji:

•odstranitiovire,kipreprečujejoprostotrgovinoinpospešitipretokkapitalainstori

tevmeddržavamipodpisnicami;

33SporazumNAFTAjerazdeljenvnaslednjapoglavja:1)splošnidel–poglavji1in2;2)blagovnatrgovina

(pravilaporekla,carinskipostopki,trgovinainblago,posameznisektorji,insicer:tekstilnainoblačilnain

dustrija,avtomobilskaindustrija,energija,kmetijstvo,varovalniukrepi)–poglavja38;3)tehničneovireza

trgovino–poglavje9;4)posredovanjedržave–poglavje10;5)investicijeinstoritve–poglavja1116;6)in

telektualnalastnina–poglavje17;7)administrativneininstitucionalnedoločbe–poglavja1820in8)ostale

določbe–poglavji21in22.

34Kotzanimivostveljaomeniti,dajemedleti20002002bilotudivVelikiBritaniji(predvsemmeddesnm

političnimpolom)izraženprecejšeninteres,dabisedržavapriključilaNAFTAkotalternativačlanstvuvEU.

35PritemsozeloaktivnezlastiZDA,patudiMehikakotnajmanjrazvitadržavavpovezaviimaimazvečdr

žavamipodpisanetakšnesporazume)(Wikipedia).

36DržavečlaniceEUsopredširitvijopravzaraditegadejstva,dasejedržavavrazvojupriključiladvema

visokarazvitimadržavamavprostotrgovinskemsporazumu,podrobnospremljalegospodarskainsocialna

dogajanjavčlanicahNAFTA.
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•ustvarjatipogojezasvobodnokonkurenco;

•povečatiinvesticijskepriložnostimedčlanicami;

•zagotovitiustreznoinučinkovitozaščitointelektualnelastninessprejetjemustrezne

zakonodaje;

•ustvaritiučinkovitepostopkezauveljavitevsporazuma,zaskupnoadministracijoin

razrešitevspornihtočk;

•zagotoviti okvir za nadaljnje tristransko, regionalno in večstransko sodelovanje pri

širjenjuinpovečevanjukoristisporazuma.

MotivZDAjebilvprvivrstipolitičnenarave,čepravjeNAFTAvsvojembistvutrgovin

skisporazum.ZDAsoiskalenačin,kakozajezitivalnelegalnihpriseljencevizMehike,

kisovZDAiskalimožnostboljšegazaslužka.Popodpisusporazumasejeobameriško

mehiškimeji,namehiškistrani,zelopovečaloštevilotakoimenovanihmaquiladoras

tovarniškihobratovdodelavneproizvodnje,kisooproščeniplačevanjacarinpriuvozu

surovininizvozukončnihizdelkov.ZDAsonatanačinprišledopocenidelovnesile,

podrugistranipanataknačinomejileproblematičnoekonomskomigracijoizMehike.

VendarpalahkomotiveZDAiščemotudivtem,dasoZDAssvojospremenjenopolitiko

glederegionalnihpovezovanj,obspremljanjuvednovečjemočiEUnaeniinJaponske

nadrugistrani,videlevpodpisusporazumazMehikomožnostodpiranjaameriškega

trgaprotijugu.SporazumNAFTAtakodopuščamožnostustanovitveprostotrgovinske

gaobmočjanaozemljucelotneSeverneinJužneAmerike,t.i.FTAA(FreeTradeAreasof

theAmericas).Odpravaovirprimedsebojnimenjaviblagainstoritevpapovečujetudi

možnostiizvozanatujetrge.Toposledičnopomenipovečanjedomačeproizvodnjein

stemmanjšostopnjobrezposelnostitervečjeplačezadomačedelavce.Torejšeenraz

logzaodpiranjeZDAtudizajužnetrge.

Posameznedržave,podpisniceNAFTA,pasosizadalenaslednjecilje:
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•glavniciljZDAje(bil)spodbujatiproizvodnjovMehikiinKanaditerzagotavljative

čjokonkurenčnostnasevernoameriškicelini,

•Kanadaježelela/želiliberaliziratiuvoz,pritegnitinoveinvesticijeinseprilagoditiglo

balnemutrgu,

•ciljMehikepaje(bil)olajšatidostopmehiškemublagunaameriškitrg,pospeševati

investicije,zvišatistopnjozaposlenosti,povečatidotoktujihfinančnihvirovinsere

šitidolžniškekrize.

SporazumNAFTAjemeddrugimtudisevernoameriškiodgovornaevropskopovezo

vanjedržavvEU37innavlogoJaponskevVzhodniAziji.VpreteklostisoZDAkotnaj

močnejšaglobalnaregionalnasiladajalepobudozatrgovinskosodelovanjepredvsem

kotposledicaameriškegazunanjepolitičnegainteresainsoimelemaloskupnegastr

govino.Tovrstnepobudesobilenamenjenepredvsemkotsredstvobojaprotikomuniz

mu,trgovinizmamilialipasoskušalevplivatinadolžniškokrizo.

NajpomembnejšeteloNAFTAjeKomisijazasvobodnotrgovino(FTC–FreeTradeCo-

mission),kijezadolžena,daskrbiinnadziravseostaleinstitucije.Imapatudinavidez

nosodnofunkcijo(quasi-judicialfunction).Vsakaizmedtrehdržavimasvojeministrs

tvozaprostotrgovino,obenempasoustanovilitudiskupnotelosekretariatNAFTA

(CoordinatingSecretariat),kiimasedežvMexicoCity.

Polegglavnegasporazumasopredstavnikitrehdržavpodpisališedvadodatnaspora

zuma.PrviizmedtehdvehsporazumovjeSporazumosodelovanjunapodročjudela

37ZarazlikoodEU,kidelujekotpolitičnapovezavasparlamentom,sodniminadministrativnimsistemom,

ima NAFTA decentralizirano in nekoordinirano institucionalno zasnovo. To ne pomeni, da v sporazumu

nisodoločiliposameznihinstitucij terdelovnihskupin,kinadzorujejoinvodijodelonaposameznihpo

dročjihmeddržavnegasodelovanja.InstitucionalnaureditevsporazumaNAFTAšezdalečnitakoformalna

kot struktura EU. Razlog lahko iščemo v tem, da se nobena od treh držav podpisnic ne želi odreči svoji

nacionalnisuverenosti.Takojemanjšakoordiniranostkomisij,manjšastatransparentnostindržavnademo

kratičnakontrola.SporazumNAFTAtakozarazlikoodEUnepoudarjapolitičnihinsocialnihciljev,temveč

jeorientiranpredvsemnagospodarskecilje.SplošniciljizadržavečlanicesporazumaNAFTAjevzpostavitev

močnejšhveziinkrepitevgospodarskegasodelovanjamedčlanicami.Pritemsebododržavetrudilepove

čatikonkurenčnostpodjetijnaglobalnemtrguvokvirudoločilsporazumaGATTinohranjaledobremed

narodneodnose.DržavečlaniceNAFTAvnasprotjuzEUnisoizrekleželjepoorganizacijiskupnegatrgaz

enosamopolitikozunanjetrgovine.Tudiopopolnimobilnostidelovnesilenibilogovora,sajnajbiprav

sporazumNAFTAomejilmigracijevZDA.
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NAALC (North American Agreement on Labour Cooperation). Države si bodo priza

devaleizboljševatipogojedelavvsehgospodarskihsektorjih.Drugisporazumpase

nanašanavarstvookoljaNAAEC(NorthAmericanAgreementonEnvironmentalCoo-

peration).Skrbzaokoljejepomembnatočkazavsetridržavepodpisnice.

NAFTAomogočaameriškoodpiranjeklatinskoameriškemutrgu.Zanimanjezanadalj

njepovezovanjeprotijugujesicerobkrizivMehikivletih1994in1995upadlo,vendar

sejekasnejezopetpovečalo.ZDAsozainteresiranezarazvojLatinskeAmerike,sajbito

prineslovečjopolitičnostabilnost,izboljšaločlovekoveinsocialnepravice,izboljšalo

varstvookolja,pospešilogospodarskirazvojzliberalizacijoinprivatizacijo,daloljudem

s tegapodročjaalternativozaslužkuodprodajedrog,zmanjšaloprilivmigrantov ter

povečalokredibilnostcelotnegaobmočja.NapogajanjaosporazumuNAFTAsoseod

zvaletudikaribsketerlatinskoameriškedržave.

MehikajepopodpisusporazumaNAFTAzačelazmanjševatiovirezavstopameriškega

blaganasvojtrg,hkratipajeuvedladodatneomejitvenauvozizdržav,kinisopodpi

snicesporazumaNAFTA.DeležameriškegauvozablagavMehikisejetakoodleta1994

doleta1995zvišalza3%,medtemkojeuvozblagaizzahodneEvrope,KorejeinJapon

skepadelzacelih64%.Topomeni,dasejezmanjšalobsegtrgovinemeddržavamičla

nicamiNAFTAterpreostalimsvetom,oziromadrugačepovedano,zmanjšalsejeuvoz

izpreostalegasveta,ahkratijepadlaponudbaizvozadržavčlanicNAFTAzapreostali

svet.VseenopajetudiMehikaaktivnaprisklepanjusporazumovosvobodnejšitrgovi

nizostalimidržavami,kinisočlaniceNAFTA.PomembensporazumjeMehikasklenila

julija2000zEU,posameznesporazumejesklenilatudizEFTA,Urugvajemterskupino

t.i.»severnihtreh«(Gvatemala,HondurasinSalvador).Trenutnopatečejopogajanjaz

možnostjosklenitvesporazumasSingapurjeminJaponsko.Mehikasetakotudizaveda

vsevečjegatrgovinskegapotencialaLatinskeAmerike,konkurenčnostiEUinEFTAter

JaponskeinvednomočnejšihgospodarstevAzije.

LatinskaAmerikapredstavljatrg,kijezelozanimivzaprihodnješirjenjesevernoameriš

kegaprostotrgovinskegaobmočja.TrgovinskeovirevLatinskiAmerikisezmanjšujejo,

območjeseodpirazatujeinvesticijeinNAFTApritempodpiravsereforme,kivodijo

ksvobodnejšitrgovini.PomembnozaNAFTAje,dasizagotovičimboljšipoložajnaza

hodnipolobli,sajboletakolahkouspešnokonkuriralanasvetovnemtrgu,predvsem

zEU,kijesamatudižepodpisalanekajbilateralnihsporazumovzdržavamiLatinske

Amerike.VsevečjezanimanjeseveraAmerikezanjenjužnidelsekažetudivinteresu,

dabise(prvotniciljjebildokoncaleta2005)oblikovalavseameriškaprostotrgovinska
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cona(FTAA–FreeTradeAreaoftheAmericas),karpasezaradinasprotovanjavečine

južnoameriškihdržavnizgodilo.

5.1		 Pred	no	sti	in	sla	bo	sti	NAFTA

TrgovinamedčlanicamiNAFTAjepouveljavitviNAFTAdramatičnonarasla:insicerv

obdobju19932004za129,3%,čepravjevtemobdobjutuditrgovinazdrugimidržava

minaraslaza123,8%.TudištudijaSvetovnebankejepokazala,dajeskupniuvoznara

stelzapodobenodstotekzčlanicami,kotznečlanicamiNAFTA(Wikipedia).

Koristi NAFTA je izražalo več ekonomistov in prav tako publikacije Svetovne banke.

Večinasestrinja,da jebilsporazumkoristentudizaMehiko.Večinapasestrinja,da

NAFTAninarediladovolj (alinedovoljhitro)napodročjuekonomskekonvergence

(karpanipresenetljivogledenazačetnostopnjorazvitostimedMehikonaeniterZDA

inKanadonadrugistrani)ternazmanjševanjurevščine.Nekaterisopredlagali,dabi

moralaMehikavečinvestirativizobraževanjeinspodbujatiinvesticijevinfrastrukturo

inkmetijstvo.Pravtakosovprašljiviučinkinapodročjukmetijstva,šezlastizaradimoč

negasubvencioniranjakmetijstvavZDAinposledičnonegativnihučinkovnatasektor

vMehiki(Wikipedia).

Znanekonomist,nobelovecinvodilnimožt.i.»Čikaškešole«(imenovanepomestuv

ZDA)MiltonFridman,kijebilzagovorniksvobodnetrgovine,inzvelikimvplivomna

uradnoekonomskopolitikovčasupredsednikaReagana,jetrdil,daNAFTAniprosto

trgovinskisporazum,ampakdržavnoupravljanatrgovina,kernespodbujasvobodne

trgovineamapakuvajadodatninadnacionalninivobirokaracijenadnacionalnimivla

dami.Takonimaškodljivegaučinkalenatrgovino,pačpatudinasuverenostvsehnacij

zučinkinadržavljaneinvlade,kisovezaninaodločitevnevoljenegamednarodnega

telesa.

5.2	 Dru	ge	pro	sto	tr	go	vin	ske	po	ve	za	ve	na	po	droč	ju	Juž	ne		
Ame	ri	ke	-	de	jan	sko	pro	sto	tr	go	vin	sko	ob	moč	je

Naobmočjujužnoameriškihdržavimamotrenutnoformalnodveprostotrgovinskiob

močji:
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Andskaskupnost(prvotnoimenovanaAndskipakt),kijosestavljapetjužnoameriških

državKolumbija,Bolivija,Ekvador,PeruinVenezuela;ustanovljenajebilaleta1969s

podpisom Kartagenskega sporazuma. Območju proste trgovine leta 2005 pridružile

tudiArgentina,Brazilija,ParagvajinUrogvaj.

MERCOSURsoleta1991ustanovileArgentina,Brazilija,ParagvajinUrugvajznamenom

skupnegatrgaoz.carinskeunijemedčlanicami.VBuenosAiresujebil4.aprila2004

podpisansporazumoprostitrgovinimeddržavamičlanicamiMERCOSURterEkvador

jem,KolumbijoinVenezuelo,kisočlaniceAndskeskupnosti.

Takojepraktičnocelotnajužnoameriškaregijapostalaobmočjeprostetrgovine,sajima

BolivijakotpridruženačlanicaMERCOSURsčlanicamiMERCOSURprostotrgovinski

sporazumžeod1996,Perupagajesklenilleta2003,pravtakojeČilepridruženačlani

caMERCOSUR.

VI.	 ZAKLJUČEK

Vsodobniekonomskiznanostiprevladujeteza,damednarodnatrgovinapovečujeeko

nomskorastinživljenjskistandard.Prostatrgovinajetržnimodel,vkaterempretoka

blagainstoritevmeddržavami(aliznotrajdržav)neovirajodržavneomejitve.Dejan

skovmednarodnitrgovininavedenipogojinisoizpolnjeniinzatonipopolnomapro

ste trgovine.Gre lezapribliževanje tempogojem,zaproces liberalizacije trgovine,v

kateremseobstoječetrgovinskeomejitvezmanjšujejo.Mednarodnamenjavaširiveli

kosttrgainomogočaizkoriščanjeekonomijeobsega.Nasprotnikisvobodnetrgovine

menijo,dasepritrgovanjupovečujebogastvoleagregatno,zaposamezneudeležence

pajetopovečevanjevprašljivo,sajjeodvisnoodprerazporeditvedohodka.Zaradizu

nanjetrgovinelahkopridedoznatnihizgub,šeposebnovpanogah,kisobilešepred

kratkimzaščiteneinimajoprimerjalneslabosti.

Vsvetovnemgospodarstvusevečinomapojavljajorazličneoblikenepopolnekonku

rence,obenempasemednarodnatrgovinadogajapretežnonatrgih,kijihusmerjajo

države.Zgodovinskodejstvoje,dasobilevsevečjerazvitedržave(vključnozVeliko

BritanijoinZDA,zakateresepredpostavlja,dasoserazvilespomočjopopolnekonku

renceinliberalnetrgovinskepolitike)vdoločenemzgodovinskemobdobjuzeloagre

sivnepriuporabizaščit insubvencij.Tudivdanašnjemsvetu(skoraj)nobenadržava

(gospodarskiprostor)neprepuščauvozainizvozazgoljspontanimućinkomponudbe
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inpovpraševanja.Pogojiproste (popolnoma liberalne)ureditvemednarodne trgovi

netorej(ševedno)neveljajo.Državelahkopospešujejhoizvozalipaomejujejouvoz

z različnimi oblikami carin, davkov, dovoljenj, trošarin in podobnimi ukrepi. Upora

batakšnihukrepovpajevsodobnihmednarodnihgospodarskihodnosihvednobolj

omejenaoziromanadzorovanasstraniSvetovnetrgovinskeorganizacijeindrugihmed

narodnihorganizacij.

Odnosmedregionalizmom(trgovinskimibloki)naeniininmultilateralizmom(prosto

trgovinoliberalizmom)ješevednokontroverzen.Trgovinskiregionalizemjelahkoal

ternativasvobodnitrgoviniinmultilateralnemuurejanjumednarodnetrgovine.Lahko

papomenitudinjenopostopnovzpostavljanje,dograjevanjeinpospeševanje.Regio

nalnosklepanjeprostotrgovinskihindrugihgospodarskihsporazumovjenamrečlah

kotudiodzivna(pre)počasnopogajanjenamultilateralnemnivoju.Območjeproste

trgovine(trgovanja)jeedenodnačinovgospodarskegapovezovanjameddržavamiin

združujeskupinodržav,kisomedsebojodpraviletrgovinskeovire,kotsonaprimer

carine,uvoznetarifeinkvotenavečino(alivse)blago,nisopapoenotilecarindotret

jihdržav.Poteoriji jetakšnaoblikapovezaveprimernazatistedržave,kiimajokom

plementarne proizvodne strukture. Območje prostega trgovanja pa pravno gledano

ustvarjajoregionalnitrgovinskisporazumi,kisoodpravilimedsebojnetržneomejitve

medčlanicamizavsevrsteblagainstoritev,članicepalahkozadržijotržneomejitveza

drugedržave.

SkupnatrgovinskapolitikaEUtemeljinaenotnihnačelih,zlastigledecarinskihstopenj,

ukrepovliberalizacijetrgovineinukrepovzazaščitotrgovine.PredpisiEUnapodročju

skupnetrgovinskepolitikesozatovcelotizavezujočiinseneposrednouporabljajov

vsehdržavahčlanicah.Trgovinskisporazumisoizrednopomembendeltrgovinskepo

litikeEU.Sporazumi,kijihjesklepalaEU,sosledilirazličnimmotivom,tistikijihsklepa

EUs tretjimidržavami,kisomanjrazvite(npr.mediteranskedržave),soasimetrične

narave. To pomeni, da EU z začetkom veljavnosti sporazumov običajno odpravi vse

carineza industrijske izdelke,drugedržavepa jihznižujejopostopno(vdoločenem

prehodnemobdobju,odzačetkaveljavnostiposameznegasporazuma).Zakmetijske,

ribišketerpredelanekmetijskeproizvodepaseobičajnopodpisnicidogovoritaomed

sebojniizmenjavikoncesij.

InteresEUzapodročjejužnegaSredozemljajepripeljaldorazličnihgospodarskihspo

razumov.Novmejnikvodnosihmedobemaregijamapajepomenilakonferencazuna

njihministrovdržavEUinmediteranskihdržav1995vBarceloni.Začelosejenovot.i.
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Evromediteranskopartnerstvo.NatejkonferencijebilasprejetaBarcelonskadeklaraci

ja,katerenamenjepartnerstvonatrehpodročjih:

•političneminvarnostnem:ciljjedoločitiskupnoobmočjemiruinstabilnosti,

•gospodarskeminfinančnem:ciljjeomogočitivzpostavitevobmočjaskupneblaginje,

•socialnem, kulturnem in človeškem: cilj je razviti človeške vire in spodbujati razu

mevanjemedkulturamiterizmenjavomedcivilnimidružbamizeneindrugestrani

Sredozemlja.

Končniciljevromediteranskegapartnerstvajeprostpretokblaga,storitevinkapitala

doleta2010(območjeprostetrgovine).

EUjeuspelodosečipodpisbilateralnihevrosredozemskihsporazumovzvsakosredo

zemskopartnericoposebej.Čepravsepartnerstvozdizanimivozvidikaprostetrgovi

ne,ostajanjegovokvirševednozeloomejen,njegovaprihodnostpanegotova.Regio

nalizacijaodpirapotzarazvojjužneinvzhodnesredozemskeobale(DarbotTrupiano,

2005).Delkritikovevromediteranskegapartnerstvanavaja,datonemorebitiuspešno,

kernjegovnamennidejanskaekonomskaintegracijagospodarstvasredozemskihdr

žavvevropskogospodarstvo.NeodvisnaštudijauniverzevManchestru,kijojenaročila

EU,jepokazala,daobmočjeprostetrgovineprinašaekonomskeučinkepredvsemna

dolgirok,neposredniekonomskiučinkipasomajhni.Negativniučinkisopredvideni

napodročjuvarstvaokoljaternasocialnempodročjuvmediteranskihdržavah.

Vpraksi jepopodpisuprostotrgovinskihsporazumovdejanskoprišlodopovečanja

menjavemedEUinmediteranskimidržavami,nadaljujejopasepogajanjanapodročju

storitevintrgovineskmetijskimiproizvodi.EUpodpiraEvromediteranskopartnerstvo

tudisfinančnimisredstvi(vpreteklostipredvsemsprogramomaMEDAinMEDAII,od

2007past.i.»Evropskimsosedskiminpartnerskiminstrumentom«).Vletu2007jebila

podana(francoska)pobudaoustanovitvi»Mediteranskeunije«,prikaterinajbisodelo

valelenekatere(sredozemske)državečlaniceEU.

Zasredozemskedržave,kisoseodločile,daseusmerijokEUinsprejmejotovrstno

razvojnostrategijo,EUveljazazgledgospodarskeblaginjeinpolitičneuspešnosti.Pro

cesregionalizacijejimprinašaupanje,dasebodoboljeinlaževključilevglobalizirano

gospodarstvoindinamikotrajnostnegarazvojaterdabododosegledoločenostopnjo

političnestabilnosti.TodavtemtrenutkuEvrosredozemskoobmočjeprostetrgovine

ševednonizaživelo.Trebajepriznati,daprostatrgovinapomenipomembenkorakk

regionalizaciji,todatrebabibilostoritivelikoveč,polegtegapamodelevrosredozem

skeprostetrgovinenipodobennobenemudrugemumodelu.Čepravjezamiselona
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stankuobmočjaprostetrgovinespodbudilointenzivnotrgovanje,jeglavnaznačilnost

tegaprocesanesorazmernosttrgovinskihizmenjav.Evrosredozemskiprojektprostetr

govinevtemtrenutkupotekalenapodročjublagovnemenjave.Ostajanamupanje,da

bosčasomaprišlotudidosodelovanjanadrugihpodročjih(DarbotTrupiano,2005).

Vprostotrgovinskoobmočjesepovezujetudiameriškikontinent.Severnoameriškedr

žavesosepovezalevprostotrgovinskisporazumNAFTA,južnoameriškepa(večinoma)

vprostotrgovinskisporazumMERCOSUR.Idejaoobmočjuprostetrgovine,kibizajela

veskontinent(naklonjenesojizlastiZDA)doleta2005,pazaradinasprotovanja(pre)

velikegaštevilajužnoameriškihdržavnibilauresničena.Razpoložljivipodatkikažejo,

dajebilaNAFTAkoristnazavsečlanice,vglobalutudizaMehikokotnajmanjrazvito

državo,zdoločeniminegativnimiposledicaminakmetijskemsektorju.
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PRILOGA	

1.	»Sar	koz	ye	va«	Me	di	te	ran	ska	uni	ja.	

Vir:Wikipedia

2.	Part	ner	ske	sre	do	zem	ske	dr	ža	ve.

Vir:Wikipedia
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NAČINISOFINANCIRANJAMEDIJEVVEU*

I.	 UVOD

Medijiimajoključnovlogovdemokratičnemprocesu,dejavnostmedijevpajepomem

bnagospodarskapanoga.Pluralizacijamedijskegaprostorajepovezanaznačinisofi

nanciranjamedijevoziromalahkopomenidržavniposegvmedijskosfero.Spomoč

jodržavnihpomočiselahkozagotoviraznolikostinrazličnostmedijskeponudbe,ne

gledenadejanskopovpraševanje.Državnepomočivključujejorazličneoblike,kotso

subvencije,davčneugodnostiindrugeolajšave.Subvencijeseizvajajovoblikigotovin

skihtransferjev.Davčneugodnostisenanašajonanižjestopnjevizpolnjevanjuobvez

dovladeoziromadrugihdržavnihustanov,kotso:pošta,državneželeznicealidavčna

uprava.Drugeolajšavepazmanjšujejoaliodvezujejopodjetjaoddoločenihobvez,ki

veljajozadrugapodjetja ter jims temzagotavljajokonkurenčnoprednost(Picard in

Grönlund,2000).

Vprimerjalnempregledunaželjonaročnikaprikazujemonačinesofinanciranjamedi

jevprekdržavnihpomoči.Prirazlagahoblikdržavnihpomočismosetrudilizajetiprak

soizčimvečjegašteviladržavčlanicEvropskeunije.NaprimerihAvstrije,Finske,Italije

inŠvedskepasmopodrobnejeprikazalisistemedržavnihpomoči.Pregledzakonodaje

indosegljivihvirovspodročjasubvencioniranjamedijevnasjeusmerjalpredvsemna

državnopomočnamenjenotiskanimmedijemterjavnimtelevizijskimservisom.Ana

lizodržavnepomočitiskanimmedijemsmopripraviliželeta1999.Održavnihsubven

cijahvkontekstuzagotavljanjasvobodeinpluralnostimedijevpasmopisalileta2001.1

Vnadaljevanjuseosredotočamonanajnovejšepodatke,šeposebejgledepogojevsofi

nanciranjamedijev.Pripripravipregledasmoseoprlinaviressvetovnegaspleta,prou

čilipasmotudirazpoložljivostrokovnoliteraturo.

1VečotemI.Zobavnik:AnalizadržavnepomočijavnimmedijemvZahodniEvropi,raziskovalnanalogašt.

3/1999inI.Zobavnik:Zagotavljanjesvobodeinpolitičnepluralnostimedijev,raziskovalnanalogašt.38/2001.

*Mag.	An	drej	Eror;pripravljeno:10.4.2008,objavljeno:11.4.2008.
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II.	 OBLIKE	DRŽAVNIH	POMOČI	MEDIJEM

2.1		 Neposred	na	in	po	sred	na	dr	žav	na	po	moč

Strokovnaliteraturaobičajnodelidržavnepomočimedijemvdveskupini:

•neposredne(selektivne)

•inposredne(splošne).

Neposredne(direktne)državnepomočisonamenjeneizbranimmedijemzanatančno

določenecilje(naprimersubvencioniranjetehnološkihposodobitevintehnološkega

prestrukturiranja,mednarodnodistribucijo,ustvarjanjenovihmedijev itn.).Posredne

(indirektne)pasousmerjenenapomočpanogivcelotioz.njihovtemeljninamenje

razvojcelotnegamedijskegasektorja(znižaniDDV,nižjepoštneintelefonskestoritve,

subvencijenamenjenetiskovnimagencijamzazmanjševanjestroškovprodukcijevse

bin).Argumentiza inprotineposredniminposrednimoblikamdržavnihpomočise

osredotočajo na naslednjo dilemo – neposredne pomoči so pogosto subjektivne in

podvrženerazličnimoblikampolitičnealikakšnedrugezlorabe,posrednepavveliki

meripodpirajovelikeinfinančnomočnezaložnike(povzetopospletnihstranehMedia

Watch,HrvatininPetković).

SandraBašićHrvatininBrankicaPetkovićvevropskihdržavahizpostavljatanaslednje

tipeneposrednihdržavnihpomočimedijem:

•pomočiusmerjenemedijemzrelativnonižjimioglaševalskimiprihodki(t.i.»model

drugeganatrgu«)alimedijem,kisozačasnovfinančnihtežavah(Avstrija,Belgije,Fin

ska,Francija,NorveškainŠvedska);2

•subvencijenamenjeneizboljšanjupoložajanovinarjevinnovinarskegadelanasploh

(vflamskemdeluBelgijeseskorajpolovicadržavnihpomočinamenjazarednoza

poslovanjenovinarjev);

•subvencijenamenjenezviševanjunaklade(Francija,AvstrijainLuksemburg);

•subvencijezatehnološkeposodobitveinprestrukturiranjeindustrije.

Državnepomočisopomembenpodpornimehanizemzadelovanjemedijevvjeziku

manjšininmedijevrazličnihdeprivilegiranihskupin,kisoobičajnonezanimivezaog

2TudidrugivirinavajajoAvstrijo,Francijo,NorveškoinŠvedskokotdržave,vkaterihjerazvitsistemdržav

nihpomočitisku(vnasprotjuzanglosaksonskimminimalističnimpristopompriregulacijitiska),kerseželi

zagotovitimedijskaraznovrstnost,kiomogočadržavljanom,daimajodostopdoinformacij,dasonatančno

informiraniter,daseaktivnovključijovpolitičniproces(glejSageJournals).
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laševalce in imajo majhno možnost preživetja na trgu. Državne pomoči so lahko us

merjenevpodpororaziskovalneganovinarstvavmedijih,kijihzaradisvojefinančne

šibkostialipamanjšegadoseganemorejofinancirati.TakoimaNizozemskaposeben

sklad, izkateregase financirajospecifičninovinarskiprojekti, skupajznovinarskimi

štipendijami, za raziskovanje določene zgodbe zunaj »rutinskega novičarskega cikla«

(povzetopospletnihstranehMediaWatch,HrvatininPetković).

2.2		 Dr	žav	ne	po	mo	či	in	ure	di	tev	v	Evro	pi

V priporočilu Sveta Evrope 99/1 se državam članicam priporoča uvajanje sistemov

zaneposrednoinposrednofinančnopodporotiskaniminradiodifuznimmedijem,

posebejnaregionalneminlokalnemnivoju.Želisespodbuditipluralizeminrazno

vrstnostmedijev.Posebejsepoudarjasubvencioniranjemedijevsprogramivjeziku

manjšin.Pritempajetrebasistemepomočizasnovatinaobjektivnihinnepristran

skih kriterijih, v okvirju transparentnih procedur ter omogočiti neodvisen nadzor.

Priporoča se tudi periodičen pregled nad dodeljevanjem pomoči, da bi se izognili

vsakinaključnikoncentracijimedijevoziroma»nespodobnemu«bogatenjupodjetij,

kisouporabnikipomoči.SvetEvropetudiopozarja,davnekaterihdržavahprevladu

jemnenje,dapolitikadržavnihpomočimedijemnikompatibilnaznačelomneodvi

snostimedijev.

PogodbaoustanovitviEvropskeskupnosti(PES)določasplošnoprepoveddržav

nihpomoči.Vendarseupošteva,dajedržavnoposredovanjevdoločenihokolišči

nahpotrebnozaučinkovitoinnepristranskodelovanjegospodarstva.Pritembiše

posebejopozorili,dasubvencioniranjeposameznikovtersplošniukrepidostopni

vsempodjetjemnisozajetis87.členompogodbe(PES)terkottakinepredstavljajo

državnepomoči.Lahkobirekli,danegledenasplošnonačeloobstajajodokumenti

Evropskeunije,kifinanciranjemedijevprekodržavnihpomočiobravnavajoneko

likodrugače.

RazličnidokumentidopuščajomožnostidržavnihpomočizajavneRTVservise,kiso

neposredno povezani »z demokratičnimi, socialnimi in kulturnimi potrebami vsake

družbeinpotrebopoohranitvimedijskepluralnosti«(Amsterdamskiprotokolosiste

mujavnegaRTVservisa).TakonaravniEvropskeunijeurejafinanciranjejavnihRTV

servisovt.i.Amsterdamskiprotokol3izleta1997(vveljavostopilleta1999),kjerjezapi

3ProtokolosistemujavnegaRTVservisa(AmsterdamProtocolontheSystemofPublicBroadcastinginthe
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sano,davsakadržavačlanicasamadoločioblikodelovanjainfinanciranjajavnegaRTV

servisa,doklertakofinanciranjenevplivanatržnepogojevEvropskiunijioziroma,če

tonivnasprotjusskupniminteresom.

Evropskakomisijajeoktobra2001objavilasporočilo(Communicationontheapplica-

tionofStateaidrulestopublicservicebroadcasting)vkaterempojasnjuje,dasodrža

večlanicenačelomasvobodnepridefiniranjuobsegajavnihRTVservisovternačinov

njihovegafinanciranjainorganizacijegledenasvojeprioritete,potrebeinzgodovino.

Pozvalapajenatransparentnostfinančnegaposlovanja,dabisezagotovilaproporcio

nalnostpridodeljevanjudržavnihpomočiternadzornadmožnimizlorabami.Evrop

skakomisijasevsporočiluzavzemaza:

•jasnoinpreciznodefiniranjejavnihRTVservisovvdržavahčlanicah,

•pooblastilozaopravljanjejavneslužbenajbibilopoverjenoenemupodjetjualivečs

formalnimpravnimdejanjemter

•omejevanjedržavnapomočnatistemnivoju,kizagotavljaopravljanjenalogjavnete

levizije(proporcionalnost).4

Evropskakomisijajevjanuarju2008pozvalanajavnoposvetovanjeoprihodnjemok

virudržavnihpomočizajavneRTVservise.Državečlanicelahkopredložijosvojepo

glede,šepredenEvropskakomisijapodapredlogomožnirevizijisporočilaiz2001leta

(povzetopospletnihstranehEvropskekomisije)5.

2.3		 Fi	nan	ci	ra	nje	jav	nih	RTV	ser	vi	sov

VvečinievropskihdržavjefinanciranjejavnihRTVservisovurejenopohibridnemmo

delu,kizdružujeprihodkeizdvehodnaslednjihtrehvirov:

•iznaročnin,kijihplačujejodavkoplačevalci,

•izdodeljenihsredstevizdržavnegaproračunater

•izkomercialnihprihodkovodoglaševanja,praviczaprenose,dotacij terposojanja

tehničneopremeindrugelastninepostaj.

MemberStates),kijeprilogakAmsterdamskipogodbi.

4Tipogojiizhajajotudiiz87.členaPogodbeoES.

5Rokzaoddajopredlogovjebil10.marec2008.
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Meddržavami,vkaterihseglavnijavniRTVservisfinancirapredvsemizenegasamega

vira,staVelikaBritanijakjerBBC6financirasvojedelovanjeiznaročnininEstonija7,

kjerETVpokrivasvojestroškeskorajvcelotizdržavnimisubvencijami,kijihletnoodo

briparlament.

TudivLatviji,LitviinnaMadžarskem8sodržavnefinanceglavnivirsredstevzajavne

televizije.

Vvečinidrugihevropskihdržavah(npr.Češka,Nemčija,Italija,VelikaBritanija,Romu

nija,inSlovaška),paprihajavečkot50odstotkovsredstevjavnihRTVservisovodpo

branihnaročnin(glejTelevizijepoEvropi).

6TelevizijskiprogramBBCWorldjefinancirankomercialno,radijskiservisBBCWorldServicepadobiva

državnasredstva.

7 SkupniproračunzaETVjevletu2004znašal13,5milijonovevrov.Odtegaso93%predstavljaledirektne

subvencijeizdržavnegaproračuna.Ostalifinančniviriso:donacije,projektnofinanciranje,nadomestitve

zauporabopremoženja ter iznaslovaorganizacije javnihprireditev,programov izobraževanja, snemalne

produkcijeinavdiovizualnegamateriala.

8 NaMadžarskemjebilRTVprispevekodpravljen2002leta.



417

Ta	be	la	1:	Fi	nan	ci	ra	nje	jav	nih	te	le	vi	zij

Država Ime Deležskupnegaproračuna(odstotek) Letniproračun
(vmilijonih
evrov)
(leto)

RTV	pris	pe-
vek

Dr	žav	ni	
pro	ra	čun

Ko	mer	cial	ni	
pri	hod	ki	(og-
la	še	va	nje	in	
spon	zors	tvo)

Dru	go

Češ	ka ČT 66,7 0 29,1 4,2 140.39(2003)

Es	to	ni	ja ETV 0 93,0 0 7,0 13,5(2004)

Fran	ci	ja France
Télévisions

64,8 0 30,3 4,9 2.308,9(2003)

Nem	či	ja ARD 94,0 0 6,0(samoogla
ševanje)

Nipodatka 5.371(2003)

ZDF 93,3 0 6,7(samoogla
ševanje)

Nipodatka 1.677(2003)

Ma	džar	ska MTV Nipodatka Nipodatka Nipodatka Nipodatka 122,5(2004)

DunaTV 0 82 12 6 30,6(2003)

Ita	li	ja RAI 55,2 0 38,8 6 2.593(2003)

La	tvi	ja LTV 0 57,0 43,0 12,35(2004)

Li	tva LTV 0 76,0 23,0 1,0 14,5(2003)

Polj	ska	 TVP 31,9 0 56,3 11,8 416,5(2004)

Ro	mu	ni	ja SRTV 75,5 14,3 8,38 0 96,0(2003)

Slo	vaš	ka STV 60,2 16,8 18,8 4,2 59,76(2004)

Ve	li	ka		
Bri	ta	ni	ja

BBC 94,0 0 0 6,0 4.211(2002/3)

Channel4 0 0 100 0 1.262(promet
za2004)

Vir:TelevizijepoEvropi,EUMonitoringandAdvocacyprogram(EUMAP),NetworkMediaProgram
(NMP).

III.	 UREDITEV SISTEMOV DRŽAVNE POMOČI MEDIJEM 
V IZBRANIH DRŽAVAH

3.1		 Av	stri	ja

Avstrijskavladasfinančnimisubvencijamipodpiradnevnikeintedenskečasopise.

Leta2004 jezačelveljatinovzakonodržavnihsubvencijah tiskanimmedijem(Press

SubsidiesAct,Presseförderungsgesetz).Razensubvencioniranjadistribucijednevnikov
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intedenskihčasopisovterspecialnihsubvencijnamenjenihohranjevanjuraznolikosti

medijskihvsebin,tj.možnostiizbireindostopadoraznoličnihmedijskihvsebin,9nov

zakondodatnouvajatudidrugeukrepe,kotso:

•subvencioniranjeizobraževanjanovinarjevdnevnikomintedenskimčasopisomse

lahkopovrnedoenetretjinestroškovizobraževanjanovihnovinarjev(maksimalno

20.000evrov);

•subvencijezazaposlitevtujihdopisnikov(maksimalno40.000evrov);

•subvencioniranjebranjadnevnikovinčasopisov,posebejvšolah.Nasubvencije(do

50%stroškov)lahkoračunajodruštvainzdruženja,kipromovirajobranječasopisov.

Časopisomselahkopovrnedo10odstotkovtržnecenezaizvode,kisojihbrezplač

norazdelilišolam;

•subvencioniranje raziskovalnihprojektovspodročja tiska,posebejmarketinga (do

50%sredstev).

Zakonodržavnihsubvencijahtiskanimmedijemdoločasplošnepogojezasubvencio

niranje,kisenanašajona:

•vsebinočasopisov(nesmejoslužiti interesomposameznihskupin, temvečmorajo

podajatisplošneinformacijeoz.oblikovatimnenjaspodročjapolitike,kulture,gos

podarstvaitd.);

•število dnevnih oziroma tedenskih izdaj (dnevni: najmanj 240krat letno; tedenski:

najmanj41kratletno)vprostiprodajializnaročanjem;

•številonakladeinštevilozaposlenih.Dnevničasopisi:vsakaizdajanazveznemnivoju

najmanj10.000izvodovoziromanajmanj6.000izvodovvenideželi.Najmanj6novi

narjevmorabiti rednozaposlenih.Tedenskičasopisi:vsaka izdajavnajmanj5.000

izvodov.Najmanjdvanovinarjamoratabitirednozaposlena;

•letnopovprečnocenočasopisnesmebitipomembnocenejšioddrugihprimerlji

vihčasopisov;

•lokalnaoblastnemorebitiustanoviteljčasopisaoziromanemoreimetidirektnegaali

indirektnegavplivanačasopis;

•časopisnesmepredstavljatisamolokalnihinteresov,temvečmoradelovativnajmanj

enideželi.

9Specialnesubvencije sonamenjenednevnikom,kipomembnovplivajonapolitičnaprepričanja inob

likovanjamnenj,nesmejopabitivodilnigledenašteviloprodanih izvodov.Toveljazavodilnečasopise

nazvezneminregionalnemnivoju.Gledenaklade,pasospecialnesubvencijenamenjenečasopisom,kiv

letnempovprečjunepresegajo100.000izvodov.Oglasniprostorpanaletnemnivojunesmepresegatipo

lovicestrani.
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DržavnopomočtiskudodeljujeAvstrijskiuradzakomunikacije(AustrianCommuni-

cationsAuthority-KommAustria).Prijaveseoddajajozavsakoletodo31.marca.Urad

odločaododeljevanjusubvencijnaosnovievalvacijskegaporočilaoizpolnjevanjupo

gojevprosilcev,kigapripraviposebnakomisijaPresseförderungskommission.Komi

sijosestavlja6članov:podvapredstavnikavlade,združenjanovinarjevinsindikata,ter

predsednik.(povzetopospletnihstranehRTR).

Avstrijskizakonodavkunadodanovrednost(DDV)določadvestopnji:20%in10%

DDV.Znižanastopnjaveljazastoritve javnegaRTVservisa(ORF)inkabelskihtelevi

zijterzaknjige,revijeindnevnike(povzetonaspletnihstranehCulturalPoliciesand

TrendsinEurope).

3.2		 Fin	ska

NaFinskemobstajajotriosnovneoblikesubvencioniranjatiska:

•selektivnasplošnadržavnapomoč,

•podporastrankarskemtiskusstranipolitičnihstrank(t.i.parliamentarnysubsidy),

•subvencioniranjedistribucije(distributionsubsidies).

Študijao razvoju inučinkusubvencioniranja tiskanaFinskem jepokazalanekajpo

membnihsprememboziromakaženatrendvzadnjih50let:

•številočasopisovjeraslododevetdesetihlet,odtedajpapada;

•številopolitičnousmerjenihčasopisovsejedramatičnoznižaloterpredstavlja6od

stotkovfinskihčasopisov;10

•subvencioniranjetiskasejeprecejpovečalovpoznihsedemdesetih,odsredinede

vetdesetih,kosoumaknjenetransportnesubvencije(transportationsubsidy),11pase

zmanjšuje;

•številosubvencioniranihčasopisovsezmanjšuje,približnojimpripadaenaoddveh

nekdanjihdirektnihsubvencij;

•trenutnoje10odstotkovsubvencioniranihčasopisov;

•večinorazpoložljivepomočidobijočasopisi,kipodpirajovladajočepolitičnestranke.

10TisknaFinskemjebilzgodovinskopovezanspolitičnimistrankami.Političnestrankesoustanavljale,fi

nanciralečasopiseoziromalastnikičasopisovnisotajilisvojopodporodoločenipolitičnistranki.

11Naukinitevtransportnihsubvencijjevplivalareorganizacijapoštnegasistema,izdržavnegavpolprivatni

sistem.
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Gledenateugotovitvesezaključuje,dasubvencioniranjetiskanivečustrezno,posebej

gledenasvojprvotniciljspodbudaraznolikipolitičniinsocialnirazpravi.Zatosemed

obstoječimioblikamisubvencioniranjapodpiradodeljevanjepomočizaposebnepub

likacije,kiizražajodoločenapolitičnainsocialnaprepričanja.Tapomočdanespred

stavljaokrog6odstotkovsredstevzasubvencije(glejPicardinGrönlund).

3.3		 Ita	li	ja

VItaliji jeopazenprecejšenupadštevilačasopisnihbralcev,karvodikmanjšimpri

hodkomvčasopisniindustriji(21%med1990in2000letom).Zdrugestranipatiska

nemedijeogrožarastočatelevizijskaindustrija,kiprevzemavelikdeležoglaševalskega

prihodka.Takoprevladujemnenje,datiskanimedijinebimoglipreživetibreznepo

srednihinposrednihoblikdržavnepomoči,kijihzagotavljajorazličninormativniakti,

začenšizzakonomiz1981leta.Zzakonom416/1981sobileuvedenedavčneolajšaveza

kapitalneinvesticije,posojila,subvencijeterpredvsem,ugodnostigledepoštnihtarif.

Subvencijepoštnihtarifsošeboljpovečaneleta1999(Law488/1999).12Zaradiprora

čunskegaprimanjkljajazadnjihnekajletpajepodvprašajemnadaljnjevisokosubven

cioniranje.

Predlogzakonaotisku,pripravljenvoktobru2007,predvidevaprecejšnjoreorganiza

cijodržavneregulatorskefunkcijenapodročjutiska(knjiginčasopisov).Spremembe

senanašajotudinapomembnozmanjšanjeneposrednihinposrednihoblikdržavne

pomoči,predvsempripoštnihugodnostih,kibodozamenjanezdavčnimi.Nekatere

odtehspremembsoževključenevdržavniproračunzaleto2008(BudgetLaw2008).

Modelisubvencioniranjatiska,nekolikospremenjeni,sobilivdevetdesetihletihrazšir

jenitudinaradiointelevizijoternacelzaložniškisistem(Zakona223/1990in249/1997).

Z»Gasparijevimzakonom«iz2004letapasoprotimonopolniukrepiizprejomenjenih

zakonovprecejsproščeni.Zletom2009bodoopravljeneoviregledeskupnegalastniš

tvatiskaintelevizijskihprogramov.Zatosejevzadnjemobdobjuvladalevegacentra

precejukvarjalazustvarjanjempogojevzavečjomedijskoraznovrstnost(povzetona

spletnihstranehCulturalPoliciesandTrendsinEurope).

12Državnapomočtiskanimmedijemsejezvišalas439milijonovevrovvletu2000na492milijonovevrov

vletu2006(+12%).
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3.4		 Šved	ska

Švedskajeenaodvodilnihdržavnapodročjutiskanihmedijev.Švedskazavzemadru

gomesto(zaFinsko)vEvropskiuniji,gledenašteviloizdanihčasopisovnaprebivalca

(489dnevnihizvodovna1.000odraslih).13Večinadnevnihčasopisovizhajaneprekinje

noženajmanj115let.Švedskajetudidoberprimerizvajanjazelospecifičnihinciljno

usmerjenihdržavnihpomoči(Gustafsson,2007).

NaŠvedskemsubvencioniranjetiska(presssubsidies)obstajaod1970letatergalahko

razdelimona:

•subvencioniranjeprodukcije(production,operationalsubsidies)in

•subvencioniranjedistribucije(distributionsubsidies).

Subvencioniranjeprodukcijejeoblikaneposrednepodporet.i.»drugih«časopisov,na

primertistih,kiimajovkrajuizidamanjšonakladovprimerjaviskonkurenco.Trenut

nodobivatesubvencijepribližno80časopisovvskupnivišiničez450milijonovkron

(približno48milijonovevrov).

Distribucijasesubvencioniravtistihprimerih,kočasopisimedsebojnosodelujejopri

distribucijiintopodpogojem,danajmanjdvadnevnačasopisasodelujeta.Večkot140

dnevnihčasopisovprejematesubvencijezazdruženonaklado900milijonovizvodov.

Subvencioniranjedistribucijeznašapribližno73milijonovkronletno(približno7,8mi

lijonovevrov).

Vladapozornospremljarazvojnapodročjudistribucijetiska.Takoseodleta2002po

sebejsubvencioniradistribucijačasopisovobsobotahvruralnih inredkonaseljenih

področjih,kersosezadnječasestroškidistribucijeizrazitozvišali.

Kersosena trgudnevnihčasopisovvzadnjih letihdogajaleštevilnespremembe, je

švedskavladavletu2004ustanovilaposebnoskupinoodržavnihpomočehdnevnem

tisku.Naosnoviugotovitevskupinejebilojanuarja2006objavljenouradnovladnopo

ročilo(Diversityandscope)terpripravljenzakonosubvencioniranjuprodukcije(To-

morrow'snews-newconditionsforproductionsubsidiestodailynewspapers).Vlada

jezzakonompredvidela10odstotnozvišanjesubvencioniranjaprodukciječasopisov

(razenstockholmskih).14Zzakonomjeznižantudiminimalnipragnaklade,karspodbu

jaustanavljanjenovihčasopisov.

13PovprečjezaEUje190dnevnihizvodovna1.000odraslih(Slovenija:208).

14 Drugi viri opozarjajo, da lahko predlagane spremembe v sistemu subvencioniranja tiska predstavljajo
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KarlErikGustafsson15(2007)vanaliziotržnihposledicahšvedskegasistemasubven

cioniranjatiskapoudarja,davseoblikedržavnihpomočipuščajodoločeneposledice

na trgu.Splošniukrepipodporeobičajnokrepijo trg tiskanihmedijev terpomagajo

predvsemčasopisomzvisokiminakladami.Selektivnapodporaslabi trgterpomaga

časopisomzmanjšiminakladami.

Avtorvsvojianalizidajeprednostselektivnemusubvencioniranjutiska.Tooblikosub

vencioniranjapredlagazaradiposebnostičasopisnedejavnosti,insicer:

•vlogadnevnikovvdemokratičnemprocesu;

•ključnimedijvkomercialnemsistemu(oglaševalskitrg).

TržneokoliščinenaŠvedskemkažejo,dajedonosnostdnevnikovprvenstvenoodvisna

odoglaševalskeklime.Pritemčasopisizmanjšiminakladamitežkodosežejotržnide

lež,kibijimzagotovildonosnost(profitabilnost)inpreživetje.Selektivnosubvencioni

ranjamanjšihčasopisovomogočanjihovopreživetje,medtemkoneogrožapozicijveč

jihčasopisov.Avtornavaja,davdržavahbrezselektivnegasubvencioniranjaskorajvsi

manjšičasopisihitropropadejo.KotprimertakihdogodkovnavajaDansko.Enakoje

brezfinančnepodporetežkoustanovitinovčasopis.Zaključuje,daselektivnosubven

cioniranjetiskagarantiraraznovrstnostvčasopisnidejavnosti,karjenekaj,karodlikuje

dnevnitisknaŠvedskemvprimerjavizdrugimidržavami.

Svet za subvencioniranje tiska (The Press Subsidies Council, Presstödsnämnden) kot

vladnaustanovaskrbizazaščito raznovrstnostidnevnega tiska.KarlErikGustafsson

poudarja,dasopraviladodeljevanjasredstevavtomatičnainodprtazavsenaosnovi

časopisnihnakladinprihodkovterdavsakčasopistočnove,kolikosredstevmupripa

davtekočeminnaslednjemletu.



NaŠvedskempodpirajotudimedijedeprivilegiranihskupin.Naprimer,vladnaorga

nizacijaGovorečitiskovnisvet(TalkingNewspapersCouncil,Taltidningsnämnden)na

letopodeli13,5milijonovevrov1690različnimtiskanimmedijem,kiobjavljajo»avdioča

sopise«,skaterimiomogočajodostopdotiskanihmedijevslepiminslabovidnimose

bamoziromavsemtistim,kijimbranječasopisapredstavljatežavo.

precejšenizpaddohodkov(763.000$)zavečječasopise,kotsoSvenskaDagbladetandSkånskaDagbladet,

kersepredlagasamosubvencioniranjelokalnihčasopisovznakladodo40.000izvodov(glejTheLocal.sein

Editorsweblog).

15 Navedenje,kottvorecšvedskegasistemasubvencioniranjatiska.

16 Proračunsvetajevletu2006znašal126milijonovkron.
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Naročnikina»avdiočasopise«plačujejoenakonaročninokotnaročnikinaklasičneča

sopise(povzetopospletnihstranehšvedskevladeinsvetazasubvencioniranjetiska).

Švedska velja za državo z najbolj razvejano in različno medijsko produkcijo. Razlogi

takemedijskeraznovrstnostiležijovrazpoložljivostisubvencijzalokalneinmanjšinske

medijskeprojekte,patudivdostopnostidoradijskihintelevizijskihfrekvenc.Vendar,

kersevečinamedijevvjezikumanjšinzanašanaprostovoljnostinsubvencije,prihaja

tudidotežav,kotsopomanjkanjeprofesionalnostiterpogostaogroženostboljdolgo

ročnegaposlovanja(Camaeur,poGeorgiou,2003).

NaŠvedskemdržavatudiposrednopodpiradnevnitiskvoblikizmanjšanegadavkana

dodanovrednost(DDV).17Vštudijiiz1999letasobilepredstavljenetudidrugeoblike

posrednihdržavnihpomoči,kotso:

•posebnepoštnetarifezačasopise(večinomatedenske),kijihdostavljašvedskapošta

(NationalSwedishPostOffice);

•privilegiranistatuspridržavnemoglaševanjudržavnioziromavladnioglasimorajo

bitipopraviluenakorazporejenopovsehpomembnihčasopisihvdoločenemkraju;

•garancijazaposojila(glejRuth,1999).

IV.	 ZAKLJUČEK

Sistemisubvencioniranjatiskavpredstavljenihdržavahternavedbeooblikahdržavnih

pomoči kažejo,da številnedržavemedijemdodeljujejoneposrednopomočvobliki

subvencijzatekočeposlovanje(Švedska,Avstrija,Finska,Francija,Norveška,Belgija).

NaŠvedskemsošeposebejrazvitipodpornimehanizemzadelovanjemedijevvjeziku

manjšininmedijevrazličnihdeprivilegiranihskupin.Subvencijenamenjeneizboljša

njupoložajevnovinarjev so tudiprisotnevnekaterihdržavah (Avstrija,Nizozemska,

Belgija).Večinaevropskihdržavpoznatudiposredneoblikedržavnihpomoči,priče

merjenajboljrazširjenaoblikanižjastopnjadavkanadodanovrednost(DDV).

NajmanjvštirihdržavčlanicEvropskeunije(Estonija,Latvija,LitvainnaMadžarskem)

sodržavnefinanceglavnivirsredstevzajavnetelevizije.Vvečinidrugihevropskihdr

žavahpaprihajanajvečjidelproračunajavnihtelevizijodRTVprispevka,kisevneka

terihdržavahimenujedaveknatelevizijo.Uvedbaprispevkazazagotavljanjefinančne

17 DDVjepriprodajiinnaročilihnačasopisezmanjšanna6%(standardniDDVje25%)(glejRuthinBBC).
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neodvisnostijavnegaservisaninujnodovolj.Čevišinoprispevkadoločaparlamentali

vlada inče jenjegovozvišanjeodvisnoodspremembezakonodaje,prispevek lahko

postanedodatnoorodje,skaterimdržavavplivanaRTVservis.TakovNemčijiobstaja

neodvisnaKomisijazavrednotenjeinocenjevanjefinančnihpotrebjavnihRTVservi

sov(glejTelevizijapoEvropi).

Predstavljenirezultatitudikažejo,daseokoliščinenamedijskemtrguspreminjajo.Še

posebejv Italiji tiskanemedijeogrožarastoča televizijska industrija,naŠvedskemso

ogroženimanjšičasopisi,naFinskemšteviločasopisovvztrajnopada,šenajboljštevilo

tradicionalnihpolitičnihčasopisov.

Vrazpravinamednarodnemnivojuinvdomačijavnostijezaslediti,dasoposrednein

splošnesubvencijeboljzaželene,kotneposredneinselektivne.Selektivneinneposred

nesubvencijeimajopogostonegativenslovessredstevzapolitičneindrugemanipula

cije.NatemmestunavajamocitatizMediaWatchaMirovnegainštituta:

»zglediiztujinekažejo,dajepodeljevanjedirektnefinančnepomočimedijemzazago-

tavljanje»pluralnosti«,neučinkovito.OziromakotpišeMarkoMilosavljevič,seevrop-

skedržave,korazmišljajoopomočimnožičnimmedijem,večinomanajprejodločijo

za nediskriminatorno pomoč in šele nato za neposredne subvencije... Največ držav

rajeponujanediskriminatornopomoč,namenjenovsemumnožičnemutisku.Tasene

kaževneposrednemdržavnem(so)financiranjualipomoči,temvečvposredniobliki,

denimovoblikiznižanjadavkov,cenpoštnihstoritevalioprostitvedajatevprinakupu

tehničneopreme.Pomočipasodeležnivsimnožičnimedijiindržavesetakoizognejo

barantanju«(AlenkaKotnik,MediaWatch).

Vpregledusmopredstavilitudimnenjainanalize,kiizrazitoprednostdajejoukrepom

neposrednegainselektivnegasubvencioniranjatiska(naprimer,naŠvedskem).

Pristopssplošnimisubvencijamiobičajnopomeni,dabonajvečjideldenarjašelkti

stim,kisožesamiposebinatrgudovoljmočni,karimanegativneposledicename

dijskipluralizem.Vprimerih,dasoimelesubvencijedokazanučineknapluralizemz

ohranjanjem dela konkurence v sektorju tiska (na Norveškem in Švedskem), so bile

vuporabiznačilneneposredneinselektivne(čepravosnovanenasplošnihkriterijih)

subvencije(glejZobavnik,2001).

Nakoncumoramoopozoritinašeenpojavrazvojbrezplačnihčasopisov.Vzadnjih

desetihletihsobrezplačničasopisidoživelirazcvetnarazličnihsvetovnihtrgih,tudiv
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Evropi.Vštirihevropskihdržavah(Islandiji,Danski,ŠpanijiinPortugalski)jemedted

nomnavoljovečbrezplačnihkotplačljivihdnevnikov,hkratipavvečdesetevropskih

državnakladaindistribucijabrezplačnihdnevnikovindrugihbrezplačnihčasopisovže

presegataplačljivednevnikeinčasopise(glejMarketingMagazin).
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ZELENAJAVNANAROČILA*

I.	 UVOD

Pojemzelenegajavneganaročanja(greenpublicprocurements)zajema:

»mnogovečkotzgoljnabavorecikliranegapisarniškegapapirja.Pomeniaktivnovklju-

čevanjenatržišče,nakateremjemogočezmanjšativplivproizvodnje,transporta,upo-

rabe in odstranitve blaga in povezanih storitev na okolje.« (Stavros Dimas, evropski

komisarzaokolje,spletnomestoGPP).

ZelenojavnonaročanjejeuradniterminEvropskeunije(uporabljennpr.vpriročniku

KupujtezelenoEvropskekomisijeoekološkemjavnemnaročanju)inpomeniekološ

ko,trajnostnooziromaokoljuprijaznojavnonaročanje.Grezajavnanaročila,prikate

rihnaročnikupoštevaoziromavključiokoljskeelementevkriterijezaizbornajboljšega

ponudnikablagainstoritevznamenomzmanjšanjaobremenilnegavplivanaravejav

neganaročilanazdravjeljudiinokolje.

Vlogajavnegasektorjanapodročjuzeleneganaročanjajezelopomembna.Javninaroč

nikisonamrečzelopomembnipotrošnikivEU(porabijookoli16%BDPEU).Ssvojo

velikokupnomočjolahkobistvenoprispevajoktrajnostnemurazvoju, takodasvojo

kupnomočusmerijovnakupblagainstoritev,priproizvodnjioziromaizvajanjukate

rihjeupoštevanekološkividik.Zelenajavnanaročilatakolahkozajemajopodročja,kot

sonpr.nakupenergetskoučinkovitihstavb,recikliranegapapirja,vozilnaelektričnipo

gon,okoljuprijaznegajavnegaprevoza,elektrikeizobnovljivihvirovenergije,biološko

pridelanehranevmenzahitd(Kupujtezeleno,2005:5).

Polegpomembnevloge,kijoimajojavninaročnikizaradisvojegadeležavBDP,jenji

hovoodločanjezazelenajavnanaročilazelopomembnotudizvidikavplivanjanatraj

nostnevedenjskevzorce:

»Trajnostnegarazvojanavsehravnehupravljanjanimogočedoseči,česeokoljskaraz-

sežnostprekpravilnegaizvajanjaokoljskihpolitikspovečevanjemuporabetržnihin-

*Mag.	Ro	ma	na	No	vak,	mag.	Igor	Zo	bav	nik;pripravljeno:19.10.2007,objavljeno:

1.7.2007.
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strumentovinprekobveščanjajavnosti,dasevzgojijopotrebnevedenjskespremembe,

nevključivvsadrugapodročjapolitike«(Kupujtezeleno,2005:7).

Javni sektor z odločanjem za ekološko blago in storitve tako daje zgled drugim po

rabnikomters temposrednovplivanasplošnetrendepovpraševanjapoekološkem

inokoljuprijaznemblaguinstoritvah.Istočasnolahkossvojimspodbujanjemzelenih

javnihnaročildejanskostimuliragospodarstvokrazvojuzelenihtehnologij.Vdoloče

nihsektorjih(npr.računalništvo,energetskoučinkovitezgradbealijavniprevoz)jeta

vplivšeposebejizrazit,sajjavninaročnikiobvladujejovelikdeležtrga(Kupujtezeleno,

2005:5).

Raziskovalnanalogapodaja informacijootem,kakojeupoštevanjeokoljskihmerilv

postopkih javnega naročanja urejeno v zakonodaji EU. Opisuje pravno ureditev po

dročjavštirihdržavah,članicahEU:Avstriji,Nemčiji,ŠvedskiinZdruženemkraljestvu.

Štiripredstavljenedržavesodijomedt. im. »zelenosedmerico«(theGreen7),ki ima

poporočilihEvropskekomisije»močnopolitičnovoljo,nacionalnesmerniceterkonsi-

stentnovečjavnihnaročilsokoljskimielementi«(GPPreport,2006:7).Polegvnalogi

predstavljenihdržavsedmericosestavljajošeDanska,FinskainNizozemska.

Podatkezapripravoraziskovalnenalogesmopridobilinasvetovnemspletu.

II.	 ZAKONODAJA	EU	NA	PODROČJU	ZELENIH	JAVNIH		
NAROČIL

NaravniEUjetrajnostnirazvojkotedentemeljnihciljevpriznanvseodprveomembe

vAmsterdamskipogodbi(1997),kijev2.členudoločila,dajenalogaSkupnosti,da:

»z vzpostavitvijo skupnega trga in ekonomske in monetarne unije ter z izvajanjem

skupnihpolitikalidejavnosti[...]spodbujaskladen,uravnoteženintrajnostenrazvoj

gospodarskihdejavnosti...«.

Šestičlenpogodbenadaljedoloča,dajezahtevevarstvaokoljatrebavključevativopre

delitveinizvajanjepolitikindejavnostiSkupnosti.

Novo prelomnico je pomenila vključitev cilja trajnostnega razvoja v dopolnjeno Liz

bonskostrategijonaEvropskemvrhuvGöteborgujunija2001(t.im.okoljskisteber).1

1 Lizbonska strategija temelji na treh konceptih ozirom stebrih: gospodarskem, socialnem in okoljskem

(Evropskakomisija:SpletnomestoLizbonskestrategije).
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Mesecdnikasneje,4.julija2001,jeEvropskakomisijasprejelaRazlagalnosporočiloo

zakonodajiSkupnosti,kiseupoštevaprijavnemnaročanju,inmožnostih,daseokoljski

vidikivključijovpostopkejavnihnaročil.VsporočilujeEvropskakomisijazapisala,da

jeosnovninamenletegaproučitiinrazjasnitimožnosti,kijihdajeobstoječazakonoda

jaojavnihnaročilih,znamenomdabiseomogočilomaksimalnoupoštevanjezaščite

okoljavjavnihnaročilih(RazlagalnosporočiloEvropskekomisije).

Septembra20022staSvetinEvropskiparlamentsprejela6.okoljskiakcijskiprogram,ki

zajemaokoljskinačrtEUzanaslednjihdesetlet.Programopredeljuještiriprednostna

področja,nakaterihsonujnopotrebniukrepi:podnebnespremembe,naravainbiot

skaraznovrstnost,upravljanjevirovterokoljeinzdravje(SklepEvropskegaparlamenta

inSvetaošestemokoljskemakcijskemprogramuSkupnosti).

Pravni okvir za ekološko, trajnostno oziroma okolju prijazno javno naročanje je EU

konkretnopostavilavmarcu2004ssprejetjemdvehdirektiv,kidoločatamožnostiza

upoštevanjeokoljskihelementovvpogojihzapriznanjesposobnostiinmerilihzaoce

njevanjepriizbiridobaviteljaspostopkomjavneganaročila:

•Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o us

klajevanjunaročanjavvodnem,energetskemintransportnemsektorjutersektorju

poštnih storitev (v nadaljevanju: Direktiva 17) določa, da lahko naročniki, ki želijo

opredelitiokoljskezahtevezatehničnespecifikacijeposamezneganaročila,določijo

okoljske značilnosti, kot je posamezna proizvodna metoda oziroma okoljski vplivi

iskanihproizvodovalistoritev(42.odstavekpreambule).Včlenu34(3)(b)(tehnične

specifikacije)določa,dalahkotehničnespecifikacijevključujejookoljskeznačilnosti,

parametripamorajobitidovoljnatančni,daomogočijoponudnikuopredelitevpred

meta,kigaponujajo,teristočasnoomogočijonaročniku,daoddanaročilotistemu

ponudniku,kiizpolnjuje(tudiokoljske)kriterije.

•Direktiva2004/18/ESEvropskegaparlamentainSvetazdne31.marca2004ouskla

jevanjupostopkovnaročanjagradenj,blagainstoritev(vnadaljevanju:Direktiva18)

pojasnjuje,kako lahkonaročnikiprispevajokvarovanjuokolja inspodbujanju traj

nostnega razvoja istočasnozzagotavljanjemnajboljšega razmerjamedceno inka

2Približnoistočasno(septembra2002vJohannesburgu)jezelenojavnonaročanjebilovključenovNačrto

izvajanju,sprejetnasvetovnemvrhuotrajnostnemrazvoju,kispodbujaustrezneorganenavsehravneh,da

priodločanju»upoštevajovidiketrajnostnegarazvoja«in»spodbujajopolitikejavneganaročanja,kipospe-

šujejorazvojinširjenjeokoljuprimernejšegablagainstoritev«(Kupujtezeleno,2005:7).
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kovostjo(5.odstavekpreambule).V26.členu(pogojizaizvedbonaročil)določa,da

lahkonaročnikidoločijoposebnepogojevzveziz izvajanjemnaročila,kise lahko

nanašajozlastinadružbeneinokoljskevidike;morajopabitivskladuzzakonodajo

Skupnostiinnavedenivobvestiluonaročilualivspecifikacijah.Naročniklahkovraz

pisnidokumentacijinavede,odkaterihorganovlahkoponudnikipridobijoustrezne

informacijeoobveznostihvzvezizvarovanjemokolja,veljavnihvdržavi,regijioziro

makjerjetrebaopravitinaročilo.Tovrstnonavedbolahkoposameznadržavačlanica

znacionalnozakonodajouvedetudikotobvezno(27(1).člen;vzvezistemidentično

določaDirektiva17včlenu39(1)).

•Direktiva17v71.členuinDirektiva18v80.členudoločata,dadržavečlanicenajpoz

nejedo31.januarja2006sprejmejozakoneindrugepredpise,potrebnezauskladitev

zdirektivama,inotemtakojobvestijoEvropskokomisijo.Komisijipredložijobese

dila temeljnihpredpisovnacionalnezakonodaje,sprejetihnapodročju,kigaureja

direktiva(Direktiva18,člen80(2)).Vbesedilusprejetihnacionalnihpredpisovaliv

njihoviuradniobjavisemorajosklicevatinaevropskodirektivo(Direktiva18,člen

80(1)).PriDirektivi17 lahkodržave izkoristijomožnostdodatnegaobdobjado35

mesecevpoiztekuprvotnegaroka(31.januar2006)zauporabodoločb,potrebnih

zauskladitevsčlenom6direktive(sektorpoštnihstoritev).

Dodatijetreba,daješepredsprejetjemDirektive17inDirektive18krazvojupodročja

zelenihjavnihnaročilodločilnoprispevalapraksaSodiščaevropskihskupnosti(vna

daljevanju:Sodišče)indajepravtaneposredno3nakazalanapotreboposprejetjuus

treznegapravnegaokvirjananivojuSkupnosti.Medodmevnejšimiprimeriveljaome

nitipredvsemzadevi »Finskiavtobusi« (pomembnazaDirektivo18) in »Wienstrom«

(pomembnazaDirektivo17).

Vzadevi»Finskiavtobusi«(oziroma»ConcordiaBus«)izseptembra2002jeSodiščeod

ločilo,dasookoljskamerilalahkokriterijzaocenjevanjeponudbenajavnemrazpisu,

česopovezanaspredmetomjavneganaročila.FinskaprestolnicaHelsinkijevletu1997

3Prim.1.odstavekpreambuleDirektive18(»...TadirektivatemeljinasodnipraksiSodišča,zlastinasodni

praksivzvezizmerilizaizbiro,kipojasnjujejomožnostizaizpolnjevanjepotrebzadevnejavnostisstrani

naročnikov,vključujočokoljskoin/alisocialnopodročje...«)in1.odstavekpreambuleDirektive17(»...Tadi-

rektivatemeljinasodnipraksiSodišča,zlastinasodnipraksivzvezizmerilizaoddajonaročil,kipojasnju-

jejomožnostinaročnikovzaizpolnjevanjepotrebzadevnejavnosti,vključnonaokoljskemin/alisocialnem

področju...«).
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objavilarazpiszaizbiroizvajalcastoritevlokalnegaavtobusnegaprevoza.Zaizbiroiz

vajalca so uporabili naslednja merila: skupna cena, operativna kakovost in kakovost

avtobusov.Prislednjemmerilusoponudnikilahkozbralidodatnetočke,čevozilavoz

negaparka iznjihoveponudbenisopresegladoločenihmejnihvrednostizunanjega

hrupa in emisij dušikovega oksida. Na razpisu je bilo kot najugodnejši ponudnik iz

branopodjetjeHKLBussiliikenne,nakarjeneizbraniponudnik,ConcordiaBus,vložil

pritožbo.Ponjihovemmnenjunižjeravniemisijnibilomogočeuporabitikotmerilo

zaocenjevanje,kerizocenecelotneponudbenirazvidno,kakonajbiekološkifaktorji

prispevalikvečjiekonomskikoristizanaročnikakarjezahtevalaDirektiva92/50/ESo

usklajevanjupostopkovzaoddajojavnihnaročilstoritev(spremenjenazDirektivo18).

ECJjevsvojisodbipodalostališče,da36(1)(a).členomenjeneDirektivenepomeni,da

moravsakodrazpisnihkriterijevzadoločitevekonomskonajugodnejšeponudbebiti

izključnoekonomskenarave(55.odstaveksodbe).

OdločitevSodiščavzadevi»Wienstrom«izdecembra2003jepomembnazato,ker je

Sodiščevnjejpriznalolegalnostokoljskegakriterijavfaziproizvodnje/pridobivanjado

brine,kijepredmetjavneganaročila.Pisarnazajavnanaročilaavstrijskezveznedežele

Koroškejeobjavilajavnirazpiszadobaviteljaelektričneenergijezaprostoredeželne

vladezaobdobjedvehlet.Priocenjevanjuponudbjeuporabilakriterijceneindelež

električneenergije,pridobljen izobnovljivihvirov,nakarstasepritožilaponudnika

EVNinWienstrom.4

III.	 ZELENA	JAVNA	NAROČILA	V	DRŽAVAH	ČLANICAH	EU

3.1		 Av	stri	ja	

Decembra2005jebilvAvstrijisprejetnov5zveznizakonojavnihnaročilih,t.im.Bun-

desvergabegesetz2006(vnadaljevanju:BVerG2006),kiveljaod1. februarja2006 in

4Istočasnojesodiščejasnopostaviloomejitveekološkimkriterijem,povezanimsproizvodnjopredmetajav

neganaročila:ponudnikimorajonavedbamoekološkemizvorupredmetasvojeponudbepredložitiustrez

nadokazila.Polegtegajeprikriterijudeležaelektrikeizobnovljivihvirovenergijelahkoupoštevanledelež

energijevcelotnikoličinienergije,kijepredmetrazpisa,innevcelotnikoličinienergije,kijoposamezni

ponudnikproizvede(PrimerEVNAGandWienstromvRepublikÖsterreich).

5Osnovnizakonojavnihnaročilihizleta1993(BVergG1993)jebilsprejetvčasuvstopaAvstrijevevropsko

gospodarskoobmočje,spremenjenpajebilševletih1997,1998,2000,2002in2005(spletnomestoBVA).
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jevnacionalnozakonodajoimplementiraldoločilaDirektive17inDirektive18.Pred

sprejetjemzakonskepodlagezazelenajavnanaročilajekotvodilozaekološkojavno

naročanjeslužilneobvezujočkatalogkriterijevzaokoljuprijaznonaročanjeizleta2000

(»Checkit«-KriterienkatalogzurumweltfreundlichenBeschaffung),kijebilnazadnje

spremenjeninažuriranleta2004(GreenLabelsPurchase).

BVerG2006v19(5).členu(osnovnanačelapostopkaoddajenaročila insplošnedo

ločbe)določa,dajevpostopkihoddajejavneganaročilapotrebnoupoštevatiokoljsko

ustreznostizbraneponudbe.Tojemogočeizvestipredvsemzupoštevanjemekoloških

aspektovpriopisupredmetajavneganaročila,določanjutehničnihlastnostipredmeta

javneganaročilaalizahtevanjuizpolnjevanjakonkretnihekološkihkriterijev.V99(13).

členupaBVerG2006določa,dajeizpolnjevanjeekološkihkriterijevodizbranegapo

nudnikamogočezahtevatile,česotakšneokoliščineoziromapogojinaročilabilipoda

niževrazpisnidokumentacijizaizbirodobaviteljaoziromaizvajalcastoritve.

V77.členu(standardikvaliteteinokoljskegamanagementa)BVerG2006urejaokoliš

čine,konaročnikodponudnikazahtevadokazilaoizpolnjevanjudoločenihokoljskih

kriterijev.Zakonzahteva,dasemoranaročnikpripostavljanjutovrstnihkriterijevskli

cevatinastandardeshemeEMAS(sistemokoljskegaravnanjainpresojanja;ang.:ECO

-ManagementandAuditScheme)6alinadrugamerilaokoljskegamanagementa,ve

ljavnavEU.Kotenakovrednapamoranaročnikpriznatidrugadokazilaenakovrednih

standardovokoljskegamanagementa,čeponudnikvustreznemčasunemorepridobiti

certifikatakonkretne(vrazpisudoločene)institucije(2.odstavek).

3.	2	Nem	či	ja

Vnemškizakonodajinasploh je javnonaročanjeurejenovčetrtempoglavjuzakona

o prepovedi omejevanja konkurence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen -

GWB),Uredbiododeljevanjujavnihnaročil(VergabeverordnungVgV)inpogodbenih

pravilihzadodeljevanjejavnihnaročilblagainstoritev(VerdingungsordnungenVOL/A

inVOL/B).Zakonodaje,kibiposebejizpostavljalaoziromaurejalazelenajavnanaroči

6ShemaEMASjenamenjenaocenjevanjuinizboljševanjuučinkovravnanjazokoljemvorganizacijahter

informiranjujavnostiotehučinkih.Zahtevezavzpostavitev,verifikacijoinregistracijosistemaravnanjaz

okoljemposhemiEMASpodajatauredba761/2001/ESinodločbaEvropskekomisijeosmernicahzaizvaja

njeuredbe681/2001/ES(spletnomestoSiQ).
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la,Nemčijašenima,kljubtemupasodimeddržaveznajvišjimdeležemnaročilz»zele

nimi«kriterijivvsehjavnihnaročilih(GPPReport,2006:7).

Izjemi,kjerseizrecnoomenjaupoštevanjeokoljskihkriterijev,predstavljata:

•zvezni Zakon o oceni vpliva na okolje (Gesetz über die Umweltverträglichkeits

prüfungUVPG),kijavnenaročnikeobvezuje,dapredpričetkompostopkovjavnega

naročilaproučijookoljskeaspekte,povezanezrecikliranjem,popraviliinživljenjsko

doboblaga,zakatereganameravajooddatijavnonaročilo;

•sklep zvezne vlade o nabavi izdelkov iz izključno trajnostno pridelanega lesa in o

uvedbiekološkihstandardovprigradnjioziromanakupunepremičninzajavneupo

rabnike(GreenLabelsPurchase).

Nemčija do konca januarja 2006 še ni implementirala Direktive 17 in Direktive 18 v

nacionalnozakonodajo,zakarnajbibilovzroktedanjedogajanjevBundestagu(neus

peloglasovanjeozaupnicikanclerjuSchröderjuinrazpustitevBundestagajulija2005

terpredčasnevolitveseptembra2005).KljubtemupajeMinistrstvozagospodarstvoin

tehnologijovtemobdobjuzavsakodirektivoposebejoblikovaloposebnismernici,s

katerimajevzpostavilonovapravilajavneganaročanja,kijihmorajoproračunskiupo

rabnikiupoštevati.Proces implementacijeobehdirektivvnacionalnozakonodajose

nadaljuje(GreenLabelsPurchase).

3.	3		 Šved	ska

ŠvedskajeenaodvodilnihdržavEUnapodročjuzelenihjavnihnaročil,sajsookoljske

zahtevevključenevvečkot60%ponudb(tenderjev)PolegŠvedskeimatakšenodsto

tekvključenostimeddržavamičlanicamiEUlešeNemčija(Bouwerinsoavtorji).

Kljub močni vključenosti zelenih naročil v javne ponudbe je v vladnem gradivu,

kijebiloposlanošvedskemuparlamentumarca2007(Officialgovernmentletter),

navedeno,dapodročjezelenihjavnihnaročilninatančnejeurejenonazakonskem

nivojuintudi,danijasnedoločitveodgovornostizaokoljskojavnonaročanje.Tako

sonpr.vZakonuovarstvuokoljanavedenalesplošnaokojevarstvenanačela,kipa

veljajotudizapodročjejavnihnaročil.TudivZakonuojavnihnaročilih(1992:1528)7

7Uradzakonkurenco(TheSwedishCompetitionAuthority)jedržavnaorganizacija,katerenamenjezago

tavljanjekonkurenčnostiindelovanjatrga.Odseptembra2007paboimelatudinadzorstvenofunkcijona

podlagizakonaojavnihnaročilih.
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obstajajo posebne možnosti za upoštevanje okoljskih vprašanj ob predpisovanju

tehničnihkarakteristiknabavjavnegasektorjainjeedenodkriterijevzaodločanje

onabavahtudinjihovvplivnaokolje.Takoveljavnizakonipomnenjuvladeneovi

rajoizvajanjazelenihjavnihnaročil.

Vobdobju19982001jebiluvedeninternetnoosnovansistemekološkotrajnostnega

naročanja(EKU),kivključuje(1)okoljskezahtevezaposameznevrsteblaga(razvrš

čenev20skupin), (2)strokovnopodporo javnemusektorjuprinaročanju in(3)vir

informacijzagospodarskedružbe.ZaEKUjeodleta2003odgovorenŠvedskisvetza

upravljanjezokoljem(SEMCO).8Svetmeddrugimorganiziratuditečajeinzagotavlja

informacijeookoljskihjavnihnaročilih.Ugotavljase,dajeneznanjepripravljalcevjav

nihnaročilpoglavitnivzrokzanevključevanjeokoljevarstvenihnačelvjavnanaročila.

(Bouwerinsoavtorji).

Od leta2002 je stališčevlade,damorajo javniorganivpostopku javneganaročanja

upoštevatiokoljskedejavnike.Takomoraodleta2006biti35%osebnihvozil,kijihna

bavijodržavniorgani,vskladuzokoljskimikriteriji,odleta2007pa85%osebnihvozil.

Taodstotekpazavozilaprvepomočivletu2007znaša25%(Officialgovernmentlet

ter).

Aktivnostilokalnihinregionalnihoblastipriupoštevanjuokoljskihdejavnikovprijav

nemnaročanjusosepričeleževdevetdesetihletihprejšnjegastoletja.Občineingrofije

pasepoveljavniureditvisameodločajo,vkakšnimeribodoizvajalezelenajavnanaro

čila(Spletnomestovlade).

Švedskaagencijazavarovanjeokolja9jeskladnozzavezami,sprejetiminanivojuEU,

pripravilaakcijskinačrtzapovečanouporabookoljskihzahtevvjavnemnaročanju,ki

ga je marca 2007 vlada tudi sprejela. V proračunu za leto 2007 je občutno povečala

8SEMCOjedružbazomejenoodgovornostjo,kateresolastnikisovlada,konfederacijašvedskihpodjetijin

švedskozdruženjelokalnihinregionalnihoblasti.Podpirazasebneinjavneorganizacijepritrajnostnemraz

voju.Temeljnonačelojezagotovitinevtralnoplatformo,kibipospeševaladialogmedakterjiindružbood

oblasti,poslovnegasektorja,nevladnihorganizacij,kottudiokoljevarstveneorganizacije.Svetaposkušado

segatičimvečjesoglasjemedrazličnimiudeležencinapodročjuupravljanjazokoljem(Bouwerinsoavtorji).

9Švedskaagencijazavarovanjeokolja jeosrednjaokoljevarstvenaorganizacijavokviruvlade.Njenanaj

važnejšanaloga jekoordiniranje inpospeševanjeokoljevarstvenegapodročjananacionalneminmedna

rodnemnivoju,pritempanimajasnihpristojnostinapodročjupromocijeokoljevarstvenihjavnihnaročil

(Officialgovernmentletter).
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sredstvazapodporovključevanjuokoljskihzahtevvjavnanaročila.TakojeSEMCOpre

jelsredstvavvišini15,8mioSEKzaleto2007in11,7mioSEKzaleto2008in2009.V

letu2007najbisespremeniltudizakonojavnihnaročilihnapodlagiDirektiv17in18

(Officialgovernmentletter).

Vakcijskemnačrtu jevladadoločilakakopripravitiokoljskespecifikacijepri javnem

naročanju.Ciljjedo2010povečevatideležjavnihnaročilintudidržavnihdogovorovz

dobrodefiniranimiokoljskimizahtevami,karsenanašatudinanižjeravni(grofijein

občine)(Officialgovernmentletter).

Akcijskiplannapodročjuštirihstrateškihpodročijvključuje:

•delodržavnihorganizacij,

•poudarjavlogopolitikovindrugihudeležencevprisprejemanjuodločitevojavnih

naročilihnalokalneminregionalnemnivoju,

•poudarekizobraževanjuinusposabljanju,

•podporoizvajalcemjavnihnaročil.

Pričakovanrezultatnajbibilonadaljnjepovečanjenakupaokoljuprijaznegablaga,sto

ritevintehnologije,karnajbiprispevalokmočnikonkurenčnostišvedskihproizvajal

cevnabodočihtrgihzvelikookoljskozahtevnostjo(Officialgovernmentletter).

3.4		 Zdru	že	no	kra	ljes	tvo

Zelena javnanaročila sevZdruženemkraljestvu imenujejo trajnostna javnanaročila

(sustainableprocurement),kipaimajotudinekolikoširšipomen.Trajnostnajavnana

ročila razširjajo klasičen pogled na javna naročila, pri katerem sta bili pomembni le

cenainkvaliteta.Takokotzelenajavnanaročilavključujejookoljskevidikeprijavnem

naročanju.Polegtegapanajbitrajnostnajavnanaročilaupoštevalaše:

•socialnividikjavneganaročanja:npr.zaposlovanje,etničnemanjšine,intereseotrok,

starejših,osebesposebnimipotrebami,nekvalificiranodelavceinpodobno,

•dodatneširšeekonomskevidike javneganaročanja,npr. stroškecelotnegaživljenj

skegaciklanabavljenegaproizvodaali storitve,pospeševanjepravične trgovineali

etičneprakseindovoljevanjedodatnihinvesticijvmanjrazvitedežele.Znotrajnacio

nalnegagospodarstvapanajbiomogočalaprerazdelitevdohodka,ustvarjanjenovih

delovnihmestinpomočmajhnimpodjetjem(Wikipedia).

Vladajetrajnostnonaročanjedefiniralakot
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»proces,vkateremorganizacijeprepoznajosvojepotrebepoblaguinstoritvahindelu

tako,dadosegajonajboljšoizrabosredstevvcelemživljenjskemobdobjuvsmisluus-

tvarjanjakoristinesamozaposameznoorganizacijoampaktudizacelotnodružboin

gospodarstvoinpritemminimizirajoškodozaokolje«(Bouwerinsoavtorji).

Vladajeuvedlaobvezneokvirezatrajnostnirazvoj,kisenanašajonanjenopremoženje

injavnanaročilanadržavnemnivoju.Zaposamezneproizvodesodoločeniminimalni

okoljskistandardi»Hitrakrila«(QuickWings),kijihmorajoupoštevatidržavniorgani.

Politikotrajnostnihjavnihnaročilrazvijajotudidrugeorganizacijezjavnegasektorjain

tudilokalneinregionalnedržavneinstitucije.Zapodročjetrajnostnihjavnihnaročilsta

nanivojuZdruženegakraljestvaodgovornipredvsemSlužbazavladnenabave(Office

ofGovernmentCommerce)inMinistrstvozaokolje,hranoinkmetijstvo.

VZdruženemkraljestvusosiželeta2005zastavilicilj,dadoleta2009postanejoznotraj

EUvodilnadržavapritrajnostnemjavnemnaročanjuterdapostanejoboljučinkovita

državapriuporabivirovinmanjšemizločanjuCO2vozračje.Vakcijskemnačrtuzatraj

nostnojavnonaročanjeizleta2007(UKGovernmentSustainableProcurementAction

Plan)10jenavedlanaslednjecilje,kisovečinomatudikvantificirani:

•delovativsmeriboljtrajnostnegarazvojainupravljanjajavnegasektorja,kizmanjšuje

emisijoCO2,onesnaževanjeintrošenjevodnihvirovterpovečujeenergetskoučinko

vitostvskladuztrajnostnimicilji,

•trajnostnirazvojinupravljanjepremoženjavjavnemsektorju,

•oskrbneverigejavnegasektorjainjavnestoritve,kizmanjšujejoemisijoCO2,zmanj

šajoonesnaževanjevodainpovečujejoučinkovitostnjenerabe,zupoštevanjembio

loškeraznolikostiinpostavljanješiršihtrajnostnihrazvojnihciljev.

St.i.zakonskimainstrumentoma(statutoryinstruments)11spodročja javnihpogodb

(PublicContractsregulationSI2006No5)inpogodbspodročjajavnihstoritev(Utili-

tiesContractsRegulationSI2006No6)sovZdruženemkraljestvuvsvojpravnisistem

vključiliDirektivi17in18.Zakonskainstrumentastazačelaveljatiz31.januarjem2006

10 Na taprogramsobilepodanepripombe,da jeprevečokoljevarstveno inpremalo socialnonaravnan

(Wikipedia).

11Zakonskiinstrumentispadajomedsekundarnozakonodajoinimajomočzakonov.Napodlagipooblastila

vosnovnihzakonih(angl.ParentActs)jihpripravljavlada,vvečiniprimerovpaimaprinjihoviuveljavitvi

pomembnovlogotudiparlament(BlažičJanez2003).
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zapodročjeAnglije,WalesainSeverneIrske(Škotskajihpripravljaposebej)(spletno

mestovladeZdruženegakraljestva).

IV.	 ZAKLJUČEK

Zelenajavnanaročilajavnanaročila,prikaterihnaročnikvključizeleneoziromaokolj

skeelementevkriterijezaizbornajboljšegaponudnika,pomenijoaktivnovključeva

njejavnegasektorjanatržiščeznamenomzmanjšanjaokoljskihvplivovproizvodnjein

porabeblagainstoritev.Pritemveljapoleg(sicerzelopomembnega)elementakupne

močijavnegasektorjaizpostavititudidajanjevzgledadrugimporabnikomterposledič

novplivanjenaoblikovanjetrajnostnihvedenjskihvzorcev.

NazakonodajnemnivojuEUjepodročjezelenegajavneganaročanjaurejenozDirekti

vo2004/17/ES(Direktiva17)inDirektivo2004/18/ES18(Direktiva18)izmarca2004,k

oblikovanjuinsprejetjukaterihpajebistvenopripomoglasodnapraksaSodiščaevrop

skihskupnosti.

Raziskovalnanalogajepodalaprikaz,kakojepodročjezelenihjavnihnaročilurejenov

štirihčlanicahEU:Avstrijajepodročjezelenihjavnihnaročilvnacionalnizakonodajivde

cembru2005(veljaodjanuarja2006)uredilavskladuzdoločiliDirektiv17in18.Nemčija

omenjenihdirektivvnacionalnozakonodajošeniprenesla,kljubtemupavnekaterih

predpisihizrecnoomenjaupoštevanjeokoljskihkriterijev(zveznizakonoocenivpliva

naokolje,sklepzveznevladeonabaviizdelkovizključnoiztrajnostnopridelanegalesa),

novapravilajavneganaročanjavskladuzdirektivamapasotrenutnovzpostavljenana

podlagiposebnihsmernicministrstvazagospodarstvo.TudiŠvedska,kijeskupajzNem

čijočlanicaEUznajvišjimdeležemzelenihjavnihnaročil,tegapodročjanazakonskem

nivojunimanatančnejeurejenega.Ževobdobju19982001jebilvdržaviinternetnoos

novansistemekološkotrajnostneganaročanja,odleta2002pajestališčevlade,damora

jojavniorganivpostopkihjavneganaročanjaupoštevatiokoljskedejavnike.Aktivnosti

lokalnihinregionalnihoblastipriupoštevanjuokoljskihelementovvjavnihnaročilihso

sepričeleževdevetdesetihletihprejšnjegastoletja.VzakonodajiZdruženegakraljestva

sozelenajavnanaročilaobravnavanavširšemskloput.im.trajnostnihjavnihnaročil.Di

rektivi17in18sovsvojpravnisistemvključilist.i.zakonskimainstrumentomaspodročja

javnihpogodbinpogodbspodročjajavnihstoritev,kistanaobmočjuZdruženegakra

ljestva(zizjemoŠkotske)veljavnaod31.januarja2006naprej.
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KermorajočlaniceEUevropskedirektiveimplementirativnacionalnozakonodajo,je

pričakovati,dabostatudivčlanicahEU,kitegašenisostorile,Direktivi17in18oupo

števanju okoljskih meril v bližnji prihodnosti implementirani s sprejemom novih ali

s spremembami obstoječih predpisov o postopkih javnega naročanja. Ob tem pa je

istočasnopotrebnoizpostavitidejstvo,dasamobstojnacionalnezakonodaje,kiureja

zelenajavnanaročila,šenepomeninujnotudidejanskovišjegadeležajavnihnaročil

zokoljskimielementivdoločenidržavi.Slednje je tudienaglavnihugotovitevštudi

je službe za trajnostni razvoj vlade Združenega kraljestva (Sustainable Development

Unit).Študija,kijemeddrugimzajelaAvstrijo,Belgijo,Dansko,Finsko,Francijo,Kana

do,Nizozemsko,Norveško,NovoZelandijo,ŠvicoinZdruženokraljestvo,jepokazala,

davdržavahspravnourejenimpodročjemzelenihintrajnostnihjavnihnaročildelež

letehnivečjikotvdržavah,kjerpodročjespredpisiniurejeno,obstajapakonsistentno

izvajanjepolitikezelenegajavneganaročanja.

Lite	ra	tu	ra	in	viri
 Amsterdamskapogodba,kispreminjapogodbooEvropskiuniji,pogodbeoustanovitvievrop

skihskupnostiinnekatereznjimipovezaneakte(1997).Spletnomesto:http://www.uradnilist.si/
priloge/RS_200402700024MP~P0150000.PDF.(15.10.2007).

 BlažičJanez(2003):Notarskeinodvetnišketarife.Raziskovalnanaloga13/2003.Podatkovnazbir
keDržavnegazbora.

 BouwerM,JonkM,BermanT,BersaniR,LusserH,NappaV,NissinenA,ParikkaK,SzuppingerP
andViganòC(2006):GreenPublicProcurementinEurope2006–Conclusionsandrecommen
dations.VirageMilieu&Managementbv,KorteSpaarne31,2011AJHaarlem,theNetherlands.
Spletnomestohttp://europa.eu.int/comm/environment/gpp/media.htm#state(8.20.2007).

 Bundesvergabegesetz2006(BVerG2006).Spletnomesto:http://www.bva.gv.at/NR/rdonlyres/
ECD08B379D154BD99D4D46E90C0A55E8/21501/BVergG2006.pdf(17.10.2007).

 Direktiva2004/17/ESEvropskegaparlamentainSvetazdne31.marca2004ousklajevanjunaroča
njavvodnem,energetskemintransportnemsektorjutersektorjupoštnihstoritev.Spletnomesto:
http://www.mf.gov.si/slov/javnar/direktiva_evropskega_parlamenta_in_sveta_2004_17_ES.pdf(17.
10.2007).

 Direktiva2004/18/ESEvropskegaparlamentainSvetazdne31.marca2004ousklajevanjupostop
kovnaročanjagradenj,blagainstoritev.Spletnomesto:
http://www.mf.gov.si/slov/javnar/direktiva_evropskega_parlamenta_in_sveta_2004_18_ES.pdf(17.
10.2007).

 Evropskakomisija:Lizbonskastrategija.Spletnomesto:http://europa.eu/scadplus/glossary/lis
bon_strategy_en.htm
(8.10.2007).

 GPPReport2006ConclusionsandRecommendations.Spletnomesto:
http://www.gppeurope.net/GPP_docs/Report_stage_3_Final.pdf(15.10.2007).

 ImplementationoftheEUSustainableDevelopmentStrategy.Sweden’sreporttotheEuropean
Commission.PublishedbytheMinistryoftheEnvironment.June2007.Spletnomesto:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/53/60/d96ec014.pdf(9.10.2007).

 Kupujtezeleno!Priročnikoekološkemokoljuprijaznemjavnemnaročanju.Evropskakomisija,
2005.Spletnomesto:http://evropa.gov.si/okolje/kupujtezeleno.pdf(15.10.2007).

 Officialgovernmentletter2006/07:54.Environmentalpublicprocurement.Spletnomesto:
http://www.eku.nu/doc/pdf/SwedishEnvPublProc07.pdf(10.10.2007).

 PrimerConcordiaBusFinlandOyAbvHelsinginkaupunki,HKLBussiliikenne((Referencefora
preliminaryrulingfromtheKorkeinhallintooikeus).ECJ513/99.Spletnomesto:



438

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2002/c_274/c_27420021109en00040005.pdf(16.
10.2007).

 PrimerEVNAGandWienstromvRepublikÖsterreich.ECJC448/01(Decision:2003).Spletno
mesto:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/c_021/c_02120040124en00050005.pdf(16.
102007).

 RazlagalnosporočiloEvropskekomisijezdne4.julija2001ozakonodajiSkupnosti,kiseupošte
vaprijavnemnaročanju,inmožnostih,daseokoljskividikivključijovpostopkejavnihnaročil
(COM(2002)274konč.).Spletnomesto:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/
com2001_0274en01.pdf(10.10.2007).

 ShemaEMAS.SpletnomestoSiQ:http://www.siq.si/EMAS.1438.0.htm6l(17.10.2007).
 Sklepšt.1600/2002/ESEvropskegaparlamentainSvetazdne22.julija2002ošestemokoljskem

akcijskemprogramuSkupnosti.ULL242,10.9.2002.Spletnomesto:
http://www.npvo.si/dokumenti/sesti_okoljski_akcijski_program.pdf(12.10.2007).

 SpletnomestoBVABundesvergabeamt:http://www.bva.gv.at/BVA/Rechtsgrundlagen/BVergG/
default.htm(17.10.2007).

 SpletnomestoGPP(GreenPublicProcurements)Evropskekomisije:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm(17.10.2007).

 SpletnomestoGreenLabelsPurchase:http://www.greenlabelspurchase.net/enprocurementstan
dards.html(17.10.2007).

 VladaZdruženegakraljestva.Spletnomesto:
http://www.ogc.gov.uk/procurement_policy_and_practice_procurement_policy_and_applicati
on_of_eu_rules.asp(10.10.2007).

 PodatkioŠvedski.SpletnomestovladeZdruženegakraljestva:
http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/government/taskforces/procurement/documents/
wg1report.pdf(8.10.2007).

 UKGovernmentSustainableProcurementActionPlan.Spletnomesto:
http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/publications/pdf/SustainableProcurementAction
Plan.pdf(10.10.2007).

 Wikipedia.Spletnomesto:http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement(10.10.2007).



IV. 

SOCIALNA  

VARNOST  

IN ZAPOSLOVANJE,  

ŠOLSTVO,  

ZDRAVSTVO,  

NEVLADNE  

ORGANIZACIJE



440

* Mag. Mojca Pristavec Đogić, mag. Andrej Eror; pripravljeno: 5. 5. 2009, 

objavljeno: 6. 5. 2009.

SOCIALNE TRGOVINE*

I. UVOD

Tudi v t. i. visoko razvitih družbah, družbah blaginje in socialne varnosti, obstaja do-

ločen (po navedbah Evropske komisije in Združenih narodov sodeč vedno večji) de-

lež prebivalstva, ki nima dovolj lastnih sredstev za preživetje. Pomoč, ki jo države in 

humanitarne organizacije običajno namenjajo tem osebam, prihaja v obliki različnih 

socialnih transferjev, paketov pomoči (v hrani, obleki in drugih dobrinah) in podobno. 

V zadnjem času pa je zaslediti veliko zanimanje medijev in tudi civilne družbe za kon-

cept t. i. socialnih trgovin, ki se intenzivno razvija v sosednji Avstriji. Gre za trgovine, ki 

jih običajno vodijo nevladne organizacije. Na svojih policah ponujajo blago, ki bi sicer 

končalo na uničenju ali v smetnjakih, vendar je še vedno uporabno. Cene so simbo-

lične, nekatere dobrine (običajno kruh in izdelki tik po preteku roka uporabnosti) pa 

zastonj. V teh trgovinah so do nakupov upravičene le osebe, ki predložijo dokazilo o 

svojih prihodkih in s tem dokažejo, da ne presegajo meje, ki jo socialne trgovine posta-

vijo kot merilo za dodelitev članske izkaznice.

Naročnika je zanimal primerjalni pregled in analiza obstoja socialnih trgovin v državah 

EU in drugje po svetu ter prikaz morebitnih podobnih ukrepov v smislu lajšanja dosto-

pa do dobrin socialno ogroženim osebam.

Pri iskanju smo se oprli predvsem na informacije, dostopne na svetovnem spletu, obr-

nili pa smo se tudi neposredno na sedež upraviteljev dveh mrež socialnih trgovin v 

Avstriji, na Avstrijsko-slovensko trgovinsko zbornico v Gradcu, na avstrijsko zvezno mi-

nistrstvo za gospodarstvo, avstrijsko gospodarsko zbornico, slovensko trgovinsko zbor-

nico in slovensko gospodarsko zbornico. Za informacije smo zaprosili tudi socialnim tr-

govinam podobne organizacije, ki skrbijo za zbiranje in distribucijo hrane (food rescue 

organizations) v ZDA, Nemčiji in Švici. 
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1.1 Zametki ideje o socialnih trgovinah v Sloveniji 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta je 30. 1. 2008 

obravnavala predlog Društva nezaposlenih in socialno ogroženih Slovenije (DNSOS) 

za ustanovitev trgovin, ki bi bile namenjene nezaposlenim in socialno ogroženim. Te 

naj bi predstavljale alternativen sistem pomoči. Trgovine bi delovale kot socialna/ne-

profitna podjetja pod okriljem konzorcija humanitarnih institucij. Marža bi znašala 5 % 

in bi bila namenjena obratovalnim stroškom, trgovine pa naj bi bile oproščene davkov. 

V teh trgovinah bi zaposlovali težje zaposljive osebe, kar bi zmanjšalo njihovo socialno 

izključenost.

Komisija se je seznanila tudi z mnenji Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za delo, 

družino in socialne zadeve. Prvo sicer ni nasprotovalo predlogu, vendar je opozorilo, 

da trenutna zakonodaja njegove realizacije še ne omogoča. Obe ministrstvi pa sta pre-

dlagali izvedbo pravnih analiz, tudi v povezavi z evropskim pravom. 

Mnenje komisije:

• komisija podpira idejo samoorganizacije in samozaposlovanja,

• potrebna je pomoč lokalnih skupnosti (lokacija in kritje obratovalnih stroškov),

• potrebno sodelovanje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za 

finance in Ministrstva za gospodarstvo,

• izpolnjevanje minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev,

• skrb za neoporečnost živil,

• dejavnost je primerljiva z dejavnostjo Rdečega križa in Karitasa,

• predlaga organiziranje dejavnosti trgovine v okviru DNSOS kot gospodarske dejav-

nosti društva (25. člen Zakona o društvih) (predlog pilotnega projekta-možnost fi-

nanciranja iz evropskih strukturnih skladov),

• opozorilo na vpliv na delovanje trga (para-gospodarski sistem kot konkurenca trgo-

vinski panogi).

Eden od članov komisije pa je izpostavil naslednje negativne plati predloga:

• dvojnost projekta: na eni strani gre za povečanje dostopnosti dobrin (to je mogoče 

doseči tudi z dodatno socialno pomočjo ali izdajo posebnih bonov za hrano), na dru-

gi pa za vzpostavitev mreže trgovin z umetno vzpostavljenimi delovnimi mesti (vs. 

APZ (aktivni politiki zaposlovanja)),

• potreba po prilagajanju sistema davčnih olajšav,
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• nova institucionalna mreža, ki bi se finančno delno napajala iz proračunskih sredstev,

• predlog predvideva tudi precej materialnih in finančnih vložkov s strani tretjih oseb 

(Državni svet, spletno mesto).

O ideji dobrodelne trgovine kot neprofitne trgovine, ki zbira odvečne predmete (pohi-

štvo, knjige, obleke, drobnarije, kuhinjsko opremo, igrače, glasbene plošče, avdio teh-

niko itd.), ki jih podarijo ljudje, ker teh ne potrebujejo več, so razmišljali tudi v Društvu 

za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice in o njej naredili celo anketo, katere 

rezultati pa še niso objavljeni. Tudi v njihovem primeru, kot enega ključnih namenov 

ustanovitve takih trgovin, vidijo zaposlovanje socialno izključenih posameznikov, vklju-

čevanje starejših ljudi ali ljudi, ki so telesno ali duševno prikrajšani (Kralji ulice, spletno 

mesto).

1.2  Aktivnosti Evropske unije na področju dostopnosti 
do hrane

Na ravni Evropske unije od leta 1987 obstaja Program razdeljevanja hrane najbolj ogro-

ženim osebam Skupnosti. Takrat je Svet EU sprejel pravila za sprostitev javnih interven-

cijskih zalog kmetijskih proizvodov državam članicam. 

Program se financira iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS). V 

začetnem letu 1987 je njegov proračun znašal manj kot 100 milijonov EUR, v letu 2008 

pa je znesek narasel na več kot 305 milijonov EUR. Države članice se same odločijo ali 

bodo izkoristile to obliko pomoči. Lansko leto je v programu tako sodelovalo 19 držav 

članic. Z leti se je program izpopolnjeval in v letu 2008 so nakupi na trgu (in ne zgolj 

zaloge) predstavljali kar 90% razdeljene hrane. Razlog je v zagotavljanju neprekinjene 

preskrbe.1 Ker so intervencijske zaloge (pre)majhne, povečanje njihovega obsega pa 

v trenutnih razmerah ni realno, so potrebne korenite spremembe zasnove programa. 

Doslej se je program izvajal tako, da je država članica Evropski komisiji sporočila svoje 

potrebe. Komisija je nato na podlagi le-teh in ob upoštevanju podatkov Eurostata o re-

vščini, določila proračun in seznam proizvodov, ki se jih vzame iz javnih zalog ali pa se 

jih s proračunskimi sredstvi nakupi na trgu. Ti proizvodi se med pomoči potrebne raz-

1 Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja je bil program spremenjen tako, da so bile zaloge lahko dopolnjene z 

nakupi na trgu.
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delijo v obliki paketov hrane ali obrokov v centrih, ki jih vodijo nevladne humanitarne 

organizacije ali drugi pristojni organi.

V delovnem dokumentu služb Komisije, ki spremlja Predlog Uredbe Sveta v zvezi z 

razdeljevanjem hrane najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, je izpostavljeno dejstvo, 

da je državna socialna podpora redko usmerjena v povečevanje dostopnosti hrane. K 

tej problematiki so običajno bolj usmerjene dobrodelne organizacije, ki pomoč v hrani 

nudijo s pomočjo prostovoljcev. Avtorji dokumenta apelirajo, da bi moral program raz-

deljevanje hrane spodbuditi države članice, da pomagajo dobrodelnim ustanovam in 

civilni družbi razviti lastne programe zagotavljanja pravice do hrane vsem državljanom.

Sicer Evropska unija na področju odpravljanja revščine in socialnega izključevanja de-

luje predvsem kot koordinator ukrepov in izmenjevanja dobrih praks. Evropski parla-

ment je med drugim maja 2008 sprejel tudi resolucijo o rasti cen hrane v EU in državah 

v razvoju, kjer je bila prav tako izpostavljena temeljna človekova pravica do hrane in 

potreba po izboljšanju dostopa do le-te (Eur-lex, spletno mesto). 

V nadaljevanju prikazujemo delovanje socialnih trgovin v Avstriji ter osnovna načela in 

posebnosti delovanja podobnih projektov v Avstriji, ZDA in Švici. 

II. SOCIALNE TRGOVINE V AVSTRIJI - SOZIALMARKT

Socialne trgovine v Avstriji (Sozialmarkt) so se razvile iz ideje o zbiranju odvečne hrane 

in njene distribucije tistim, ki jo potrebujejo. Ideja je prišla iz ZDA, kjer je bila ustano-

vljena prva organizacija za zbiranje hrane leta 1963, v mestu Phoenix. 

V socialnih marketih v Avstriji so na voljo živila in druge dobrine, ki so proizvajalcem 

ostala kot presežek, imajo poškodovano embalažo, so tik pred potekom roka uporabe, 

ali pa je le-ta že potekel. Podjetja, ki take proizvode »podarijo« imajo od tega dvojno 

korist. Poleg tega, da te »odvečne« proizvode brezplačno odpeljejo socialne trgovine 

same, dajejo tudi vtis, da so socialno ozaveščena. 

Prvo tovrstno prodajalno so v Avstriji odprli leta 1999 v Linzu. Danes jih je po celi Avstri-

ji okoli trideset (Delo, 7. 10. 2008).

Da bi posamezniki lahko nakupovali v socialnih trgovinah, kjer je večina izdelkov 30-

50 % cenejših od diskontnih cen, morajo predložiti dokazila o svojih prihodkih (oz. o 
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tem, da prihodkov nimajo). Zgornja meja prihodkov, ki še dopušča nakupovanje v teh 

trgovinah, se giblje od 800-900 EUR na mesec za posameznika, pri družinah pa se meja 

v primeru dveh članov dvigne na 1100-1200 EUR/mesec oz. še za dodatnih 70-100 EUR 

za posameznega otroka. Pri skupnem prihodku se upoštevajo tudi fiksni stroški (naje-

mnine, krediti ipd.). Omejen je tudi znesek tedenskega nakupa. Ta v izogib morebitnim 

zlorabam znaša od 30-35 EUR. 

Alkohol in tobačni izdelki se v teh trgovinah ne prodajajo, občasno pa so na voljo tudi 

različni brezplačni artikli (največkrat kruh) (Dnevnik, spletno mesto).

V Avstriji poznajo več tipov t. i. socialnih trgovin. Večina jih deluje v okviru nevladnih 

organizacij. V nadaljevanju podrobneje opisujemo dve mreži socialnih trgovin, ki delu-

jeta v Avstriji.

Pod okriljem nevladne organizacije Hilfswerk je mreža socialnih trgovin na Dunaju, 

imenovanih SOMA. Nekaj trgovin pa je tudi v rokah zasebnikov. Dunajske SOMA pri-

dobijo proizvode tako od samih proizvajalcev, kot tudi iz »običajnih« trgovin. Gre pred-

vsem za presežne izdelke, hrano tik pred iztekom roka uporabe ipd. Med prehranskimi 

izdelki ni svežega mesa, rib in jajc. Proizvodi se običajno prodajajo po ceni, ki predsta-

vlja le 30 % redne cene izdelka, kruh je zastonj. Upravičeni so do prodaje blaga bliže 

preteku roke uporabe kot »običajne« trgovine in imajo dovoljenje, da brezplačno ponu-

dijo proizvode, ki jim je rok uporabe že potekel. 

V SOMA lahko nakupujejo osebe, katerih mesečni prihodek ne presega 893 EUR na 

mesec. Da oseba pridobi posebno SOMA izkaznico, mora predložiti identifikacijski do-

kument, dokazilo o prebivališču na Dunaju in dokazilo o prihodkih. S SOMA izkaznico 

lahko tedensko nakupijo za 24 EUR dobrin.

V trgovini v sodelovanju z javno agencijo za zaposlovanje Arbeitsmarktservice Wien 

zaposlujejo predvsem dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih nato izšolajo za trgovce. 

Predstavnica SOMA je zapisala, da problematika morebitne nelojalne konkurence do-

slej še ni bila izpostavljena. Po njenem vedenju nobena od avstrijskih socialnih trgovin 

ne prejema podpore države (subvencij), vendar pa nekatere lokalne skupnosti (obči-

ne) financirajo do 30 % stroškov delovanja trgovine. 

Povedala je tudi, da njihov projekt spremljajo družboslovni raziskovalci, ki bodo prve iz-

sledke analize delovanja SOMA podali predvidoma v oktobru 2009 (iz odgovora vodje 



445

oddelka za odnose z javnostmi avstrijske nevladne organizacije Hilfswerk in s spletne 

strani SOMA).

Tudi Vinzimarkt je podobna mreža socialnih trgovin, ki pa je meje za upravičenost do 

nakupovanja dobrin, katerih cena običajno predstavlja 30 % cene izdelka v redni pro-

daji (kruh zastonj), postavila na 800 EUR za posameznika, 1.150 EUR za par in dodatnih 

100 EUR za vsakega otroka. Na teden lahko posameznik nakupi blago v vrednosti 30 

EUR, kar v »običajnih« cenah znaša cca 80 EUR. Mreža (ki deluje pod okriljem cerkve) 

je imela prej trgovine le v Gradcu, septembra pa je minister za socialne zadeve odprl 

»socialni supermarket« še na Dunaju. Iz obvestila o odprtju je razvidno, da bo finančno 

pomoč nudila tudi država. Tudi tu ponujajo izdelke, ki jih dobijo predvsem iz drugih 

trgovin, ker so le-ti morda poškodovani, v napačni embalaži ali z napačno označbo, 

tik pred iztekom roka, ali pa so enostavno ostali na prodajnih policah. Zaradi tega so 

moka, maslo, olje, sladkor ipd. zelo iskani, saj te dobrine trgovinam običajno ne osta-

jajo. Izdelki s pretečenim rokom so posebej označeni, pod stalnim nadzorom urada za 

prehrano in brezplačni. 

V sklopu iste organizacije deluje tudi Vinzibus (majhno transportno vozilo), s katerim 

od 1. decembra 1991 dalje dnevno ob večerih na treh mestih v Gradcu delijo kruh in čaj. 

Poleg tega ponujajo tudi zatočišča za brezdomce, zlorabljene ženske in otroke, trgovino 

z rabljenimi oblačili ter druge oblike pomoči za socialno in drugače ogrožene osebe 

(Vinzimarkt, spletno mesto). 

Tudi sicer v Avstriji obstajajo še druge podobne oblike organiziranih pomoči, ki jih 

vodijo nevladne organizacije ali posamezniki: SMW (Sozialmarkt Wien), Wiener Tafel 

itd. Vendar pa gre v primeru Wiener Tafel za drugačen koncept nudenja pomoči soci-

alni ogroženim v obliki hrane. Ta dobrodelna organizacija namreč deluje podobno kot 

sorodne organizacije v nekaterih drugih evropskih državah (več o tem v naslednjem 

poglavju). 

Iz odgovorov, ki smo jih prejeli iz naslovov, kamor smo se obrnili po informacije, je raz-

vidno, da ne obstaja poseben zakon, ki bi urejal zgolj ustanovitev in delovanje socialnih 

trgovin. Socialni sistem, pod katerega okrilje sodi delovanje teh trgovin, se v Avstriji 

ureja na treh političnih nivojih: lokalnem, deželnem in zveznem. Socialna pomoč in po-

moč osebam s posebnimi potrebami je del sistema, ki deluje na relaciji dežela-lokalna 

skupnost. Na avstrijskem Štajerskem je tako na primer deželna vlada sprejela poseben 

zakon (Zakon o socialnem skrbstvu - Sozialhilfegesetz), ki ureja reševanje individualnih 

socialnih potreb s sredstvi/ukrepi javnega socialnega sistema. Štajerski zakon (pa tudi 
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zakoni nekaterih drugi zveznih dežel) revnim zagotavlja sredstva za preživetje (Siche-

rung des Lebensbedarfs), v kar so vključena finančna sredstva (pomoč) in/ali hrana.

Zakon o socialnem skrbstvu predstavlja tudi pravno podlago za delovanje socialnih tr-

govin, ki jih vodijo zasebne (vendar uradno registrirane) organizacije. Te lahko zaprosi-

jo za subvencije. Kot omenjeno že v predhodni nalogi, v njih lahko nakupujejo le osebe, 

ki si pod določenimi pogoji pridobijo posebno identifikacijsko kartico. 

Zakon o socialnem skrbstvu v 1. členu določa oblike socialne pomoči oz. ukrepe, ki 

zagotavljajo dostojno življenje pomoči potrebnim (pomoč pri zagotavljanju osnovnih 

življenjskih potreb, pomoč v posebnih okoliščinah, socialne storitve). Za področje soci-

alnih trgovin pa je posebej pomemben 7. člen zakona, katerega drugi odstavek določa, 

da je treba preko ustreznih ukrepov posamezniku zagotoviti primerne življenjske po-

goje. Glede na potrebo se dodeli pomoč v denarju ali pa se pomoč nudi v naravi oz. v 

obliki materialnih dobrin. Zakon tu navaja nudenje zatočišča, hrane in oblačil. Pomoč 

v obliki materialnih dobrin je predvsem zaželena, kadar pomoči v obliki denarja ne bi 

bilo mogoče smotrno oz. učinkovito uporabiti.

Sicer pa socialne trgovine po zagotovilih predstavnice ene od mrež socialnih trgovin 

delujejo v skladu s splošnimi normativi, ki veljajo tudi za ostale »navadne« trgovine (hi-

gienski standardi, delovna zakonodaja ipd).

III. PODOBNI PROJEKTI V IZBRANIH DRŽAVAH 

Newyorška organizacija (ZDA) City Harvest od leta 1982 skrbi za zbiranje hrane in nje-

no distribucijo lačnim v mestu (slogan: Rescuing Food for New York's Hungry). Orga-

nizacija zagotavlja hrano za več kot šeststo nujnih programov, ki tedensko oskrbijo več 

kot 260 tisoč moških, žensk in otrok v New Yorku. Za organizacijo dela več kot 80 de-

lavcev in 1800 prostovoljcev. 

Zbrano hrano dostavljajo (skoraj 24 ur dnevno, 7 dni v tednu) različnim ljudskim ku-

hinjam za socialno ogrožene (soup kitchen), zavetiščem za brezdomce, centrom za sta-

rostnike, centrom za dnevno varstvo otrok, centrom za obolele z aidsom ter v posebne 

shrambe (food pantries). Organizirajo tudi brezplačne mobilne tržnice, ki prebivalcem 

Južnega Bronxa in Staten Islanda ponujajo sveže sezonske izdelke. Ukvarjajo se tudi z 
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izobraževanjem socialno ogroženih, na primer, o načinih upravljanja z lastnimi financa-

mi (budgeting) ali o načinih priprave zdrave hrane iz sadja in zelenjave. 

 

Hrano zbirajo od različnih donatorjev, med katerimi so tudi vrhunske restavracije, vele-

trgovci, tržnice, pekarne, kmetije, hoteli, bolnišnice, samopostrežne restavracije v pod-

jetjih ter tudi fizične osebe. Organizacijo finančno podpirajo skoraj izključno posame-

zniki, zasebne fundacije in podjetja. Več kot 38 tisoč posameznikov je v ta namen v letu 

2008 dalo svoj finančni prispevek. 

Vodilni glavni kuharji in lastniki restavracij so prav tako vključeni v organizacijo (na pri-

mer, kot člani sveta - The City Harvest Food Council) (glej spletne strani City Harvest). 

Organizacija City Harvest, navaja naslednje normativne akte, pomembne za njeno de-

lovanje: 

• Posebni zvezni zakon o donaciji hrane (The Bill Emerson Good Samaritian Food Do-

nation Act) združuje različne zakone posameznih zveznih držav. Vsi, ki hrano daru-

jejo »v dobri veri in brez očitne nemarnosti« ne nosijo zakonske odgovornosti (legal 

liability). Z zakonom se spodbuja darovanje živil nevladnim organizacijam, ki skrbijo 

za njeno nadaljnjo distribucijo potrebnim. Zakon pa tudi opozarja, da je to področje 

lahko predmet določenih omejitev na nivoju zveznih držav ali lokalnih skupnosti. 

• Za delovanje City Harvesta je tako pomemben zakon države New York (New York 

State, Article 4-D, Section 71-Z), ki donatorje oprosti vseh stroškov, izgub, terjatev, od-

govornosti ter škode, ki lahko nastane v procesu donacije hrane, upoštevajoč, da je 

hrana bila užitna v trenutku darovanja. 

• Organizacija City Harvest zahteva od vseh prejemnikov hrane, da podpišejo spo-

razum, s katerim sprejemajo hrano v darovani obliki (»as is«). Tako so vsi donatorji 

dodatno izvzeti od eventualne odgovornosti (liability). Organizacija City Harvest pa 

prevzame nadaljnjo odgovornost za hrano ter skrbi za šolane voznike, ustrezno hlaje-

ne tovornjake in izobražuje prejemnike o pripravi in ustreznem shranjevanju hrane. 

V organizaciji delajo tudi strokovnjaki za prehrano (povzeto po spletnih straneh City 

Harvest).

• Kongres ZDA je leta 1976 z Davčnim zakonikom (Internal Revenue Code, Section 

170) spodbudil doniranje, ker je določil dodatna znižanja davka za tista podjetja (C 

corporations),2 ki ustreznim organizacijam podarijo različne proizvodne in druge 

presežke, vključno s hrano. 

2 Davčni zakonik razlikuje »C korporacije« in »S korporacije«. »C korporacija« se obravnava kot samostojni 

davčni zavezanec, ki plačuje davek na prihodek neodvisno od delničarjev (shareholders). »S korporacija« 
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• V Davčnem zakoniku je določeno, da donatorju ustrezne hrane pripada dodatno zni-

žanje davka, v polovični vrednosti donirane hrane. Cena se oblikuje na osnovi tržne 

vrednosti donirane hrane in stroškov dela. 

• S sprejetjem druge zakonodaje (Katrina Emergency Tax Relief Act - KETRA iz leta 

2005, Pension Protection act of 2006 ter Emergency Economic Stabilization Act of 

2008) so določila Davčnega zakonika razširjena na vse pravne osebe (all business) 

do konca leta 2009. 

• The Good Samaritan Hunger Relief Tax Incentive Extension Act iz leta 2007 tudi do-

polnjuje določila Davčnega zakonika ter uvaja trajne davčne olajšave za darovanje 

hrane. Technical Tax Correction for S Corporation omogoča zmanjševanje davkov 

tudi »S korporacijam« (S Corporations with limited shareholder), ne glede na njihovo 

lastniško strukturo (povzeto po spletnih straneh Food Donation Connection - Tax 

Benefits). 

Darovanje (Charity) je na splošno v ZDA podprto z različnimi davčnimi ugodnostmi, 

za katere je značilno, da:

• zmanjšani davki donatorjem pokrijejo stroške darovanja;

• davčne ugodnosti donatorju pripadajo samo v primeru darovanja točno določenim 

organizacijam;

• vrednost donacij je omejena. Na primer, ko se donira javni dobrodelni organizaciji, se 

davek lahko zniža do 50 % davčne osnove (za prihodke do 100.000 $, je maksimalno 

možno znižanje 50.000 $);

• spodbuja se doniranje odvečnih stvari, ki pa morajo biti dobro ohranjene;

• spodbuja se darovanje na splošno: »bolje je darovati, kot pomoč prejemati« (it's al-

ways better to give than receive), »darovanje je tudi prejemanje« (the glory of chari-

table donations is that you give and receive at the same time) (povzeto po spletnih 

straneh Charity Navigator). 

Po vzoru newyorške organizacije so 1993 v Berlinu ustanovili društvo »Miza« (Die Ta-

fel). Prvoten cilj je bil zagotoviti redno prehrano brezdomcem. Podobna društva so se 

ustanavljala tudi v drugih mestih, tako da danes v Nemčiji deluje zvezna krovna orga-

nizacija društev - Die Tafeln, ki koordinira delovanje 808 lokalnih društev (v letu 2008). 

Osnovna načela na osnovi katerih delujejo društva - Die Tafeln, so:

• zbiranje in razdeljevanje živil (tudi iz dnevne proizvodnje);

prenese svoj prihodek na delničarje, davek plača vsak delničar posebej. 
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• živila se prevzamejo brezplačno (dovoljeno je majhno plačilo nastalih stroškov - sim-

boličen znesek);

• društva delujejo na osnovi določb davčnega zakonika o dejavnostih v dobrodelne 

namene (53. člen, Abgabenordnung) in ob upoštevanju lokalnih okoliščin;

• podarjena živila morajo ustrezati pravnim predpisom s področja higiene živil (Leben-

smittelhygieneverordnung) in zaščite pred možnostjo okužbe (Infektionsschutzgese-

tzes);

• delo v društvu je v osnovi prostovoljno. Lahko pa se kot podpora, ko je potrebno 

oziroma možno, angažirajo tudi plačani/sponzorirani sodelavci;

• njihovo delo podpirajo donatorji in sponzorji;

• delujejo neodvisno od politike;

• pomagajo vsem ljudem, ki potrebujejo pomoč. 

Osnovni slogan je »vsakdo prispeva, kar lahko« (Jeder gibt, was er kann). V mreži doba-

viteljev sodelujejo tudi lokalne pekarne in tržnice, veleblagovnice itd. V njihovo delo-

vanje je vključeno okoli 35 tisoč prostovoljcev. Prostovoljci delajo v povprečju 14 ur na 

teden. Pomagajo, da zbrana hrana pride do tistih, ki jo potrebujejo. Neposredno - skozi 

delo z živili, ali posredno - z zagotavljanjem zmogljivosti, distribucije živil, oddajo ogla-

snega prostora itd (glej spletne strani die Tafeln). 

Področje delovanja organizacij, ki skrbijo za zbiranje in distribucijo hrane ni urejeno s 

posebnim zakonom. Tako organizacije »Mize« (die Tafeln), kot tudi druge podobne or-

ganizacije, delujejo na osnovi zakona o društvih (Vereinsrecht) (iz odgovora die Tafeln). 

Po nemškem vzoru so to obliko pomoči v hrani razvili tudi v drugih državah: na Dunaju 

(Avstrija), v številnih švicarskih krajih (Zürich, Basel, Bern itd.), v Cape Townu (Južna 

Afrika) in Sydneyju (Avstralija).

Na Dunaju je bila nevladna, neprofitna in prostovoljna organizacija »Miza« ustanovljena 

1999 leta. Organizacija se financira iz zasebnih donacij in sponzorstva. »Vsakdo prispe-

va, kar lahko« - od hrane, bencinskih kuponov, oglasnega prostora itd. Osnoven namen 

je zbiranje presežka hrane in sredstev za higieno in njihova distribucija do tam, kjer jih 

potrebujejo (zavetišča za brezdomce, domovi za begunce, socialno šibkejše družine 

itd.). Na ta način pomagajo 7000 revnim oziroma 70 socialnim ustanovam. Pri svojem 

delovanju izpostavljajo načelo trajnosti in ohranjanja virov, kot tudi načelo gospodars-

ke učinkovitosti in družbene odgovornosti. Presežke hrane in druge izdelke dobijo iz 

industrije in različnih trgovin. Na ta način tudi gospodarske družbe prihranijo stroške 
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(na primer, pri zmanjševanju odpadkov, skladiščenju itd). Za zastopanje in upravljanje 

z združenjem je odgovoren upravni odbor (glej spletne strani Wiener Tafel). 

Podobno deluje tudi švicarska »Miza«. Na seznamu njihovih partnerjev so številna pod-

jetja, ki jim pomagajo na različnih področjih, in sicer:

• pri zagotavljanju dostavnih vozil (Credit Suisse, Toyota, Mercedes Benz),

• s finančno podporo (Coop, Sika, Dvigala Schindler, Pointup - bonus program 

 - CS Credit Cards, itd.). Finančno jih podpirajo tudi številne fundacije;

• s svetovanjem in infomaterialom (McKinsey & Company);

• in druga (Microsoft - IT podpora, Le Lac Fiduciaire - računovodstvo itd.) (glej spletne 

strani Die Schweizer-Tafeln).

Švicarski projekt »Miza« (Projekt Schweizer-Tafeln) je najvažnejši projekt fundacije Upa-

nje za ljudi v stiski (Stiftung Hoffnung für Menschen in Not). Poudarjeno je, da švicarske 

fundacije samo izjemoma tudi same izvajajo dejavnosti, kot je to v omenjenem prime-

ru zbiranje presežka hrane in njena distribucija do tam, kje jo potrebujejo. Ne obstaja 

poseben zakon, ki bi urejal ustanavljanje in delovanje omenjene fundacije. Fundacija 

deluje po splošno veljavni zakonodaji ter je dolžna upoštevati predpise s področja tran-

sporta hrane in higiene.

Fundacije v Švici so oproščene plačila davkov (iz odgovora Stiftung Hoffnung für Men-

schen in Not). 

V Italiji so kot eden od ukrepov za podporo družinam/gospodinjstvom z nizkimi do-

hodki oziroma za blažitev posledic finančne krize predstavili projekt »nakupovalne 

(socialne) kartice«. Za nakupovalno kartico v vrednosti 40 evrov na mesec bo lahko 

zaprosilo približno 1,3 milijona Italijanov z nizkimi dohodki.3 Ti bodo lahko z njo ku-

pili hrano ter uveljavljali popust pri plačevanju plina in elektrike. Kartica naj bi jim tudi 

omogočila posebne popuste pri nakupih osnovnih živil v izbranih trgovinah (italijans-

ka vlada se o tem pogaja s trgovci). Za financiranje projekta »nakupovalne kartice« je 

predvidenih letno 480 milijonov evrov: 170 milijonov iz državnega proračuna, 300 mi-

lijonov iz glob zaradi zlorabe monopolnega položaja na trgu (fines charged by Anti-

trust), preostala sredstva bodo prišla iz zasebnih virov oziroma iz zapuščenih bančnih 

računov (povzeto po spletnih straneh Suite 101). 

3 Na primer: starejši od 70 let, katerih letna pokojnina ne presega osem tisoč evrov, starejši od 65 let z letno 

pokojnino do šest tisoč evrov ter družine z otrokom, mlajšim od 3 let z letnimi dohodki do šest tisoč evrov 

(povzeto po spletnih straneh Suite 101). 
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IV. ZAKLJUČEK

V Sloveniji se že nekaj časa pojavljajo pobude za ustanovitev neprofitnih/socialnih tr-

govin, ideja pa je v zadnjem času zaradi finančne krize vedno aktualnejša. Tudi v »obi-

čajnih« trgovinah je zaslediti zametke koncepta socialnih trgovin, ki pa verjetno nimajo 

korenin v socialnih, ampak predvsem ekonomskih razlogih. Gre za na primer znižanja 

cene kruha uro pred zaprtjem trgovin, znižanje cen izdelkom, ki so tik pred pretekom 

roka uporabnosti ipd.

Evropska unija od leta 1987 v okviru Skupne kmetijske politike vodi poseben Program 

razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam Skupnosti, ki pa je ravno v fazi spremi-

njanja in preseganja svoje začetne vloge, ki je bila predvsem v zagotavljanju splošne 

razpoložljivosti hrane v Evropski uniji ob hkratnem zmanjševanju intervencijskih zalog. 

Znatno (za okoli 2/3) naj bi se glede na predlog Komisije iz septembra 2008 povečal 

tudi proračun programa. 

Ob iskanju po svetovnem spletu je v posameznih državah zaslediti različne sisteme 

povečevanja dostopnosti hrane (in drugih izdelkov) (paketi s hrano, nadomestila za 

prehrano, subvencije ipd.), vendar pa je koncept socialne trgovine najbolj razvit v sose-

dnji Avstriji (če izvzamemo mreže nizkocenovnih trgovin, kot so: Lidl, Hofer, Eurospin, 

Wall-Mart ipd.).

Socialne trgovine v Avstriji - Sozialmarkt dobijo hrano in druge izdelke od veletrgov-

cev ali pa neposredno od proizvajalcev, ki bi sicer izdelke poslali na uničenje. Trgo-

vine nato izdelke (tudi do 70 % ceneje) ponudijo socialno šibkejšim osebam. Stranka 

se identificira s posebno izkaznico, ki jo lahko prejme, če njen mesečni prihodek ne 

presega določenega zneska. V trgovinah zaposlujejo predvsem dolgotrajno brezpo-

selne osebe. 

V Združenih državah Amerike že od šestdesetih let dvajsetega stoletja razvijajo pro-

grame za zbiranje in distribuiranje odvečne hrane. Tudi v Nemčiji v devetdesetih letih 

nastajajo društva za pomoč v hrani kot inovativna oblika socialne storitve. Nekoliko 

pozneje se na enakih načelih ustanavljajo podobne organizacije tudi v Avstriji in Švici. 

Vse te organizacije so po svoji obliki nevladne in neprofitne, zasnovane predvsem na 

prostovoljnem delu. Trudijo se, da bi bile most med tistimi, ki jim preostane višek živil 
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in drugih izdelkov (prehrambna in druga industrija, restavracije, trgovine, pekarne itd.) 

ter tistimi, ki so v takem položaju, da pomoč v hrani potrebujejo. 

V Italiji se za podporo gospodinjstvom z nizkimi dohodki razvija koncept »nakupovalne 

(socialne) kartice«, ki tudi predstavlja obliko zagotavljanja večje dostopnosti do hrane. 

V vseh obravnavanih primerih je vloga države in lokalnih skupnosti dokaj različna. Od 

tega, da je breme celotnega projekta zgolj v rokah nevladnih organizacij, cerkve ali po-

sameznikov, do primerov, ko pri projektu pomoči sodeluje tudi država in/ali lokalne 

skupnosti s finančnimi spodbudami ali na primer z brezplačnim oddajanjem prostorov 

za izvajanje dejavnosti. 

Iz odgovorov predstavnikov organizacij, ki smo jih zaprosili za informacije o zakonskih 

podlagah za delovanje socialnih trgovin v Avstriji in osnovah za izvajanje podobnih 

projektov v drugih državah, je razvidno, da vsi projekti na splošno delujejo na osnovi 

splošnih predpisov, ki pokrivajo področja gospodarstva, trgovine, zdravstvenega var-

stva, zaposlovanja in, v največji meri, področje sociale. Tudi v primeru socialnih trgovin 

je osnova za njihovo ustanovitev in delovanje Zakon o socialnem skrbstvu - Sozialhil-

fegesetz, ki poleg finančnih pomoči, za socialno ogrožene predvideva pomoč tudi v 

materialnih dobrinah. 

Organizacija, ki izvaja projekte pomoči v obliki hrane v Nemčiji deluje na osnovi določil 

zakona o društvih. Podobna organizacija v Švici deluje po splošno veljavni zakonodaji 

ter se pri svojem delovanju opira na predpise glede transporta hrane in s področja 

higiene. 

V ZDA obstaja poseben zvezni zakon o donaciji hrane, vendar je to področje tudi pred-

met posebnih ureditev na nivoju zveznih držav in lokalne skupnosti. V ZDA je posebej 

izpostavljena davčna spodbuda oziroma posebna določila davčnega zakonika glede 

darovanja hrane. 

Socialna trgovina predstavlja koncept, kjer ne gre za ustvarjanje profita, pač pa za iz-

boljšanje dostopnosti dobrin (predvsem hrane) socialno ogroženim članom družbe. 

Za razliko od pri nas običajnih možnosti, ki jih ponujata npr. Rdeči križ in Karitas, ko 

oseba v stiski prejme brezplačno pomoč v obliki paketov ali posameznih dobrin, po 

splošno prevladujočem mnenju, socialne trgovine bolj ohranjajo dostojanstvo človeka, 

saj oseba v stiski (čeprav minimalno) plača za dobrino, ki jo potrebuje. Poleg tega pa se 
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s socialnimi trgovinami in podobnimi projekti »izkoristi« veliko uporabnih izdelkov, ki 

bi sicer končali na uničenju ali v smeteh.

Ker so socialne trgovine precej nov pojav, posebnih analiz ali raziskav na to temo nismo 

zasledili.
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»DOBRO DELO« V FLEKSIBILNEM OKOLJU*

I. UVOD 

Hiter tehnološki napredek in s tem povezana globalizacija sta temeljito spremenila 

evropski trg dela. Za pretekli čas precej neobičajne oblike zaposlitev (npr. part-time 

zaposlitve, zaposlitve preko agencij za začasno zaposlovanje, on-call1 ali zero-hour2 po-

godbe) so postale običajna praksa, ki vključuje 25% delovne sile v Evropi. Kot posledica 

tega se je oblikovala sestavljenka, ki hkrati ob omembi pojava spreminjanja pogojev na 

trgu dela (fleksibilnost), nakazuje tudi na problematiko, ki jo je potrebno ob teh spre-

membah upoštevati (varnost) - »fleksi-varnost« (flexicurity). Že na prvi pogled je jasno, 

da pojem označuje nekaj nestatičnega, prilagodljivega. Gre za fleksibilnost ali drugače 

povedano, za prilagodljivost trga dela, za tranzicijo v zaposlovanju, za vseživljenjski pri-

stop do dela, spremembo delovnika, mobilnost delavcev in še bi lahko naštevali. Vendar 

strokovnjaki, politiki in drugi deležniki na vsakem koraku opozarjajo na pripono »-var-

nost«, ki naj bi zagotovila, da pravice delavcev pri tem ne bi bile postavljene na stranski 

tir. V zadnjem času se je kot protiutež ali pa morda kot nadgradnja fleksibilnim ob-

likam zaposlitev pojavil pojem »dobro delo« (Good work), ki vključuje pravice delavcev, 

možnost njihove participacije pri oblikovanju delovnih razmer, pravične plače, varnost 

in zdravje pri delu in nenazadnje tudi delovne organizacije prijazne do družin. 

Polna zaposlenost, kvaliteta dela, produktivnost in kohezija so v ospredju politik EU. 

Ob širjenju mej ta problematika še pridobiva na pomenu. 

V nalogi bomo poskušali najti stične točke obeh pojmov - fleksibilnosti trga dela in do-

brega dela, ter prikazati potrebne korake k oblikovanju novega učinkovitega socialnega 

modela v Evropi. 

1 Dežurstvo (lahko na delovnem mestu).

2 Pri taki obliki pogodbe je delavec na voljo takrat, ko se za to pokaže potreba. Vendar čas (nastop dela in 

njegovo trajanje) v naprej ni določen.

* Mag. Mojca Pristavec Đogić; pripravljeno: 7. 2. 2007, objavljeno: 12. 2. 2007.
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II. DOBRO DELO IN FLEKSI-VARNOST 

Evropski politični voditelji so evropski socialni model opisali: z dobro ekonomsko učin-

kovitostjo, visoko stopnjo socialne varnosti, izobraževanjem in socialnim dialogom. S 

tem so opisali proces, ki se je začel z Lizbonsko strategijo, katere cilj je bil oblikova-

nje najbolj dinamične in konkurenčne ekonomije na svetu do leta 2010. Ekonomije, ki 

bo sposobna stabilne rasti z oblikovanjem boljših zaposlitev in večje socialne kohezije 

(College of Europe, 2006).

Na neformalnem srečanju ministrov za delo in socialne zadeve v Berlinu januarja 2007 

je bilo poudarjeno, da se mora večja fleksibilnost na trgu dela odražati tudi preko no-

vim razmeram prilagojenih in ustreznih pravic delavcev. Glavna skrb ob spremembah 

na trgu dela je namreč ohranitev zadovoljivega nivoja socialne varnosti zaposlenih. Le 

to je mogoče doseči preko pravičnega plačila za opravljeno delo, delovnih pogojev, ki 

omogočajo vseživljenjsko učenje in možnosti za nadaljnje izpopolnjevanje, moderno 

in h kadrom usmerjeno vodenje ter skrb za zdravje zaposlenih. Ta enačba, poimenova-

na »Good work«po mnenju udeležencev srečanja hkrati pomeni tudi ključ do konku-

renčnosti organizacij. 

Opozorili so tudi na porast nestandardnih oblik delovnih razmerij. Poudarili so, da so 

zaposlitve, sklenjene preko urejenih standardnih pogodb, nujne za povečanje občutka 

varnosti. Nove oblike zaposlovanj se sicer lahko uporabljajo za ponovno vključevanje 

v trg dela, vendar se jih ne sme zlorabljati za zmanjševanje pravic delavcev. Ne smejo 

voditi do izključevanja ali diskriminacije. Še posebej občutek varnosti ob vstopanju na 

trg dela potrebujejo mladi, ki morajo biti vključeni pod jasno oblikovanimi pogoji, ki 

jim omogočajo načrtovanje prihodnosti in oblikovanje družine. Del socialne Evrope pa 

so tudi nadomestila ob izgubi dohodka in pomoči iskalcem zaposlitve, ki morajo biti 

deležni pomoči dobro uravnoteženega sistema podpornih programov, ki omogočajo 

čim hitrejše aktiviranje posameznika (Nemško predsedovanje, spletno mesto).

Predstavniki Evropske konfederacije sindikatov (ETUC - European Trade Union Confe-

deration) so opozorili na pojav dvotirnega trga dela, kjer se vedno več delavcev sooča z 

zelo slabimi delovnimi pogoji. Številke namreč kažejo, da je neprostovoljno zaposlova-

nje za krajši delovni čas (part-time) in zaposlovanje za določen čas v porastu. Približno 

osem milijonov delavcev v EU, ki imajo part-time zaposlitev3, neuspešno išče delo za 

poln delovni čas. Polovica mladih je ob vstopu na trg dela prisiljena sprejeti zaposlitev 

3 33% zaposlenih žensk in 4% zaposlenih moških.
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za določen čas4. Sindikati opozarjajo, da se je razprava o Zeleni knjigi o moderniza-

ciji delovne zakonodaje5 ob poskusih doseganja fleksi-varnosti, usmerila predvsem v 

zmanjševanje predpisov, ki regulirajo oblike pogodb in poenostavljanje postopka od-

pusta, ne pa v izboljševanje pogojev dela. Zato sindikati pozivajo k re-regulaciji in ne 

de-regulaciji trga dela, kajti slabi delovni pogoji se bodo odražali na slabi usposoblje-

nosti, nizki produktivnosti in nizki inovativnosti vseh delavcev. Skupaj s socialnimi par-

tnerji je po mnenju sindikatov potrebno razviti inovativne ideje za oblikovanje dobrih 

kvalitetnih delovnih mest. Skrbi jih predvsem obravnavanje smernic evropske zaposli-

tvene politike in politike uveljavljanja fleksi-varnosti kot dveh ločenih procesov (ETUC, 

spletno mesto).

Pri tem pa je morda na mestu opozoriti, da »varnost« v zadnjem času ne pomeni varnost 

zaposlitve (npr. dolgoletno ostajanje na istem delovnem mestu), ampak je namen obli-

kovati sistem varnosti, ki bo delavcem omogočal obstati in napredovati na trgu dela. To 

poleg »dobrega dela« (dostojnega plačila, dostopa do izobraževanja, ustreznih delovnih 

pogojev ipd.) pomeni predvsem mehanizme, ki bodo ob izgubi ali menjavi službe pri-

pomogli, da bo delavec lažje in hitreje zopet zaposlen. Ne gre torej za varnost zaposli-

tve, temveč za zaposlitveno varnost - fleksi-varnost (EurActiv, spletno mesto).

V nadaljevanju bomo pogledali rezultate raziskave, ki odraža trenutno stanje delavcev 

na trgu dela v Evropi.

III. ČETRTA EVROPSKA RAZISKAVA O DELOVNIH POGOJIH

Evropska raziskava o delovnih pogojih (European Working Conditions Survey - EWCS) 

od leta 1991 dalje v petletnih intervalih omogoča vpogled v problematiko kvalitete dela. 

Delavci preko raziskave posredujejo mnenja o organizaciji dela, delovnem času, enakih 

možnostih, izobraževanju, zdravju, zadovoljstvu z delom ipd. Zadnja raziskava je bila 

4 Najvišje deleže zaposlitev za določen čas imajo vzhodno evropske države (22% na Poljskem in 19% v Bol-

gariji). Začasne zaposlitve so najpogostejše v gostinskem sektorju (hoteli in restavracije), kjer je delež takih 

zaposlitev 21%, v zdravstvenem in izobraževalnem sektorju pa je delež nekoliko manjši, 15%. 

5 Zelena knjiga je bila predstavljena novembra 2006, razprava o njej pa traja do 31. marca 2007. Komisija 

bo na podlagi javne razprave do junija o tem pripravila poročilo. To poročilo bo podlaga za oblikovanje 

argumentov v prid fleksivarnosti in za oblikovanje skupnih načel in smernic, ki bodo državam članicam 

pomagale pri izvajanju reformnih ukrepov.
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izvedena konec leta 2005 na skoraj 30.000 delavcih iz 31 držav6. Preko svojih intervalov 

raziskava razkriva vpliv različnih dogodkov skozi čas (npr. širitev EU, staranje prebival-

stva). Raziskava predstavlja orodje oz. referenčni vir za oblikovalce politik in osnovo za 

nadaljnje raziskave. 

Rezultati so pokazali, da se delovne razmere močno razlikujejo; tako med državami, 

kot tudi med sektorji, spoloma, različnimi starostnimi skupinami in glede na način za-

poslitve. To predstavlja precejšen izziv za doseganje ciljev, ki jih je postavila Lizbonska 

strategija.

Večina evropskih delavcev poroča, da je njihovo delo zanimivo in da ponuja nove prilo-

žnosti za učenje, vendar se sam dostop do izobraževanja oz. usposabljanja ni izboljšal. 

To še posebej velja za starejše in manj izobražene delavce, kar pa je v nasprotju s politi-

ko vseživljenjskega učenja, ki se jo trudi uveljaviti Evropa. Da bi bilo na delovnem me-

stu ogroženo njihovo zdravje in varnost, meni vedno manj delavcev, delež tako mislečih 

pa je višji v novih državah članicah. 

Več žensk se zaposluje na višjih položajih, vendar je razlika med višino plačila ženskam 

ali moškim še vedno prisotna.

Nekaj glavnih izsledkov:

• preko 80% delavcev pravi, da so zadovoljni ali zelo zadovoljni z delovnimi pogoji,

• 80% delavcev tudi trdi, da so zadovoljni z uravnoteženostjo poklicnega in zasebnega 

življenja, vendar pa 44% tistih, ki delajo več kot 44 ur na teden trdi, da so s tem raz-

merjem nezadovoljni,

• okoli 5% delavcev poroča, da so bili žrtve nasilja oz. nadlegovanja na delovnem me-

stu,

• 78%7 evropskih delavcev dela v delovnem razmerju sklenjenem za nedoločen čas,

• 45% evropskih delavcev ima vsaj višji sekundarni nivo izobrazbe8,

• 46% delavcev poroča, da morajo delati zelo hitro ves čas ali večino časa,

• več kot 60% delavcev lahko prosto izbira zaporedje delovnih nalog, hitrost dela in 

delovne metode,

• v EU 27 je največji storitveni sektor - in še narašča, saj zaposluje že okoli 66% delavcev,

6 Poleg EU 25 so bile vključene še Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Turčija, Švica in Norveška.

7 Taka delovna razmerja so najpogostejša v Luksemburgu (90%) in Belgiji (89%). Delavci z visoko izobrazbo 

bodo bolj verjetno imeli možnost take zaposlitve.

8 ISCD 3 (po koncu obveznega šolanja, po 15 ali 16 letu starosti).
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• pri javnih delavcih je možnost izobraževanja dvakrat večja kot pri delavcih zaposlenih 

v privatnem sektorju (41% proti 21%),

• moški dlje opravljajo plačano delo v vseh državah vključenih v raziskavo, vendar žen-

ske delajo več ur, če upoštevamo plačano in neplačano delo (European Fundation for 

Improvement of Living and Working Conditions, Fourth EWCS, 2006). 

Za najboljše pogoje, ki ugodno vplivajo na delavčevo dojemanje usklajevanja poklicne-

ga in zasebnega življenja, se je izkazal običajen delovnik z okoli 40 urami na teden, ki so 

po dnevih enakomerno razporejene in z določenimi začetki in konci delovnega dne9.

Izkazalo se je, da je možnost dodatnega izobraževanja oz. usposabljanja močno pove-

zana z obliko zaposlitve. Največ možnosti imajo delavci s pogodbami za nedoločen čas 

(32%), sledijo jim delavci, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (29%). 

Delavci, ki so zaposleni preko agencij, ki ponujajo začasno delo, pa imajo na primer le 

18% možnosti za dodatno izobraževanje. Razliko v omogočanju dodatnega izobraževa-

nja pomeni tudi že dosežena izobrazba: le 10% tistih z osnovno izobrazbo je deležnih 

dodatnih izpopolnjevanj. Delež pri delavcih z izobrazbo tretjega nivoja pa je 40%.

Ritem oz. tempo dela je odvisen od sektorja, v katerem je delavec zaposlen. V nekat-

erih sektorjih je faktor, ki določa hitrost dela, potrošnik (trgovina, hoteli, restavracije, 

izobraževanje, zdravstvo), drugje so to norme oz. zahteve po doseganju numeričnih 

ciljev ali določenega nivoja produktivnosti (elektroindustrija, kmetijstvo, ribištvo, itd.). 

Tempo in potek dela pa lahko nalagajo tudi sodelavci ali delovne naprave.

Pomembna lastnost zaposlitve, ki vpliva na delavčevo zadovoljstvo z delom, je tudi av-

tonomija pri njegovem izvajanju. Ta izraža, kakšen vpliv ima lahko delavec na organi-

zacijo dela in se odraža tudi v boljšem razvoju posameznika. Raziskava je pokazala, da 

60% vprašanih lahko izbira ali spreminja potek dela ter hitrost in metode njegovega 

izvajanja. Ni presenetljivo, da imajo visoko usposobljeni t.i. »beli ovratniki« največje av-

tonomijo pri delu (70%). Najmanjše možnosti za oblikovanje avtonomije pri delu imajo 

delavci zaposleni v tovarnah, gradbeništvu, elektroindustriji, podjetjih za preskrbo z 

gorivi (gas sector), največje pa zaposleni v borznem in nepremičninskem posredništvu.

9 Pri tem so zopet zanimive razlike med obravnavanimi državami in med spoloma. V Bolgariji in Romuniji 

moški porabijo le dve uri na teden za skrb za otroka (ženske preko 10 ur/teden). V skandinavskih deželah pa 

moški v povprečju preživi sedem ur na teden z otroki, ženske pa preko šestnajst.
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Zdravje in varnost pri delu ostaja kljub nižanju deleža zaposlenih v fizično zahtevnih 

panogah v Evropi pomembna kategorija »dobrega dela«, saj je tudi raziskava pokazala, 

da določeni faktorji rizika še vedno obstajajo. Nekateri indikatorji so se sicer izboljšali, 

nekateri pa poslabšali. Da so vsaj 25% časa v bolečem ali utrujajočem položaju, poroča 

50% zaposlenih. Značilno različna je tudi izpostavljenost določenim rizičnim elemen-

tom med spoloma ali glede na izobrazbo. Moški so na primer v večjem deležu izposta-

vljeni rizikom tradicionalnih fizičnih del.

Položaj delavca in delovno mesto, ki ga zaseda, pa seveda vplivata na višino plačila za 

opravljeno delo. Na splošno velja, da so bolje izobraženi tudi bolje plačani10. Na višino 

plačila pa žal še vedno precej vpliva spol zaposlenega. V EU 25 je okoli 50% žensk v 

spodnji tretjini plačilne lestvice (moški 20%).

Redne, fiksno določene prejemke ima 95% evropskih delavcev11. Več kot 50% zapo-

slenih prejema tudi variabilni del plače. Od približno tretjine zaposlenih se pričakuje, 

da delajo tudi preko rednega delovnega časa. To je še posebej prisotno v Avstriji, na 

Češkem, v Italiji, na Slovaškem in v Sloveniji. 

Merjenje zadovoljstva z delom je pokazalo, da je večina zaposlenih (80%) zadovoljnih z 

delom, ki ga opravljajo. Kot elementi zadovoljstva z delom so bili največkrat navedeni:

• občutek pripadnosti organizaciji,

• občutek, da si bil za delo primerno nagrajen (zdi se, da je ta občutek celo pomemb-

nejši od višine samega plačila),

• avtonomnost in nadzor nad svojim delom,

• intelektualne zahteve na delovnem mestu, brez pretiranega pritiska ali delovne na-

petosti,

• potencialne možnosti za razvijanje kariere,

• splošno zadovoljstvo z razmerjem med poslovnim in zasebnim življenjem.

Vprašani pa so bili tudi precej gotovi v varnost svoje zaposlitve, saj jih je le 13% izrazilo 

bojazen, da lahko v naslednjih šestih mesecih izgubijo službo. Po drugi strani pa je kar 

30% delavcev prepričanih, da niso dovolj plačani za opravljeno delo.

Najpogostejši faktorji, ki vplivajo na nezadovoljstvo z delom, so:

10 Več kot 60% zaposlenih, ki imajo podiplomsko izobrazbo in 40% delavcev z dodiplomsko izobrazbo lahko 

najdemo v zgornjih dveh plačilnih razredih. Takih, ki imajo le osnovno izobrazbo, je v teh razredih manj kot 

10%. 

11 V Baltskih državah, Bolgariji in Romuniji je delež zaposlenih, ki nimajo fiksne plače, 20%.



461

• dolg ali nestandarden delovnik,

• visoka stopnja delovne napetosti,

• majhna možnost nadzora nad delom,

• izpostavljenost fizičnim ali psihičnim rizičnim faktorjem (in s tem povezano slabo 

zdravje12).

Graf št. 1: Zadovoljstvo z delom po državah

Legenda:  zelo zadovoljen (spodaj)  zadovoljen  ne preveč zadovoljen  sploh ne zadovoljen 
(vrh grafa)

Pregled rezultatov v časovnem obdobju, v katerem se je izvajala raziskava (od leta 1991 

do 2005) nam pokaže naslednje trende13:

• povprečno število delovnih ur se v zadnjih petnajstih letih konstantno zmanjšuje. To 

lahko deloma pripišemo tudi povečanju deleža zaposlenih v part-time oblikah zapo-

slitev, pa tudi zmanjševanju deleža zaposlenih, ki imajo dolge delovnike,

• delež delavcev z atipičnimi oblikami zaposlitve (nočno delo, večerno delo in delo 

preko vikenda) ostaja zelo nizek,

• večina delavcev ima še vedno fiksen delovnik, čeprav počasi narašča delež delavcev 

s fleksibilnimi delovniki,

12 Delavci, ki menijo, da delo vpliva na njihovo zdravje in da sta ogrožena njihovo zdravje in varnost, bodo 

petkrat bolj verjetno nezadovoljni s svojo službo kot tisti, ki nimajo občutka, da je njihovo zdravje v nevar-

nosti. 

13 Upoštevane so države, ki so bile v času izvajanja posamezne raziskave že članice EU. 
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• večini delavcev tempo dela narekujejo potrošniki, kar kaže na to, da v EU prevladuje 

storitveni sektor,

• delovna napetost se povečuje od leta 1991,

• v EU je avtonomija pri delu na precej visokem nivoju, vendar se zmanjšuje,

• delež ljudi, ki pri delu redno uporabljajo računalnik se je v petnajstih letih zvišal iz 

31% na 47%. Precejšen delež delovne sile pa na delovnem mestu nikoli ne uporablja 

računalnika (44%),

• eden od štirih delavcev (40% v EU 10 - nove države članice pridružene leta 2004) je 

mnenja, da sta njegovo zdravje in varnost na delovnem mestu ogrožena. Delež takih 

delavcev je v upadanju,

• ženske počasi prodirajo tudi na vodstvena delovna mesta (delež se v zadnjih desetih 

letih povečuje).

Število delavcev se je v petnajstih letih povečalo iz 150 milijonov na skoraj 200 milijo-

nov, predvsem na račun širjenja EU, pa tudi zaradi vedno večjega deleža zaposlenih 

žensk. Toda, če je bila pred petnajstimi leti večina delavcev starih okoli 25 let, je bila leta 

2005 večina zaposlenih starih 40 let (EWCS, 2006). 

IV. TRENDI V EU

Letno poročilo za leto 2006 o izvajanju Lizbonske strategije, ki ga je Evropska komi-

sija pripravila za pomladansko zasedanje Evropskega Sveta 200714, imenovanega Im-

plementacija prenovljene Lizbonske strategije za rast in zaposlenost, navaja, da so vse 

države članice sprejele programe reform. Občutne so smernice oblikovanja politik, ki 

vodijo proti razvoju in raziskavam, učinkoviti izrabi virov in energije, lajšanju položaja 

manjših in srednjih podjetij, promoviranje izobraževanja, investicij v človeški kapital in 

modernizacija trga dela ob hkratnem zagotavljanju financiranja visokega nivoja soci-

alne varnosti. Upoštevano je dejstvo, da je potrebno modernizacijo sistemov socialne 

varnosti in vključenosti obravnavati ob sočasnem ohranjanju finančne stabilnosti.

Delež zaposlenih v EU narašča. V EU se pričakuje 7 milijonov novih delovnih mest v 

obdobju od 2006-2008. Ta naj bi povečala delež zaposlenih iz 64% leta 2005 na 66% leta 

2008, brezposelnost pa naj bi se znižala iz 9% leta 2004 na 7,3% leta 2008. Poročilo za 

14 Communication from the Commission to the spring European Cuncil: Implementing the renewed Lisbon 

Strategy for Growth and Jobs.
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leto 2006 ugotavlja, da trendi v tem letu potrjujejo pričakovana gibanja zmanjševanja 

brezposelnosti kar kaže na to, da so bile uvedene določene učinkovite strukturne iz-

boljšave v delovanju trga dela. Vendar pa kljub napredku nekatere države v zaposlova-

nje še vedno niso popolnoma integrirale principa »vseživljenjskega pristopa«. Več truda 

je naprimer potrebno vložiti v dogovorjen cilj, da je vsem mladim, potem ko zapustijo 

šolo ali univerzo, v roku šestih mesecev ponujena zaposlitev, pripravništvo, usposablja-

nje ali kak drug zaposlitveni ukrep. Na trgu dela še vedno obstaja velika razlika med 

spoloma. V kar nekaj državah članicah je urejeno in učinkovito varstvo otrok še vedno 

nerešen problem, ki zavira proces izboljševanja razmerja med zasebnim in poslovnim 

življenjem. V mnogih državah članicah so deleži brezposelnih med pripadniki dolo-

čene populacijske skupine še naprej precej višji od števila brezposelnih v celotni po-

pulaciji (npr. mladi, starejši, manjšine, pripadniki drugih narodov). Še posebej je med 

pripadniki manjšin in imigranti visok delež mladih, ki opustijo šolanje. Države so sicer 

poskušale povečati vključitev starejših na trg dela, toda za oblikovanje dejanskih zapo-

slitvenih možnosti je potrebno vložiti še več truda. 

Države članice sicer kažejo velik interes za uveljavitev fleksi-varnosti, toda večina jih 

zajema le posamezne elemente tega pojava (npr. manjše obdavčitve dela), manj pa je 

bilo uvedenih ukrepov na drugih področjih: modernizaciji socialne varnosti in siste-

mov pomoči ali sprejemanje strategij vseživljenjskega učenja. Za ureditev in pospešitev 

procesov uvajanja fleksi-varnosti v državah EU je bila v javno razpravo dana že omenje-

na Zelena knjiga, ki bo postavila temelje za nadaljnje delovanje posameznih držav in 

EU kot celote.

V. ZAKLJUČEK

Glavne prioritete na področju trga dela in zaposlitvene politike EU so povečanje prila-

godljivosti delavcev in delovnih organizacij, spodbujanje ljudi, da vstopijo in ostanejo 

na trgu dela, povečanje učinkovitega investiranja v človeške vire (v ljudi) in zagotovitev 

dejanske implementacije reform, ki so jih sicer države že sprejele.

Kot je bilo namreč predstavljeno v nalogi, so vse države članice dobre v »teoretičnem« 

delu procesa, manj pa na praktični implementaciji in izvedbi reform. V večini primerov 

države članice s parcialnimi prijemi sicer uvajajo ukrepe, ki pa, če niso sprejeti v kohe-

ziji z drugimi ukrepi, nimajo pričakovanega oz. pravega učinka. Evropska komisija sicer 

na podlagi poslanih poročil o izvajanju reform oblikuje mnenja in predloge za posa-

mezno državo, saj lahko le na tak način poskuša približati stanje v posameznih državah 
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članicah stanju, ki naj bi veljalo za celotno EU. Hkrati pa poskuša preko Zelene knjige 

priti tudi do dokumenta, ki bo vsem članicam v pomoč pri uspešni implementaciji fle-

ksi-varnosti na trg dela. 

Osnovna usmeritev ne sme biti zavarovanje zaposlitve, ampak je cilj varnost delavca, v 

smislu pomoči pri sprejemanju hitrih sprememb in preko tega zagotavljanje zaposli-

tve. Pri tem predvsem sindikati opozarjajo, da se ob procesu uvajanja fleksi-varnosti 

trenutno preveč poudarja predvsem fleksibilnost in premalo varnost, poleg tega pa 

poudarjajo, da se pri tem ne sme pozabiti na sama delovna mesta, na njihovo kakovost, 

na »dobro delo«.

Izsledki raziskave o delovnih pogojih sicer kažejo na kar dobro zadovoljstvo delavcev s 

trenutnimi pogoji, vendar nekoliko podrobnejša vprašanja pokažejo na določene pro-

bleme, ki se na trgu dela še vedno (ali celo vedno bolj) pojavljajo. Pri tem naj opozo-

rimo le na nekatere: večanje deleža nestandardnih zaposlitev, zaposlovanje mladih in 

starejših, razlika v plačilu za opravljeno delo med spoloma, nižanje stopnje avtonomno-

sti pri delu itn. 

Ena od treh prioritet15 nemškega predsedovanja Svetu EU je ravno t.i. »dobro delo«, ki 

predstavlja nadaljevanje doseganja cilja postavljenega z Lizbonsko strategijo - oblikova-

nje novih in dobrih zaposlitev v EU. V EU trenutno poteka aktivna debata o oblikovanju 

delovne zakonodaje, ki bo v sozvočju s socialno varnostjo, demografskimi trendi in 

enakimi možnostmi. Problematiko ravnovesja med fleksibilnostjo in varnostjo sta na-

čeli že avstrijski in finski predsedovanji, vendar želi Nemčija v prihodnjih osemnajstih 

mesecih, skupaj s sopredsedujočima Portugalsko in Slovenijo na tem področju povečati 

aktivnosti in pospešiti procese reform na področju trga dela in delovne sile ter usmeriti 

pozornost tudi na samo kvaliteto zaposlitev. Ni pomembno zgolj obdržati obstoječa 

delovna mesta in oblikovati čim več novih. Tako za konkurenčnost evropske ekonomije 

kot za delavce same je pomembna tudi vsebina teh delovnih mest.
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ZAPOSLOVANJE MLADIH*

I. UVOD

Na ravni Evropske unije (EU) kot tudi na nacionalnih ravneh držav članic se zadnja leta 

precej pozornosti namenja problematiki zaposlovanja mladih in sprejema različne do-

kumente in ukrepe, ki naj bi pripomogli k lažjemu prehodu mladih iz sfere izobraževanja 

v zaposlitev. Evropska komisija je marca 2005 objavila sporočilo o evropskih politikah, 

ki zadevajo mlade1, v katerem je izpostavila, da je usoda Evrope vedno bolj odvisna od 

oblikovanja družbe, ki bo prijazna do otrok in mladostnikov. Demografski trendi kažejo 

na znatne spremembe v velikosti in starostni strukturi evropske populacije, kar postaja 

velik izziv za oblikovalce politik. Predvideva se, da se bo skupina mladih med 15. in 24. 

letom starosti v obdobju od 2005 do 2050 zmanjšala iz 12,6% na 9,7%. Istočasno pa se 

bo delež starejših od 65 let povečal s 16,4% na 29,9%.

V nalogi smo prikazali problematiko zaposlovanja mladih v Sloveniji in nekaterih 

državah EU preko analize zaposlitvene situacije mladih, podatkov o nezaposlenosti in 

stopnji zaposlenosti2 mladih. Pogledali smo tudi glavne smernice nacionalnih politik 

na tem področju. Zadnje poglavje naloge govori o problematiki »bega možganov«, ki 

predstavlja eno večjih groženj evropskemu gospodarstvu.

Podatke smo v večjem delu pridobili iz virov na svetovnem spletu, pri katerih so nam 

bili v veliko pomoč tisti, ki na ravni EU zbirajo podatke držav članic s področja trga 

delovne sile. Tu gre omeniti predvsem spletno stran Eurofound, kjer so bili nedavno 

objavljeni podatki z obravnavanega področja za 26 držav, ki jih je v raziskavi zbrala 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev3. 

1 Communication on European policies concerning youth.

2 Stopnja zaposlenosti = delovno aktivno prebivalstvo/delovno sposobno prebivalstvo*100.

3 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

* Mag. Andrej Eror, mag. Mojca Pristavec Đogić; pripravljeno: 20. 4. 2007, 

objavljeno: 23. 4. 2007.
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II. ZAPOSLENOST MLADIH V EVROPSKI UNIJI

Stanje na področju zaposlovanja mladih zbuja v državah članicah EU skrb. Podatki 

kažejo, da je prehod mladih v sfero dela precej težaven. Povprečna stopnja brezposel-

nosti mladih4 v EU je več kot dvakrat višja od stopnje brezposelnosti, ki velja za ostalo 

populacijo5. 

V uvodu omenjena raziskava Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 

pogojev je razkrila nekatere posebnosti nacionalnega obravnavanja problematike za-

poslovanja mladih, ki bi jih bilo na začetku koristno omeniti zaradi lažjega razumevanja 

predstavljenih podatkov in ocene njihove primerljivosti:

• države EU mlade definirajo v različnih starostnih intervalih, pri čemer je spodnja 

meja običajno vezana na starost, pri kateri lahko oseba podpiše pogodbo brez soglas-

ja staršev oz. na obdobje, ko si lahko sama izbere obliko nadaljnjega izobraževanja. 

Zgornja meja pa je običajno povezana s starostjo, v kateri je zaključeno izobraževanje 

(na Poljskem so npr. kot mladi delavci obravnavane osebe stare od 18-25 let, zgornja 

meja pa se lahko poviša na 27, če gre za nekoga, ki se izobražuje na dodiplomskem 

študiju),

• v visoko rizično skupino (high-risk) mladih države običajno prištevajo mlade z nižjo 

poklicno in strokovno izobrazbo in brez delovnih izkušenj. Nekatere države v to sku-

pino prištevajo tudi dolgotrajno brezposelne. Pojavljajo se tudi programi za ranljive 

skupine in posameznike v neugodnem/depriviligiranem položaju. Tudi slednji so v 

različnih državah različno definirani, običajno pa gre za posameznike brez delovne 

kariere ali nekoga, ki je žrtev diskriminacije (Eurofound, spletno mesto).

V nadaljevanju bomo podrobneje prikazali stanje in trende na področju zaposlovanja 

mladih v nekaterih državah EU.

2. 1  Slovenija

2.1.1 Statistični podatki

V zadnjem obdobju smo v Sloveniji priče znižanju stopnje zaposlenosti mladih (15–24 

let), kar je povezano tudi z njihovo večjo vključenostjo v izobraževanje, saj se je ta v 

obdobju 1998–2003 povečala iz 53,6 % na 66,9 % in je med najvišjimi v EU. Pri drugih 

starostnih skupinah se je ta stopnja zvišala, pri čemer je opazno zvišanje sicer precej 

4 Stopnja brezposelnosti – odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu.

5 17,9% pri osebah mlajših od 25 let; 7,7% pri osebah starejših od 25 let.
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nizke stopnje zaposlenosti starejših (55–64 let). V primerjavi z drugimi državami je v 

Sloveniji stopnja zaposlenosti mladih (15–24 let) nizka in znaša v letu 2005 34,1 %. Stop-

nja brezposelnosti v isti starostni skupini pa je bila v letu 2004 16,2% (Ž: 19,3% in M: 

14%). Glede na podatke Zavoda RS za zaposlovanje so mladi (15-25 let) v letu 2004 

predstavljali 23% vseh registrirano brezposelnih. Od tega jih je bilo 37,9% brezposelnih 

več kot 6 mesecev, 25,7% pa več kot eno leto. Podatki tudi kažejo, da se od leta 2000 

povečuje delež diplomantov terciarnega izobraževanja (v starostni skupini od 18-25 in 

26-30 let) med registrirano brezposelnimi6. 

Tabela št.  1: Povprečna registrirana brezposelnost od leta 2000 do leta 2007 

po stopnjah izobrazbe (v %)

Leto Skupaj Stopnja izobrazbe

I. II. III. IV. V. VI. VII.+VIII.

2000 100 40,8 6,5 1,6 25,6 21,0 2,4 2,1

2001 100 40,5 6,5 1,5 25,3 21,5 2,2 2,4

2002 100 40,5 6,5 1,4 24,9 21,8 2,1 2,8

2003 100 38,1 6,1 1,3 24,2 24,2 2,1 3,9

2004 100 36,1 5,5 1,2 23,5 26,5 2,3 4,9

2005 100 35,4 5,4 1,1 23,5 27,0 2,4 5,3

2006 100 32,0 4,7 1,0 21,7 25,8 2,5 5,7

2007 100 29,6 4,3 0,8 19,3 23,6 2,4 5,7

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, spletno mesto.

Urad za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport je podprl raziskavo z naslovom Ana-

liza položaja otrok in mladostnikov, ki je razkrila, da je zaposlitev, poleg stanovanjskega 

problema, najbolj kritično področje za mlade. Ne samo zaradi visoke stopnje brezpo-

selnosti, pač pa tudi zaradi dejstva, da tudi tisti, ki jim uspe dobiti zaposlitev, pristanejo 

v eni od »nestandardnih« oblik delovnega razmerja, kar pomeni nižjo stopnjo socialne 

in ekonomske varnosti (Urad za mladino, spletno mesto).

6 Prednjačijo predvsem področja podjetništva, prava, ekonomije, organizacijskih in družbenih ved.
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Tabela št. 2: Struktura brezposelnih oseb po starosti (%)

Starostni  
razred

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

do 18 let 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

nad 18 do 25 let 21,2 22,0 21,9 23,1 22,5 20,5 15,8 14,7

nad 25 do 30 let 11,0 12,1 13,5 15,1 16,3 17,0 16,8 16,3

nad 30 do 40 let 16,6 16,6 17,7 18,4 18,6 18,9 19,0 18,8

nad 40 do 50 let 23,4 23,2 23,5 22,2 21,4 20,6 20,8 21,0

nad 50 do 60 let 26,2 24,4 21,7 19,8 19,9 21,6 25,8 27,3

60 let in več 1,1 1,2 1,2 0,9 1,0 1,0 1,5 1,3

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, spletno mesto. 

2.1.2 Politika zaposlovanja mladih

Z vidika zaposlovanja posebno varstvo uživajo mladi od 15 do 18 leta7. Zaposlovanje 

otrok pod to starostjo je prepovedano, razen lažjih del, ki trajajo krajši čas in so odobre-

na s strani Inšpektorata za delo. Praktično usposabljanje in vajeništvo je dovoljeno po 

dopolnjenem 14. letu starosti. 

Prvi program zaposlovanja, ki je bil namenjen ciljni skupini mladih, je bil v Sloveniji 

sprejet leta 1991. Zavod RS za zaposlovanje je s tem programom, ki je uvedel subvenci-

oniranje pripravništva, imel za cilj spodbujanje delodajalcev, da so zaposlovali mlade 

iskalce prve zaposlitve za določen čas. Vendar je bil ta program konec leta 1996 ukinjen. 

V zadnjem času se ta program ponovno izvaja, in sicer za zaposlovanje mladih v regijah 

z nadpovprečnimi stopnjami brezposelnosti8. Leta 2004 je bilo tako recimo v program 

»Spodbujanje novih zaposlitev iskalcev prve zaposlitve« vključenih 823 mladih (MDD-

SZ, spletno mesto).

7 Obstajajo zakonske omejitve glede nočnega dela, nevarnih del, nadur, odmorov, števila dni dopusta, ipd. 

Ni pa posebnih določil za mlade glede višine plač.

8 Npr.: Celjska območna služba Zavoda RS za zaposlovanje: februar 2007: na zavodu prijavljenih 543 brez-

poselnih z visoko in 242 z višjo izobrazbo (od skupaj 9598 prijavljenih - 20% manj kot feb. 2006). Stopnja 

regijske brezposelnosti je 10,8-odstotna, državne pa 8,6-odstotna. Delodajalci najbolj povprašujejo po brez-

poselnih s poklicno izobrazbo s področij predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in trgovine.
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V okviru Aktivne politike zaposlovanja (APZ) so mladi vključeni v obliki dveh ciljnih 

skupin, in sicer kot iskalci prve zaposlitve, mlajši od 25 let in s končanim rednim šola-

njem pred manj kot dvema letoma, ter kot osebe, mlajše od 25 let in brezposelne 6 me-

secev v zadnjih 8 mesecih. Ukrepi v okviru APZ, zanimivi za ciljno populacijo mladih, 

so naslednji:

• 1. ukrep: »Informiranje in poklicno svetovanje«; zagotavljanje informacij v zvezi z za-

poslovanjem, načrtovanjem poklicne poti in izobraževanjem. Ukrep je namenjen tudi 

za osnovnošolce in srednješolce, ki se še niso povsem odločili, katero smer izobraže-

vanja izbrati. Pomemben dejavnik tega ukrepa so t.i. Centri za informiranje in poklic-

no svetovanje (CIPS).

• 2. ukrep: »Svetovanje in pomoč pri zaposlitvi«: pri tem glavno vlogo igrajo klubi za 

iskanje zaposlitve,

• 3. ukrep: »Usposabljanje in izobraževanje«: znotraj tega ukrepa so najpomembnejše 

dejavnosti:

• usposabljanje na delovnem mestu,

• program izobraževanja in pridobivanja certifikatov o nacionalnih poklicnih kvalifi-

kacijah za brezposelne osebe t,j. program 10000+ , 

• ter tudi program Projektno učenje za mlajše osebe - PUM.

• 4. ukrep: »Spodbude za zaposlovanje«: namen tega ukrepa je spodbujanje novega 

zaposlovanja težje zaposljivih s subvencijo v enkratnem znesku. Posebna kategorija 

oseb, ki jih ta ukrep prednostno zadeva, so tisti, ki so tudi prejemniki denarne soci-

alne pomoči,

• 5. ukrep: »Spodbujanje samozaposlovanja«: zajema nudenje ustrezne informacijske 

podpore in možnost subvencij za samozaposlitev ( t.j. dajanje nepovratne pomoči).

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je uvedlo tudi dodatek k republiški šti-

pendiji, do katerega je upravičena šolajoča oseba, ki se izobražuje za deficitaren poklic. 

Tudi predlog Zakona o štipendiranju predvideva ukrepe, s katerimi bi izobraževalni sis-

tem bolj prilagodili potrebam na trgu dela. Ena od predvidenih sprememb je na primer 

vključevanje delodajalcev v sofinanciranje republiških štipendij in štipendij za izjemne 

dosežke (javno-zasebno partnerstvo) v kombinaciji s praktičnim usposabljanjem, kar 

je predvideno z bolonjskimi programi. Kombiniranje republiške štipendije in zasebnih 

sredstev je mišljeno tako, da bo delodajalec, ki se bo odločil za »soštipenditorstvo«, v 

javni sklad plačal do 50% neke konkretne štipendije, hkrati pa se bo štipendist zavezal, 

da bo pri »soštipenditorju« opravljal praktično usposabljanje v skladu z izobraževalnim 

programom. 
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Dodatna predvidena stimulacija delodajalcev za dodeljevanje kadrovskih štipendij je 

tudi uvedba sistema kvot pri vzpodbujanju za izobraževanje, in sicer preko uvedbe na-

grade za preseganje kvote, poleg tega pa bo v primeru nedoseganja določene kvote 

dana možnost plačila določenega zneska v javni sklad za vzpodbujanje izobraževanja. 

Predlog predvideva tudi stimuliranje posojil za izobraževanje, ki so namenjena kritju 

stroškov šolnin in drugih stroškov preko subvencioniranja obrestne mere in dela glav-

nice pri posojilu za študij.

Obstajajo še druge oblike spodbujanja zaposlovanja mladih (npr. Program razvoja pod-

jetnosti in ustvarjalnosti mladih), vendar pa Slovenija trenutno še nima enotne strategije 

zaposlovanja mladih (MDDSZ, spletno mesto).

2. 2  Avstrija

2.2.1 Število mladih brezposelnih

Med brezposelnimi osebami v Avstriji je 17,9% (42.520) mladih v starostni skupini od 15 

do 24 let9. V primerjavi z letom 2004 se je brezposelnost mladih zvišala za 10,4%. 

Tabela št. 3: Trajanje brezposelnosti (v dnevih)

Starost (v letih) Ženske - povprečno 
trajanje

Moški - povprečno 
trajanje

Skupaj - povprečno 
trajanje

15 -19 56 51 54

20 - 24 72 68 69

Vsi brezposelni 106 brez podatka brez podatka

Vir: Spletne strani Eurofound.

2.2.2 Ukrepi za večjo zaposlenost mladih

Avstrijska vlada se je posvetila problemu naraščajoče brezposelnosti mladih s številnimi 

posebnimi programi: 

• od leta 1997 vlada oblikuje nove vajenske obrti in poklice kot pomembne ukrepe za 

povečanje zaposljivosti mladih;

9 Podatek iz oktobra 2005.
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• septembra 2002 je vlada vpeljala obsežen program za zaposlovanje mladih. Program 

zagotavlja finančno spodbudo podjetjem, ki zaposlijo vajence10. Delodajalci dobijo 

letno 1.000 EUR za vsakega vajenca, ki so ga zaposlili za 3 leta. Taka podjetja so tudi 

oproščena plačila socialnih prispevkov za te vajence. Z zakonom11 so zagotovljeni 

kvalifikacijski tečaji tistim, ki bi želeli biti vajenci, vendar jim ne uspe najti ustrezne-

ga delodajalca. Vse te mere so financirane iz rezerv Zavoda za zaposlovanje (Arbeit-

smarktservice, AMS). 

•  od leta 2004 je vlada oblikovala poseben program »Službe za mlade« s katerim želijo 

ustvariti približno 10.000 služb za mlade. Za izvajalca programa je določen Zavod za 

zaposlovanje (AMS); 

• za šolsko leto 2004/05 je vlada skupaj z devetimi deželami (Länder) zagotovila 71 

milijonov evrov za razširitev t.i. varnostne mreže (safety net), ki jo zagotavlja Zakon 

o kvalifikacijskih programih za mlade (JAGS). Na tej osnovi je bilo subvencioniranih 

skoraj 8.000 delovnih mest v letih 2004/05. Po podatkih ministrstva za delo in gospo-

darstvo je dvema od treh udeležencev programa uspelo najti regularno mesto vajen-

ca po končanem programu; 

• septembra 2005 so začel izvajati novi program »Projekt 06«, s katerim dodatno pod-

pirajo podjetja, ki ustvarjajo nova mesta za vajence. Na osnovi tega načrta se želi 

ustvariti dodatnih 2.000 mest. Ko se vključijo v program, podjetja in izobraževalne 

inštitucije dobijo fiksno mesečno subvencijo od 400 EUR, 200 EUR in 100 EUR za 

prvo, drugo in tretje leto vajeništva (za vsakega na novo vključenega vajenca, ki bo 

delal in se izobraževal v podjetju 3 leta do zaključnega izpita);

• novembra 2005 je Zavod za zaposlovanje (AMS) začel z novim izobraževalnim pro-

gramom za 1.500 težko zaposljivih (long-term unemployed) mladih, mlajših od 25 

let. Ciljno skupino težko zaposljivih mladih prevzame skupina posebej izobraženih 

trenerjev za pomoč osebam s posebnimi potrebami. S programom se želi doseči, da 

se te osebe vsaj začasno umestijo na trg delovne sile. Podjetja, ki sprejemajo težko za-

posljive mlade so delno oproščena stroškov dela za eno leto. Gospodarska zbornica 

10 V Avstriji poznajo dualni sistem poklicnega izobraževanja (dual system of vocational training), kar po-

meni, da izobraževanje poteka v posebnih šolah in podjetjih, ki zagotavljajo praktično in nadaljnje šolanje 

skozi delo. Ta dualni sistem je edina možnost za pridobitev poklicne izobrazbe v precejšnjem delu panog 

gospodarstva. Z vajenci se za obdobje izobraževanja sklepajo individualne učne pogodbe ali pogodbe o 

izobraževanju; v njih so v skladu z zakonskimi akti ter kolektivno pogodbo določene obveznosti in pravice 

udeleženih strank (vajenca in delodajalca). 

11 Zakon o kvalifikacijskih programih za mlade (Jugendausbildungssicherungsgesetz, JAGS) določa posebne 

kvalifikacijske tečaje za najbolj ogrožene skupine mladih, vključujoč tiste, ki ne najdejo mesto vajenca. 
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(Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) krije del teh stroškov ter na ta način podpira 

omenjeni program. 

Sindikati in Zavod za zaposlovanje (AMS) trdijo, da podjetja niso dovolj pripravljena 

sprejemati vajence, kar otežuje poklicno usposabljanje mladih v avstrijskem šolskem 

sistemu. Število podjetij, ki ponujajo delovna mesta za vajence se vztrajno niža (za 40% 

je nižje kot leta 1980). Podjetja pa trdijo, da so stroški za uvajanje (izobraževanje) vajen-

cev previsoki. 

Sindikati predlagajo uvajanje nadomestil, ki bi jih plačala podjetja, ki niso vključena v 

poklicno izobraževanje mladih. Tako pridobljena sredstva pa bi bila posredovana pod-

jetjem, ki ponujajo delovna mesta vajencem (povzeto po spletnih straneh Eurofound). 

2. 3  Belgija

2.3.1 Število mladih brezposelnih

V Belgiji je brezposelnost mladih (15 - 24 let) visoka in znaša 21,2 % (7,7% pa je v sku-

pini 25-49 let in 4,7% je v skupini 50-64 let). Brezposelnost je še posebej izrazita med 

mladimi z nizko izobrazbo (29,6% med mladimi s končano osnovno šolo; 19,4% med 

mladimi s končano srednjo šolo; 16,4% med mladimi z visoko izobrazbo). 

Septembra 2005 je 51,4% mladih iskalcev zaposlitve na službo čakalo najmanj eno leto. 

Belgija je država z največjim številom samozaposlenih mladih, ki so se za takšen status 

odločili takoj po končanem šolanju (v primerjavi s povprečjem v EU). Za mlade, ki se 

želijo samozaposliti oziroma ustanoviti podjetje, so predvideni posebni krediti (ugo-

dne obrestne mere, svetovanje itd.

2.3.2 Ukrepi za večjo zaposlenost mladih

V Belgiji so leta 1999 uvedli zvezni program (First-Job Agreement, FJA12), s katerim želijo 

doseči zgodnje zaposlovanje mladih oziroma njihovo vključevanje v poklicno delovno 

šolanje. 

Program se izvaja v različnih oblikah, kot:

• delo za določen ali nedoločen čas;

• kombinacija zaposlitve in šolanja;

12 Program FJA je določen zakonom iz 24.12.1999 (Employment Promotion Act). 
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• vajeništvo;

• različne druge oblike vključevanja v delo. 

Po programu so vsa javna in zasebna podjetja, ki imajo več kot 50 delavcev dolžna za-

poslovati določeno število mladih. Zaradi tega pa so pod določenimi pogoji upravičeni 

do zmanjšanih socialnih prispevkov za zaposlene. Ugodnosti za podjetja so še večja, ko 

zaposlijo mlade z nižjo izobrazbo (brez srednje šole) oziroma težko zaposljive mlade 

(ki iščejo službo 12 mesecev ali več) itd. 

Iz socialnih prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci, gre 0,05% v poseben zaposlitveni sklad, 

ki je namenjen financiranju pobud na področju integracije mladih na trg dela. 

Mladim med 15. in 30. letom pod določenimi pogoji (zaključeno šolanje, izredni študij) 

pripada nadomestilo za primer brezposelnosti. Višina nadomestila in začetek izplačila 

(po 6., 9. ali 12. mesecu) sta odvisna od starosti in družinskih okoliščin upravičenca. 

Od julija 2004 morajo mladi nezaposleni dokazati, da aktivno iščejo službo oziroma se 

njihova aktivnost nadzira. V primeru kršitev lahko začasno ali trajno izgubijo pravico 

do nadomestil. 

Mladi so vključeni tudi v druge programe, ki imajo za cilj zmanjševanje brezposelnosti. 

Taki programi so: 

• Activa plan, za zaposlovanje skupin težje zaposljivih brezposelnih;

• poklicni prehodni programi (PTP) oziroma javna dela, ki jih izvajajo neprofitne orga-

nizacije, lokalne oblasti ali javne ustanove;

• program socialno ekonomske reintegracije oseb z nizko izobrazbo na trg delovne 

sile. 

Pri vseh teh programih so delodajalci in/ali zaposleni upravičeni do določenih denar-

nih pomoči (povzeto po spletnih straneh Eurofound).

2. 4  Danska

Na Danskem kot mlade delavce obravnavajo osebe stare od 16 do 29 let (podskupini pa 

sta 16-24 let in 25-29 let). Posebna pravila se nanašajo na mlajše od 18 let. 
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2.4.1 Število mladih brezposelnih

Stopnja brezposelnosti mladih se od 90-tih let prejšnjega stoletja zmanjšuje. Od 1990 

leta je manjša od splošne povprečne stopnje brezposelnosti. Nekoliko višjo stopnjo 

brezposelnosti imajo mladi v starostni skupini od 25 do 29 let.

Tabela št. 4: Stopnja brezposelnosti leta 2004

Starost Moški Ženske Skupaj

18-19 2,3% 2,4% 2,3%

20-24 5,7% 5,3% 5,5%

25-29 7,7% 7,0% 8,5%

Vir: Spletne strani Eurofound.

Čeprav se brezposelnost mladih zmanjšuje, je ugotovljena neenaka razporeditev za-

poslenosti med mladimi. Največje število brezposelnih je med mladimi priseljenci in 

potomci priseljencev. Leta 2004 je bila stopnja zaposlenosti med mladimi z danskimi 

koreninami 79,4%, med mladimi priseljenci pa le 48,3%, oziroma 66% med mladimi s 

starši priseljenci.

Leta 2003 je danska vlada objavila pobudo imenovano »Potreba po vseh mladih« (A 

need for all young persons), katere cilj je bil motivirati mlade priseljence in otroke pri-

seljencev, da si pridobijo ustrezno izobrazbo. Ta program se vidi kot nudenje dodatne 

priložnosti (second chance) za pridobivanje boljše izobrazbe. Pobuda izhaja iz predpo-

stavke, da je nižja izobrazba osnovna omejitev pri iskanju službe. 

2.4.2 Ukrepi za večjo zaposlenost mladih

Na Danskem so prvi program aktivnega zaposlovanja mladih (Youth Allowance Pro-

gramme) uvedli leta 1990. V naslednjih letih so se kontinuirano uvajali novi programi in 

se spreminjali obstoječi. 

Leta 1996 je bil že obstoječi program Youth Allowance Scheme, ki vključuje mlade brez 

zavarovanja, dopolnjen z novo pobudo Special Youth Initiatives. Novi program je vklju-

čeval mlade do 25 let, ki so zavarovani ter so brez formalne izobrazbe ali poklicne kva-

lifikacije. 



476

Mladi, ki izpolnjujejo pogoje, imajo pravico in obvezo, da se vključijo v 18-mesečno 

izobraževanje (po šestih mesecih brezposelnosti). Tekom izobraževanja so upravičeni 

na približno 50% nadomestila za primer brezposelnosti.

Leta 1999 je bila pobuda razširjena tudi na mlade do 25 let s formalno izobrazbo.

Leta 2004 je bilo odločeno, da se pobuda (Special Youth Initiatives) razširi tudi na mla-

de od 25 do 29 let. Ta odločitev je bila podprta z naslednjimi ugotovitvami: 

• opravljena evalvacija je nakazala, da so zgodnje aktiviranje mladih in restriktivna na-

domestila dobra izhodišča za lažje zaposlovanje mladih;

• statistični podatki so opozarjali na zvišanje stopnje brezposelnosti med mladimi od 

25 do 29 let (povzeto po spletnih straneh Eurofound).

Tako so danes vsi mladi do 30. leta (zavarovani ali ne) vključeni v posebne programe. 

Tabela št. 5:  Programi za aktivno podporo mladim na Danskem v letu 2005

Mladi z zavarovanjem za primer 
brezposelnosti

Mladi brez zavarovanja za 
primer brezposelnosti

Vrsta nadomestila Nadomestilo za brezposelnost, za katere-
ga so pristojni sindikati. 

Socialna pomoč, ki jo nudijo 
občine. 

Nosilec odgovorno-
sti za program13

Zavod za zaposlovanje (AF) (Ministrstvo 
za delo).

Občine (Ministrstvo za social-
ne zadeve).

Začetek vključitve v 
program (kdaj?)

6 mesecev brezposelnosti v zadnjih 9 
mesecih.

3 mesece prejemanja socialne 
pomoči.

Trajanje programa 
(activation offer)

3 leta Za brezposelne s formalno 
ali poklicno izobrazbo: 6 
mesecev.
Za brezposelne brez izobraz-
be: 18 mesecev.

13 Pripravljajo se obsežne reforme. Odgovornost bo strnjena tako, da bodo nosilci programa regionalni 

centri za zaposlovanje (regional job-centres), vodile pa jih bodo občine. 
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Mladi z zavarovanjem za primer 
brezposelnosti

Mladi brez zavarovanja za 
primer brezposelnosti

Vrsta programov 
(activation offer)

Brezposelni brez kvalifikacij ali z manj 
kot 2 leti pri prejšnjem delodajalcu: 
posebni 18-mesečni izobraževalni tečaji 
(v tem obdobju so brezposelni do 25 let 
upravičeni do največ 50% nadomestila za 
brezposelnost);
 vključitev v navadni izobraževalni sistem 
(brezposelni prejema študentske štipen-
dije ali plačo pripravnika). 
Brezposelni s kvalifikacijami ali z več kot 
2 leti pri prejšnjem delodajalcu: 
6 mesečni tečaji;
Zasebno usposabljanje (private job 
training);
Javne usposabljanje (public job training);
Denarna pomoč itd. 

Posebni izobraževalni tečaji;
Job training;
Individualne priprave;
Prostovoljne aktivnosti,
Denarna pomoč itd. 

Pogodbeni odnosi Brezposelni osebi pripada individualni 
akcijski načrt.

Pisani načrt, samo kot opcija.

Kazni (sankcije) Zguba pravice do vključitve v program ali 
do nadomestila.

Zguba pravice do vključitve 
v program ali do socialne 
pomoči.

Maksimalno ob-
dobje prejemanja 
pomoči

4 leta. Po 4 letih brezposelnosti, 
oseba preide v občinski sistem 
socialne pomoči. Neomejeno. 

Vir: Spletne strani Eurofound.

2. 5  Francija

2.5.1 Stanje na področju zaposlovanja mladih 

Več kot ena od treh mladih zaposlenih oseb ima zaposlitev podprto s strani države 

(state-subsidised). 

Mladi do 16. leta starosti morajo obiskovati obvezno šolanje (minimum scholl-leaving 

age). Razen redkih izjem (npr. zaposlitev v podjetju staršev, zaposlitev v zabavništvu, 

počitniško delo) je to tudi starost, pri kateri lahko vstopijo na trg delovne sile. Za zapo-

slene, mlajše od 18 let, veljajo posebna določila glede delovnega časa, prepovedani so 

določeni poklici ali pa so podvrženi strožjim predpisom. Mladostniku se mora v sklopu 

delovnega dne zagotoviti čas za poklicno izobraževanje. 

V Franciji vstopajo mladi na trg delovne sile med zadnjimi med članicami EU. Njihov de-

lež je med najnižjimi (delež brezposelnih med mladimi je 8%). Obdobja brezposelnosti 
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mladih so krajša kot obdobja pri odraslih, je pa pogostost brezposelnosti večja, kar kaže 

na to, da mladi niso izključeni iz trga dela, vendar so njihove zaposlitve negotove, kjer 

se izmenjujejo obdobja nestalnih zaposlitev in brezposelnosti.

Tabela št. 6:  Podatki o zaposlenosti in brezposelnosti za mlade v letu 2004  

(v %)

2004 - po 
spolu

Stopnja za-
poslenosti 
med 15-24 

letniki

Stopnja 
brezpo-

selnosti v 
starostni 

skupini od 
15-24

Delež oseb 
starih od 

15-24 let, ki 
niso zapo-

slene

Delež več 
kot eno leto 
brezposel-

nih med 15-
29 letniki

Delež več 
kot eno leto 
brezposel-

nih med 15-
65 letniki

Delež več 
kot dve leti 
brezposel-

nih med 15-
29 letniki

Delež več 
kot dve leti 
brezposel-

nih med 15-
65 letniki

Moški 37,8 21,6 8,1 28,1 41,5 9,2 20,7

Ženske 30,3 24,2 7,3 27,4 41,8 8,2 19,9

Skupaj 34,7 22 8 / / / /

Vir: Eurofound, spletno mesto.

Tabela št. 7: Brezposelnost mladih glede na izobrazbo v letu 2004 v (%)

Stopnja brezposelnosti 1-4 leto po zaključku šolanja Moški Ženske

Izpiti pri 15 letih starosti 43,4 47

CAP/BEP in sorodno 22,5 27,8

Dodiplomski študij ali podobno 16,1 20,6

Višja izobrazba 11,9 10,2

Vir: Eurofound, spletno mesto.

2.5.2 Politika zaposlovanja mladih

S strani države financirani programi za večanje dostopnosti trga dela so z več kot mi-

lijon mladimi upravičenci pomenili ogromen vpliv na integriranje mladih na trg dela. 

Polovica oseb, ki zapustijo šolanje, je v roku petih let zaposlenih. Skoraj 40% zaposlitev 

za mlajše od 26 let je podprtih s strani države. 

Prva skupina politik, ki hkrati zajema tudi največji delež ukrepov, je usmerjena k omo-

gočanju dostopa do zaposlitve predvsem preko zmanjševanja stroškov zaposlitve pod-

jetjem. Običajno možnost subvencioniranja uporabljajo manjša podjetja (z manj kot 

10 zaposlenimi). Ločiti je potrebno med popolnoma subvencioniranim modelom, ki 
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je namenjen določenim skupinam oseb (mladim, mladim dolgotrajno brezposelnim, 

nizko izobraženim mladim ipd.) in med mešanim modelom, ki vključuje izobraževanje, 

ki ga nudi podjetje, in ukrepe, ki znižujejo stroške zaposlitve. Ta drugi model, kjer se 

pri mladih izmenjuje praksa in izobraževanje (od leta 1983 dalje), lahko pripelje do di-

plome. Zakon o socialni koheziji je leta 2005 uvedel enotno pogodbo za vse zaposlitve 

na osnovi praksa/izobraževanje, imenovane poklicne pogodbe (Contrat de professio-

nnalisation). To je lahko pogodba za določen ali nedoločen čas, ki vključuje navedbo 

nivoja priznane kvalifikacije po zaključenem usposabljanju (najmanj 150 ur) in prakse v 

podjetju. Priloga pogodbe je shema vajeništva, ki je prej za dolgo časa zamrlo, sedaj pa 

se ponovno uveljavlja kot ukrep, ki uvaja osebo v točno določen poklic (gradbeništvo, 

javna dela, obrti itd.). Septembra 2005 je imelo status vajenca 350.000 mladih. 

Konkretni ukrepi na podlagi zgoraj omenjene politike so še leta 1995 uvedene »pogod-

be za zaposlitveno integracijo« (Contrat d'insertion dans l'emploi - CIE), ki so namenje-

ne mladim, ki so brezposelni 12 mesecev. »Pogodba za mlade delavce« (Contrats Jeune 

en entreprise - CJE) je bila uvedena leta 2002 in zajema subvencionirane zaposlitve brez 

dodatnega izobraževanja. Program zajema pogodbo za nedoločen čas z vsaj polovič-

nim delovnim časom in minimalno plačo za mlajše od 22 let in brez dodiplomske izo-

brazbe (starostna meja se za nekvalificirane poviša na 26 let). Omogoča popolno opro-

stitev prispevkov za socialno varnost v prvih dveh letih in 50% zmanjšanje v tretjem letu. 

Septembra 2005 je bilo tako (CJE) zaposlenih 120.000 mladih. 

Pri drugem sklopu politik je poudarek na novejšem modelu ustvarjanja delovnih mest, 

ki zadovoljujejo potrebe v neprofitnem sektorju (non-market sector). Do leta 1997 so 

bili ti programi namenjeni izključno skupinam v slabšem položaju. Družbeno zapo-

slovanje (community employment - Travaux d'utilite collective - TUC) v letu 1983 in 

posledično »solidarnostne pogodbe o zaposlitvi« (Contrats emploi solidarite) od leta 

1990 dalje, so postali instrumenti družbene oblike obvladovanja nezaposlenosti. Ta mo-

del je bil namenjen mlajšim od 26 let, ne glede na njihovo izobrazbo, in je predstavljal 

odgovor velikim potrebam v lokalnih skupnostih, v šolskem sistemu (asistenti) in v 

policiji (pomožni varnostniki - security auxiliaries). Glavne kvalitete tega programa so 

bile dolgoročne pogodbe (5 let), pomik bližje k standardnim oblikam pogodb (poln 

delovni čas, polna minimalna plača) in oblikovanje načrta usposabljanja. Negativna plat 

je bila, da so bile v tem programu omejene možnosti za manj izobražene. Skoraj 80% 

mladih, ki so bili zaposleni v tem okviru, je namreč imelo višjo ali izobrazbo enako do-

diplomskemu študiju (baccalaureat). Program je omogočil, da je bilo med letoma 1997 

in 2002, ko se je zaključil, ustvarjeno 350.000 delovnih mest. 
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Pogodba za poklicno usmerjanje (Contrat d'accompagnement dans l'emploi - CAE), ki 

jo je leta 2005 uvedel Zakon o socialni koheziji, omogoča zaposlovanje mladih za ma-

ksimalno dve leti (minimalno 20 ur na teden) v javnem sektorju (cilj je zaposliti 200.000 

mladih). Poleg tega pa je cilj posebnega programa »Poti do zaposlitve v lokalni oblasti, 

bolnici in vladni javni službi« (Parcous d'acces aux carrieres des fonctions publiques 

territoriales, hospitaliere et de l'Etat - PACTE) 20.000 nekvalificiranim 16-25 letnikom (ki 

iščejo zaposlitev več kot eno leto) omogočiti zaposlitev (kombinacija usposabljanja in 

prakse, brez vstopnih izpitov) v javnih službah. 

Tretja skupina ukrepov je namenjena mladim s težavami. Ministrstvo za delo je leta 

1982 ustanovilo lokalne zaposlitvene agencije za mlade, namenjene usmerjanju mla-

dih (guidance and orientation). Vodile so celostno politiko za ogrožene mladostnike, 

ki je omogočala poklicno in socialno integracijo. Ideja oblikovanja individualnih poti 

je postala realnost s Programom za dostop do zaposlitvenih poti (Trajectoire d'Acces 

a l'Emploi - TRACE), ki je bil oblikovan na podlagi Zakona o neizključevanju (1998). 

Usmerjen je k mlajšim od 26 let, ki imajo najhujše težave (socialno izključenost, neure-

jene družine, brez izobrazbe). Ponuja jim osebno vodenje, usmerjeno k iskanju zaposli-

tve do 24 mesecev vključujoč socializacijo, usposabljanje in finančno podporo. 

Po menjavi oblasti leta 2002 je bil TRACE nadomeščen oz. nadgrajen s »Pogodbo o inte-

graciji v socialno življenje« (Contrat d'insertion dans la vie sociale - CIVIS). V program 

je bilo septembra 2005 zajeto 30.000 mladih. Leta 2005 je bil sprejet tudi »Nujen načrt 

za drugo priložnost« (Plan Defense deuxieme chance), namenjen nudenju pomoči ose-

bam mlajšim od 21 let, ki so na socialnem robu. Ti ljudje so na prostovoljni osnovi na-

stanjeni v posebnih centrih, kjer pridobivajo socializacijske sposobnosti in nova znanja, 

da se usposobijo za določeno delo. 

Poseben program, ki je bil posledica urbanega nasilja novembra 2005 v Franciji, ime-

novan »Prostovoljna javna služba« (Service civil volontaire), ima namen pomagati mla-

dim, da najdejo zaposlitev na različnih področjih javnih služb ali v sklopu javnih del 

(obramba, policija, okoljevarstvo, zdravje, kultura, prostovoljni sektor). Trajanje takega 

programa je od 6-12 mesecev. 

Evalvacijo naštetih programov izvaja Direktorat za raziskave, analize in statistiko pri mi-

nistrstvu za delo. Dosedanje analize so pokazale, da vsi pristopi nimajo enakih rezulta-

tov v smislu uspešnega zaposlovanja. Bolj ko je določen program podoben »normalni« 

zaposlitvi, večja je verjetnost, da bo oseba tudi kasneje vključena v trg delovne sile. 

Programi, ki vključujejo izobraževanje in prakso (training&experience), kar omogoča 

usposabljanje in dostop do dela, so se glede kasnejše vključenosti v zaposlitev izkazali 
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za najbolj uspešne. Ne glede na program pa je dejstvo, da je verjetnost zaposlitve večja 

pri tistih z višjo izobrazbo. Tisti z nižjo izobrazbo se večkrat odločajo za programe za-

poslovanja v javni sferi. 

Problem brezposelnosti mladih v Franciji je bil precej zaostren zaradi slabih možnosti 

prejemanja nadomestil. Zavarovanje za brezposelnost pokriva le 33,5% mladih brez-

poselnih. Ostali mladi brezposelni nimajo možnosti pridobiti nobene druge socialne 

pomoči, ker imajo možnost prejemanja minimalnega nadomestila le starejši od 26 let 

(razen, če ima oseba otroka). To naj bi odvrnilo mlade, da živijo od socialne pomoči, in 

naredilo vstop na trg delovne sile za njihovo primarno nalogo. Vendar pa vedno slabše 

možnosti zaposlovanja mladih postavljajo tako politiko pod vprašaj. Mladi so sedaj pri-

morani živeti na račun staršev. Predvsem nevladne organizacije izpostavljajo probleme, 

v katerih se zaradi tega najdejo mladi, ki nimajo podpore družine (Eurofound, spletno 

mesto).

2. 6  Italija

2.6.1 Statistični podatki

Raziskava o delovni sili, ki jo v Italiji opravlja Nacionalni inštitut za statistiko, pri razis-

kovanju zaposlenosti mladih zajema osebe stare od 15 do 24 let. 

Tabela št. 8:  Stopnja zaposlenosti in brezposelnosti po starostnih razredih  

(v %)

2004 - po 
spolu

Stopnja zaposle-
nosti med starimi 

od 15-64 let

Stopnja zaposle-
nosti med starimi 

od 15-24 let

Stopnja brez-
poselnosti - % 

delovne sile stare 
od 15-24 let

Stopnja brez-
poselnosti - % 

populacije stare 
od 15-24 let

Moški 70,1 32,1 20,7 8,4

Ženske 45,2 23,1 27,2 8,6

Skupaj 57,6 27,6 23,6 8,5

Vir: Eurofound, spletno mesto.

V Italiji je opaziti precejšnjo razliko v trgu delovne sile na severu in jugu države. Če 

primerjamo podatke o brezposelnosti za celotno populacijo starejšo od 15 let, je ta na 
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nivoju države 8%, vendar je delež brezposelnih na severu 4,5%, v srednjem delu 6,5% 

in 15,1% na jugu.

2.6.2 Politika zaposlovanja mladih 

Italija je leta 2003 sprejela zakon, ki je bil podlaga reformam v šolskem sistemu (Moratti 

Reform), ki so bile namenjene mladim od 15 do 18 let (uvedba obveznega šolanja v 

minimalnem trajanju 12 let oz. do pridobitve izobrazbe do 18 leta starosti). Od takrat je 

bilo sproženih več različnih eksperimentalnih shem poklicnega usposabljanja. Tudi tu 

je nadzor nad njimi pokazal na velik razkorak med severom in jugom države. 

Ukrepi za mlade delavce (15-24 let) so zajeti v Nacionalnem akcijskem načrtu za zapo-

slovanje. Sicer pa v Italiji ni nacionalnih programov, ki bi bili usmerjeni zgolj k mladim. 

Najbližje problematiki mladih v sferi trga dela je t.i. Biagijev zakon iz leta 2003, ki obrav-

nava pripravništvo (traineeships), nov sistem vajeništva (apprenticeship) in pogodbe o 

vstopanju v zaposlitev (Contratto di inserimento - CIL). 

Namen pripravništva je dati mladim prve delovne izkušnje. 

Novi sistem vajeništva ima tri komponente: usposabljanje, strokovnost in specializacijo. 

Ta sistem se povezuje z nedavnimi šolskimi reformami. Poklicno usposabljanje, ki ga 

oseba zaključi v okviru vajeništva, je lahko uporabljeno kot osnova za nadaljnje izobra-

ževanje in usposabljanje. 

Reforme trga dela so uvedle že omenjene pogodbe o vstopanju v zaposlitev, ki 

vključujejo elemente usposabljanja in so bile uvedene predvsem zaradi omogočanja 

vstopa (ali ponovnega vstopa) skupinam prebivalstva, ki so v manj ugodnem/deprivili-

giranem položaju. Njihove ciljne skupine so naslednje: 

• osebe stare med 18. in 29. letom in dolgotrajno brezposelni do 32. leta,

• brezposelni vsaj 2 leti in starejši od 50 let,

• ženske vseh starosti, ki stanujejo v regijah, kjer je delež brezposelnih žensk vsaj 20% 

nižji od brezposelnosti moških ali kjer je 10% višji,

• močno hendikipirane osebe s posebnimi potrebami (Eurofound, spletno mesto). 

Tudi iz tega je razvidno, da se politike zaposlovanja mladih ne ločijo mnogo od splošnih 

politik zaposlovanja. Glavni ukrepi na področju zaposlovanja mladih so vezani na refor-

mo šolstva, katere cilj je bil tudi omogočiti prestop med usposabljanjem in zaposlitvijo, 
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in reformo trga dela, kjer pa vpeljava različnih oblik zaposlovanja (in s tem pogodb) 

velja za vse skupine prebivalstva.

2. 7  Združeno kraljestvo

2.7.1 Statistični podatki 

Več različnih predpisov v Združenem kraljestvu ureja področje zaposlovanja mladih v 

starostni skupini od 14 do 22 let. 

Tabela 9: Stopnja brezposelnih po starosti in spolu

Stopnja brezposlenosti 16-17 18-24 25-34 Vsi

Moški 30,7 12,8 4,2 5,3

Ženske 21,8 10,2 3,9 4,4

Skupaj 26,3 11,6 4,1 4,9

Vir: Eurofound, spletno mesto.

2.7.2 Politika zaposlovanja mladih

Zniževanje stopnje brezposelnosti mladih je bila ena od petih volilnih obljub laburi-

stične stranke na splošnih volitvah leta 1997. »New deal« (načrt/sporazum) za mlade je 

postal nosilec uresničevanja te obljube. Prvi New deal je bil izdan aprila leta 1998. Vklju-

čeni v »New deal for Young People« program, so upravičeni do osebnega svetovalca. 

Osebni svetovalec upošteva interese, želje in cilje brezposelne osebe. 

Program se izvaja po korakih:

• 1.korak: GATEAWAY (začetek):

  Začetna faza. Mlada brezposelna oseba se seznani z osebnim svetovalcem. S to osebo 

se mlada brezposelna oseba pogovori o tem, katero delo bi bilo za njo najprimernejše. 

• 2.korak: OPTION (možnosti):

  Če brezposelna oseba v štirih mesecih ne najde zaposlitve, se začnejo izvajati aktiv-

nosti 2. koraka. V tem času je mlada brezposelna oseba upravičena do denarnega 

nadomestila, oziroma plačila v najvišjem znesku 15,38 funtov na teden. Udeleženci 

programa izbirajo med več možnostmi: delo v humanitarnih organizacijah, subven-

cionirana delovna mesta, izobraževanje ali usposabljanje (full-time) ali pridobivanje 

delovnih izkušenj v okoljevarstveni delovni skupini (Environmental task force). 
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• 3. korak: FOLLOW TROUGH (spremljanje):

  V primeru, da v 6-12 mesecih oseba še vedno ni zaposlena ali v programih izobra-

ževanja, se prične tretji korak programa, kjer se osebi ponovijo nasveti, podpora in 

pomoč, ki jo je prejela že predhodno in nadaljuje se intenzivna individualna pomoč 

svetovalca; ta del programa naj bi trajal najmanj 4 mesece.

• 4. korak: ROTATION (kroženje):

  V primeru, da je mladi iskalec prve zaposlitve po treh stopnjah tega programa še ve-

dno brezposeln, se ga vrne nazaj na začetek programa. 

Program je presegel zastavljene cilje. Zastavljeni cilj, aktivirati 250.000 mladih brezpo-

selnih oseb, starih do 25 let v obdobju od 1997 do 2002, je bil dosežen septembra 2000. 

Program je tudi zmanjšal število mladih brezposelnih oseb za 45.000 oseb.

Vlada si prizadeva, da bi povečala vključenost delodajalcev v sistem vajeništva. Prav 

tako sprejema določene spremembe na področju akademskega in poklicnega usposa-

bljanja. Leta 1997 je bilo v sistemu vajeništva 75.000 oseb, zdaj pa jih je že okoli 250.000. 

Ustanovljena je bila tudi posebna delovna skupina delodajalcev, katere namen je bil 

spodbuditi več delodajalcev, da bi uporabljali vajeništvo kot način, da bi lažje ugodili 

svojim potrebam po znanju/strokovnosti in jih hkrati na ta način tudi izražali. 

Njihovo poročilo je izpostavilo nekaj predlogov za izboljšave:

• vlada mora predstaviti jasno politiko, kako bo podprla implementacijo vajeništva v 

okvir izobraževanja in zaposlovanja mladih;

• agencije za posredovanje zaposlitev morajo biti usposobljene v iskanju novih mo-

žnosti vajeništva, da zagotovijo, da delodajalec, ki vajeništvo ponuja, dobi ustrezno 

osebo;

• potrebnega je več promoviranja vajeništva v specifičnih industrijskih panogah.

Omenjeni New deal je morda najbolj prepoznaven ukrep zaposlovanja mladih 

v Združenem kraljestvu, obstaja pa tudi več drugih političnih spodbud za 

izboljševanje življenjskih in zaposlitvenih pogojev mladih. Tako na primer »Con-

nexion service« ponuja mladim informacije, nasvete in praktično pomoč po telefo-

nu, internetu ali osebno, preko svetovalcev. Podpora za izobraževanje (Education 

Maintenance Allowance) pa je tedensko izplačilo v znesku po 10, 20 ali 30 funtov 

(odvisno od prihodkov gospodinjstva), ki predstavlja pomoč pri kritju vsakodne-

vnih stroškov mladih, ki ostajajo v sistemu izobraževanja. 
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Osnovni namen vlade je bil zaposlovanje mladih, sedaj pa se je to obrnilo v smeri 

spodbujanja mladih k izobraževanju oz. k pridobitvi kvalifikacij, ki jim bodo omo-

gočale zaposlitev tudi kasneje v življenju. Vlada je zato februarja 2005 izdala belo 

knjigo o izobraževanju in usposabljanju, katere namen je, da bi se povečal delež 

oseb, ki so pri 17 letih še vključene v izobraževanje, vsaj na 90%. Hkrati vključuje 

preoblikovanje sekundarnega in post-sekundarnega izobraževanja. Delodajalcem 

je naloženo, da igrajo ključno vlogo pri oblikovanju 14 novih diplom/kvalifikacij, 

ki bodo nadomestile množico različnih poklicnih kvalifikacij, ki se uporabljajo 

sedaj. Mladi bodo morali tako doseči standarde predpisane za enega od 14 spe-

cializiranih področij. Istega leta julija pa je vlada izdala zeleno knjigo z naslovom 

»Problematika mladih« (Youth matters), katere cilj je radikalno preoblikovanje sto-

ritev za mlade. 

Vendar pa vse našteto skriva tudi drugo plat medalje. Avtorji poročila za Eurofound 

navajajo, da se je vlada v zadnjem času močno angažirala na področju zaposlovanja 

mladih, vendar zgolj enostransko. Veliko je že sprejetih ali napovedanih ukrepov 

na strani ponudbe (izobraževanje, usposobljenost), manj pa je tega na strani pov-

praševanja v smislu omogočanja priložnosti za zadovoljstvo z delom in ustreznega 

nagrajevanja. Politike za ustvarjanje visoko izobražene in usposobljene delovne sile 

so sicer pomembne, vendar ne dovolj, da bi olajšale globoke strukturne slabosti 

gospodarstva. Nizke plače, ki jih mladi prejemajo za svoje delo, pa jim onemogo-

čajo plačevanje pokojninskega zavarovanja (nekatera podjetja ne zagotavljajo več 

avtomatskega plačevanja teh prispevkov - npr. hoteli, trgovina) (Eurofound, spletno 

mesto). 

III. PROBLEMATIKA »BEGA MOŽGANOV«

Številne države Evropske unije se srečujejo s t.i. begom možganov, kot eno od oblik 

sodobnih migracij. Pojem »beg možganov« (brain drain) je nastal v Veliki Britaniji v 60-

tih letih prejšnjega stoletja ter je označeval migracijo visoko izobraženih znanstvenikov 

in tehnologov v Združene države Amerike (ZDA). Priliv mladih izobražencev je posebej 

značilen za države, kot so Avstralija, Kanada in ZDA (Glej Linkova).
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Poskusi v Evropski uniji, da bi se omejil ta trend odliva mladih izobražencev, so usmerje-

ni predvsem na povečano financiranje raziskav in znanost14 ter v oblikovanje novih 

projektov znotraj raziskovalnih programov15, s posebnim poudarkom na izobraževanju 

mladih raziskovalcev. Nekatere države članice EU so uvedle olajšave za zaposlovanje 

visoko izobraženih tujcev. 

Francija je leta 1998 sprejela zakon (Law on immigration), ki uvaja »znanstveno vizo« ter 

znatno skrajša postopek pri zaposlovanju znanstvenikov, ki prihajajo izven Evropskega 

gospodarskega območja (EEA). V Nemčiji je vlada uvedla »zeleno karto« za zaposlova-

nje strokovnjakov s področja informacijskih tehnologij (IT). Švedska in Nizozemska sta 

uvedli davčne olajšave za visoko kvalificirane tuje delavce, vključujoč tiste iz držav čla-

nic EU. Na primer, na Nizozemskem ponujajo 30% olajšave na davek od dohodkov za 

visoko izobražene delavce v prvih 10 letih, na Švedskem pa ti delavci ne plačajo davka 

na četrtino njihovih prihodkov. Irska pa je uvedla olajšave pri izdaji delovnih dovoljenj 

itd. 

Tudi »notranji beg možganov« (internal brain drain) - ko mladi izobraženci zapuščajo 

raziskovalno-znanstveno sfero in se zaposlujejo v privatnem sektorju in v državni upra-

vi, predstavlja vse večji problem za evropske države. Področje znanosti danes težko 

tekmuje s tistimi področji, ki prinašajo več prihodkov zaposlenim (glej Linkova).

Države poskušajo vplivati na povratek visoko izobraženih iz drugih držav. Velika Brita-

nija je zvišala plače znanstvenikov (post-doctorates) za 25% in zvišala sredstva za zapo-

slovanje univerzitetnih profesorjev. V Franciji je bilo od 1997. leta ustvarjenih približno 

7.000 novih akademsko-raziskovalnih delovnih mest, da bi zadržali talentirane oziroma, 

da bi podprli povratek znanstvenikov iz tujine (povzeto po spletnih straneh OECD Ob-

server). 

14 V številnih državah EU je opazen trend zmanjševanja sredstev za raziskave in znanost. Tako je v državah 

Srednje in Vzhodne Evrope v obdobju tranzicije opazno zmanjšan odstotek državnega proračuna namenjen 

raziskavam in znanosti (glej Linkova). Javna sredstva za znanost so se opazno zmanjšala tudi v Italiji, ki ima 

precejšni problem z odlivom mladih izobražencev. Pravzaprav edino Finska in Švedska dosegata nivo, ki ga 

je zastavila EU - od 3% bruto domačega proizvoda (BDP) za raziskave (povzeto po spletnih straneh Time). 

15 Okvirni raziskovalni program je glavni instrument Evropske unije za financiranje raziskav in razvoja. Sed-

mi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj, ki je stekel januarja 2007, za obdobje 2007-2013 pred-

videva sredstva v višini 50,52 milijarde. Za primerjavo - proračun 6. okvirnega programa je znašal okoli 17,5 

milijard evrov (povzeto po spletnih straneh Eracareers).
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Na Finskem ugotavljajo, da čeprav so stabilna, varna družba, ki se nahaja pri vrhu držav 

po indeksu konkurenčnosti, še vedno niso preveč privlačni za tuje strokovnjake. Eden 

od razlogov so tudi visoki davki, tako da so od 1996. leta tuji strokovnjaki z visokimi 

plačami upravičeni do ugodne obdavčitve ( npr., key personnel income taxation znaša 

35%, plačilo davka po 2 oziroma 5 letih itd.). Drugi ukrepi so usmerjeni k razvoju uni-

verz, posebej doktorskih programov, ki so mednarodno zanimivi ter so tesno povezani 

s finskim gospodarskim življenjem. Dela se tudi na ustvarjanju posebnih služb, ki bi skr-

bele za visoko izobražene priseljence in študente pri njihovem prilagajanju novi družbi 

in kulturi (glej Heikinheimo). 

Povečani obseg bega možganov predstavlja eno od večjih groženj evropskem gospo-

darstvu. Povratka v EU ne načrtuje 71% študentov iz EU (EU-15), ki so med 1991 in 2000 

letom doktorirali v ZDA. Vse več se jih odloča za delo v ZDA. Kot razlogi za odhod v 

tujino se najpogosteje navajajo: perspektiva napredovanja, kakovostnejši projekti oziro-

ma delovni pogoji ter lažji dostop do vodilnih tehnologij (povzeto po spletnih straneh 

Evropske komisije). 

Evropska komisija je zato predlagala Listino evropskih raziskovalcev (European 

Researcher's Charter), ki ureja postopke rekrutiranja raziskovalcev. Evropska komisija 

tudi poziva k nadaljnjim analizam in zbiranju podatkov glede kariere in izobraževanja 

raziskovalcev, kot tudi k večjem povezovanju raziskovalcev in njihovih centrov (Resear-

cherrs' Mobility Portal, European Network of Mobility Centres, enotni kriteriji razisko-

valnih dosežkov, izmenjava primerov dobrih praks na področju ocenjevanja raziskoval-

nega dela itd.).

Evropska komisija je tudi sprejela Direktivo 2005/71/ES s katero je olajšala postopke 

pridobivanja potrebnih dovoljenj pri prihodu znanstvenikov iz tretjih držav v Evropsko 

unijo. 

IV. ZAKLJUČEK

Zaradi sodobnih demografskih trendov in sprememb v strukturi delovne sile, so vlade 

in socialni partnerji v večini evropskih držav razvili programe za povečanje zaposleno-

sti med mladimi. Programi se med seboj razlikujejo glede na vsebino, uporabljene vire 

in akterje.
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Običajno države oblikujejo akcijske načrte, ki vključujejo različne strategije in spodbu-

de za večanje zaposlenosti (višanje ravni usposobljenosti in izobrazbe, povezovanje 

med ponudbo in povpraševanjem glede potrebnega kadra, ipd.) oz. za zniževanje brez-

poselnosti med mladimi.

Programi zaposlovanja mladih so lahko usmerjeni široko ali pa prilagojeni čisto spe-

cifičnemu problemu. Nekateri povezujejo izobraževanje in pridobivanje konkretnih 

delovnih izkušenj, drugje ti procesi niso povezani oz. sta to vsebini dveh ločenih pro-

gramov. Precej razširjena oblika spodbujanja zaposlovanja mladih je vajeništvo (npr. 

Avstrija in Združeno kraljestvo). Belgija poskuša olajšati prehod iz izobraževanja v za-

poslitev preko spodbujanja podjetništva. Program zagotavlja finančno pomoč mladim, 

ki se odločijo ustanoviti podjetje.

Združeno kraljestvo se v sklopu New deal programa bori proti dolgotrajni brezposelno-

sti, ki ima lahko pri mladih hujše in dolgotrajnejše posledice, kot pri starejših delavcih. 

Ciljna skupina so osebe stare med 18-24 let, ki že šest mesecev ali več prejemajo nado-

mestilo za brezposelnost. 

Danska pozna posebne programe s katerimi poskuša pomagati manj izobraženim in 

drugim depriviligiranim skupinam. Leta 2003 je vlada objavila tudi pobudo, katere cilj 

je bil motivirati mlade priseljence in otroke priseljencev, da si pridobijo ustrezno izo-

brazbo. Podoben program pozna tudi Francija. Ta je namenjen mlajšim od 21 let, za 

katere obstaja velika verjetnost socialne marginalizacije. Ti so prostovoljno nastanjeni v 

posebnih centrih, kjer pridobivajo socialne sposobnosti. 

Vsi programi zaposlovanja so namenjeni približevanju lastnosti ponudbe delovne sile 

potrebam na trgu. Marsikdaj je oseba žrtev več različnih rizičnih elementov, ki vplivajo 

na njegovo slabo zaposljivost. V takem primeru mora vskočiti država s svojimi ukrepi, ki 

preprečijo, da oseba pade na socialno dno, iz katerega je povratek zelo težak. 

V tabeli 10 sledi pregled podatkov o stopnji brezposelnosti in zaposlenosti med mladi-

mi za večino držav EU.
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Tabela 10:  Podatki o stopnji brezposelnosti in zaposlenosti med mladimi 

v EU

Država Stopnja brezposelnosti Stopnja zaposlenosti

Avstrija V letu 2005: 
Brezposelne osebe stare od 15-24 let so 
predstavljale 17,9 % vseh brezposelnih. 
Nezaposlenost mladih sej povečala za 10,4% v 
primerjavi z letom 2004. 

Ni podatka.

Belgija V letu 2004: 
V starostni skupini 15-24 let: 21,1%.

V starostni skupini 15-24 let: 27,8%.

Bolgarija V letu 2003:
V starostni skupini 15-24 let: 28%  
(36% v letu 2002).

V starostni skupini 15-24 let: 21%
(19,2 v letu 2002)

Ciper V letu 2004:
V starostni skupini 15-24 let: 8,7%.

V starostni skupini 15-24 let: 37,3%.

Češka V letu 2004:
V starostni skupini 15-19 let:41,9%  
(Ž: 43,9%, M: 40,4%)
V starostni skupini 20-24 let: 17,6%  
(Ž: 16,3%, M: 18,6%) 

Ni podatka.

Nemčija V letu 2004:
V starostni skupini 15-24 let: 9,9%,  
od tega 38,2 žensk.

V starostni skupini 15-24 let: 42%.

Danska V letu 2002:
V starostni skupini 16-24 let: 3,1%
V starostni skupini 25-29 let: 6,1%

Ni podatka.

Estonija V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2002: Ž: 22,5%, M: 14,3%.
V letu 2003: Ž: 26,0%, M: 16,9%.
V letu 2004: Ž: 22,4%, M: 21,2%.

V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2002: Ž: 21,6%, M: 33,9%
V letu 2003: Ž: 22,6%, M: 34,9%
V letu 2002: Ž: 21,5%, M: 31,8%

Grčija V letu 2004:
V starostni skupini 15-29 let: 47% kot delež 
vseh brezposelnih.

V starostni skupini 15-29 let: 21,2% kot delež 
vseh zaposlenih.

Španija V letu 2005:
V starostni skupini 16-19 let: 31,19%  
(Ž: 38,18%, M: 26,37%).
V starostni skupini 20-24 let: 17,35%  
(Ž: 20,55%, M: 14,71%).
V starostni skupini 25-29 let:11,43%  
(Ž: 10,74%, M: 9,31%).

V starostni skupini 16-19 let: 29,29%.
V starostni skupini 20-24 let: 66,43%.
V starostni skupini 25-29 let: 84,37%.

Finska V letu 2004:
V starostni skupini 15-19 let: Ž: 29,1%,  
M: 30,4%.
V starostni skupini 20-24 let: Ž: 14,6%,  
M: 16,5%).
Splošna stopnja brezposelnosti: Ž: 8,9%, M: 
8,7%.

Ni podatkov.
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Država Stopnja brezposelnosti Stopnja zaposlenosti

Francija V letu 2004: 
V starostni skupini 15-24 let: 22%  
(Ž: 24,2%, M: 21,6%).

V starostni skupini 15-24 let: 34,7%  
(Ž: 30,3%, M: 37,8%).

Madžarska V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2002: 12% (Ž: 11,2%, M: 12,6%).
V letu 2003: 13,5% (Ž: 13,1%, M: 13,5%).
V letu 2004: 14,8% (Ž: 15,0%, M: 14,8%).

V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2002: 28,5% (Ž: 25,8%, M: 31,2%).
V letu 2003: 26,0% (Ž: 23,8%, M: 29,8%).
V letu 2004: 23,8% (Ž: 20,8%, M: 26,3%).

Irska V letu 2005:
V starostni skupini 15-19 let: 13,4%  
(Ž: 13,7%, M: 13,1%).
V starostni skupini 20-24 let: 8,3%  
(Ž: 8,4%, M: 8,3%).

V letu 2005:
V starostni skupini 15-19 let: 30,5%  
(Ž: 27,9%, M: 33%).
V starostni skupini 20-24 let: 72,9%  
(Ž: 68,3%, M: 77,6%).

Italija V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2003: 23,7% (Ž: 27,6%, M: 20,5%).
V letu 2004: 23,6% (Ž: 27,2%, M: 20,7%).

V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2003: 25,2% (Ž: 20,6%, M: 29,7%).
V letu 2004: 27,6% (Ž: 23,1%, M: 32,1%).

Litva V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2002: 23,0% (Ž: 22,9%, M: 23,1%).
V letu 2003: 24,8% (Ž: 28,1%, M: 22,5%).
V letu 2004: 22,5% (Ž: 22,7%, M: 22,3%).

V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2002: 23,6% (Ž: 20,6%, M: 26,5%).
V letu 2003: 22,6% (Ž: 18,6%, M: 26,3%).
V letu 2004: 20,3% (Ž: 16,6%, M: 23,9%).

Latvija V letu 2004: Iskalci zaposlitve v % od delovno 
aktivne populacije:
V starostni skupini 15-19 let: 31,2%.
V starostni skupini 20-24 let: 15,1%.

V letu 2004: Zaposleni v % od celotne popu-
lacije:
V starostni skupini 15-19 let: 9,4%.
V starostni skupini 20-24 let: 53,6%.

Malta V letu 2005:
V starostni skupini 15-24 let: 17,5% (celotna 
stopnja brezposelnosti: 7,8%).

V letu 2005:
V starostni skupini 15-24 let: 18,7% od vse 
zaposlene populacije.

Nizozemska V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2002: 8,5%.
V letu 2003: 10,6%.
V letu 2004: 13,3%.

45% od dveh milijonov mladih, ki so del 
delovne populacije.

Poljska V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2000-2002: 34,2%.
V letu 2002-2004: 27,9%.

Ni podatka.

Romunija V letu 2004:
V starostni skupini 15-29: 18,2%.

V starostni skupini 15-29: 41,9%.

Švedska V letu 2005:
V starostni skupini 16-24 let: 13,1%.
V starostni skupini 16-19 let: 14,0%.
V starostni skupini 20-24 let: 12,8%.
(celotna stopnja brezposelnosti: 5,4%).

Ni podatka.

Slovenija V starostni skupini 15-24 let:
V letu 2004: 16,2% (Ž: 19,3%, M: 14%).

V starostni skupini od 15–24 let): 34,1 % v letu 
2005.

Slovaška V letu 2005:
V starostni skupini 15-24 let: 6,2%  
(Ž: 17%, M: 15,5%).

V starostni skupini 15-24 let: 49,5%  
(Ž: 42,4%, M: 57,3%).

Združeno 
kraljestvo

V starostni skupini 18-24 let:
V letu 2005: 11,6% (Ž: 10,2%, M: 12,8%).

Ni podatka.

Vir: EIRO, 2005.
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ŠVEDSKA STANOVANJSKA POLITIKA*

I. UVOD

Kraljevina Švedska velja za vzgled številnim drugim državam s svojim učinkovitim in 

univerzalno zasnovanim (t.j. vsem prebivalcem dostopnim) programom neprofitne 

stanovanjske politike, pri katerem je glavno vodilo preprečevanje socialne segregacije. 

Oblikovan je bil kmalu po koncu druge svetovne vojne in temelji na najemniških stano-

vanjih v lasti občin oziroma podjetij v njihovi lasti. Vendar pa se zaradi demografskih 

sprememb (staranje prebivalstva) in migracijskih trendov (migracije v urbana središča) 

v zadnjih letih tudi v obstoječem modelu kažejo določene težave.

V raziskovalni nalogi predstavljamo nekatere osnovne pojme s področja švedske stano-

vanjske politike, npr. oblike posesti stanovanj, opredelitev pojma neprofitnih stanovanj. 

V nadaljevanju smo se na željo naročnika usmerili predvsem v predstavitev podatkov o 

ponudbi neprofitnih najemnih stanovanj ter višini najemnin zanje.

Podatke smo zbrali s spletnih strani švedskega nacionalnega statističnega urada ter ne-

katerih švedskih in mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s stanovanjsko problema-

tiko.

II. OBLIKE POSESTI STANOVANJ

Na Švedskem obstajajo tri oblike posesti stanovanj: 

• lastništvo, 

• dolgoročni najem (tenant-ownership), in 

• običajni najem. 

Približno polovica najemniških stanovanj je v lasti neprofitnih občinskih stanovanjskih 

podjetij, ki delujejo v vseh občinah. Dolgoročni najem (tenant - ownership)1 pomeni 

vključenost v neprofitno združenje (housing association), ki članom, pretežno pripa-

dnikom srednjega sloja, zagotavlja stanovanja, ponavadi v stanovanjskih blokih. Za to 

1 V bistvu gre za najem brez časovne omejitve. 

* Mag. Romana Novak, Janez Blažič; pripravljeno: 1. 12. 2008, objavljeno: 2. 12. 2008.
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področje velja posebna zakonodaja. Člani so zavezani h kapitalskemu investiranju in 

plačujejo združenju še določene mesečne zneske, ki med drugim vključujejo tudi zne-

ske za plačilo davščin, za popravila in za vzdrževanje skupnih prostorov. Člani lahko 

ta stanovanja odsvojijo in pri tem v večini primerov svobodno določijo ceno, lahko pa 

stanovanja tudi zastavijo kot jamstvo za odplačilo kredita, o čemer mora biti obveščeno 

združenje (povzeto in prirejeno po spletnih straneh Housing Again in JM, nordijske 

družbe za stanovanjsko gradnjo in razvoj). 

2.1 Pojem neprofitnih stanovanj

Za neprofitna stanovanja je na Švedskem uveljavljen izraz allmännytta (kar dobese-

dno pomeni uporaben/koristen za vsakogar), gre pa za prevod nemške besede gema-

innützig (splošnokoristen, občekoristen, v javen prid). V tem kontekstu namreč ne 

moremo govoriti o socialnih stanovanjih (social housing) - takšen izraz na Švedskem 

ni v uporabi oz. ga sploh ne poznajo - temveč o javnih stanovanjih (public housing). 

Vzrok za takšno poimenovanje je dejstvo, da javna stanovanja niso namenjena zgolj za 

reševanje stanovanjskega problema socialno ogroženih prebivalcev, saj za najem ni po-

trebno izpolnjevati kriterija ustrezno nizkih dohodkov.2 Javna oz. neprofitna stanovanja 

so namenjena vsem, tisti najemniki, ki niso finančno sposobni plačevati najemnine, 

pa lahko zaprosijo za podporo iz javnih sredstev. Podpore za plačilo stroškov stanova-

nja (housing allowances) so po eni strani namenjene upokojencem, po drugi strani pa 

družinam z nizkimi dohodki, ki imajo otroke (po posebni lestvici) in mlajšim osebam 

(povzeto po spletnih straneh Housing Again, CECODHAS in Social Housing Action). 

Javna stanovanja so stanovanja, ki jih upravljajo javno stanovanjska podjetja (public ho-

using companies), to so pravno samostojna podjetja ali institucije, ki so jih ustanovile 

posamezne občine (municipality) z namenom, da prebivalcem ponudijo kvalitetna bi-

vališča, in to brez dobička. Posamezno javno stanovanjsko podjetje lahko deluje le na 

območju občine, ki ga je ustanovila.

2 Kot zanimivost lahko omenimo, da najemnina za neprofitna stanovanja že vključuje plačilo ogrevanja in 

vodovodno oskrbo (toplo in mrzlo vodo). Vendar pa najemniki temperature ogrevanja ne morejo zvišati nad 

določeno temperaturo (največ 21-22 stopinj Celzija), lahko jo samo znižajo. Ogrevanje na višjo temperaturo 

je mogoče samo ob montaži individualnega števca, dodatno ogrevanje pa najemnik plača posebej (spletno 

mesto Social Housing Action). 
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Neprofitnih stanovanj je na Švedskem približno 786 tisoč in predstavljajo 17 odstot-

kov vseh bivališč v državi. So v lasti 300 javnih stanovanjskih podjetij, v njih pa živi 

približno 1,4 milijona ljudi, kar predstavlja 15 odstotkov švedske populacije (Statistiska 

centralbyrån). 

III. OBLIKOVANJE VIŠINE NAJEMNINE 

Iz podatkov na spletni strani Housing Again, ki povzema študijo Švedskega inštituta iz 

leta 1996 na temo stanovanj in stanovanjske politike, se da ugotoviti določene zgodo-

vinske okoliščine v zvezi s stanovanjsko politiko na Švedskem. Med drugim je zanimivo, 

da so bile najemnine za stanovanja od 1942 do 1968 zamrznjene, z izjemo stroškov za 

ogrevanje. Sicer pa se vseskozi poudarja, da je švedska stanovanjska politika tradici-

onalno usmerjena v to, da se vsakomur zagotovi možnost primernega stanovanja ob 

razumni ceni (povzeto po spletni strani Housing Again). 

Čeprav so neprofitna stanovanja v lasti posameznih občin (oziroma podjetij, ki so v 

lasti občin), pa so višine najemnin usklajevane na državnem nivoju, in sicer enkrat le-

tno. Dogovorjene so na pogajanjih, ki jih ureja poseben zakon (Rent Negotiation Act). 

Določanje najemnin se na Švedskem od leta 1968 ravna po načelu uporabne vrednosti. 

Le-ta je pogojena predvsem z velikostjo stanovanja, v manjši meri z njegovo starostjo 

in vzdrževanostjo, ne pa tudi z lokacijo stanovanja. To pomeni, da višina najemnine za 

stanovanje ne more biti izrazito večja kot za podobno stanovanje na istem območju in 

s podobno vrednostjo, ki jo predstavlja za stanovalca. Tako je najemnina za določeno 

stanovanje v ruralnem okolju približno enako visoka kot za stanovanje z enako kvadra-

turo v Stockholmu. 

Najemnine za javna stanovanja pobirajo neprofitna občinska stanovanjska podjetja 

in naj bi pokrivale stroške upravljanja, vzdrževanja in investicijskih izdatkov stanovanj 

(povzeto po spletnih straneh Social Housing in Europe, 2007: 14, ter spletne strani 

SABO in Housing Again). 

V javni sferi se najemnina določi po pogajanjih med podjetjem in organizacijo naje-

mnikov na lokalni ravni, ter med krovno organizacijo SABO (Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag), ki predstavlja vsa javnostanovanjska podjetja in Zvezo najemnikov 

(Tenants' Union), ki združuje lokalne organizacije najemnikov. Na tako dogovorjeno 

ceno neprofitnih stanovanj so vezane tudi cene profitnih stanovanj, ki ne smejo preseči 

določenega zneska nad ceno neprofitnih najemnin. Prav tako na državnem nivoju so 
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določene tudi višine podpore in način sofinanciranja tistih najemnikov, ki sami niso 

finančno sposobni plačevati najemnine (Social Housing in Europe, 2007: 14; spletno 

mesto SABO).

Iz tabele 1 je razvidna višina mesečnih najemnin za neprofitna in profitna stanovanja, 

veljavnih v letu 2007.

Tabela 1:  Višina mesečnih najemnin za neprofitna in profitna stanovanja

Vrsta stanovanja Večstanovanjske zgradbe Eno- ali dvostanovanjske zgrad-
be*

Javna sta-
novanja

(neprofi-
tna naje-
mnina)

Dolgo-
ročni 
najem

Zasebni 
najem

(profitna 
najemni-

na)

Javna sta-
novanja

(neprofi-
tna naje-
mnina)

Dolgo-
ročni 
najem

Zasebni 
najem

(profitna 
najemni-

na)

Enosobno s kuhinj-
sko nišo

3.711 1.669 4.116 - - -

Enosobno s kuhinjo 4.156 2.373 4.681 3.777 2.488 -

Dvosobno s kuhinjo 5.762 3.674 6.068 6.612 3.577 5.523

Trisobno s kuhinjo 6.928 4.690 7.420 7.367 4.647 7.156

Štirisobno s kuhinjo 8.179 5.528 9.956 8.983 5.456 8.560

Petsobno s kuhinjo 10.203 6.971 13.375 10.042 6.391 -

Šest- ali večsobno s 
kuhinjo

- 8.513 18.537 - 7.279 -

Vir: spletno mesto Statistiska centralbyrån: Average monthly rent/charges.

Opomba:   zneski so v švedskih kronah (SEK). Menjalno razmerje EUR: SEK je po dnevni tečajnici 
Evropske centralne banke na dan 27. 11. 2008 znašalo 1: 10,3173 (spletno mesto Banke 
Slovenije).

Legenda: 
* Kot je razvidno iz zneskov najemnine, so le-te v eno- in dvostanovanjskih zgradbah nižje pri pro-
fitnih najemninah v privatnem najemu kot pri neprofitnih najemninah. Vzrok za to je v tem, ker pri 
privatnem najemu v tem znesku niso vključeni stroški ogrevanja (pojasnilo s spletne strani Statisti-
ska centralbyrån: Household finances).
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IV. ŠTEVILO VSEH STANOVANJ IN ŠTEVILO NEPROFITNIH  
STANOVANJ NA ŠVEDSKEM

Tabela 2 prikazuje število stanovanj na Švedskem. Stolpca 1 in 2 prikazujeta število vseh 

stanovanj, ločeno za večstanovanjske in eno- oz. dvostanovanjske zgradbe. Stolpci 3-5 pri-

kazujejo število neprofitnih stanovanj, ter število oz. odstotek nezasedenih stanovanj po 

okrajih. Podatki v stolpcih 1 in 2 veljajo za leto 2007, podatki v stolpcih 3-5 pa so iz leta 2003 

in so bili aktualni za nove iskalce stanovanj v letu 2003.

Tabela 2: Število stanovanj na Švedskem 

Okraj Število stanovanj 
v večstanovanj-
skih zgradbah

Število stanovanj 
v eno- in dvosta-

novanjskih
zgradbah

Število vseh 
neprofitnih 

stanovanj

Število praznih 
neprofitnih 

stanovanj 
(za nove prosilce)

Delež praznih 
stanovanj v vseh 

neprofitnih 
stanovanjih

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3)

Stockholm 677.579 246.361 182.984 194 0,1%

Uppsala 81.427 65.858 19.662 190 1,0%

Södermanland 71.428 56.751 18.141 414 2,3%

Östergötland 118.620 88.612 40.268 924 2,3%

Jönköping 70.418 87.721 22.539 709 3,1%

Kronoberg 36.215 54.363 16.349 267 1,6%

Kalmar 4.110 71.180 18.006 660 3,7%

Gotland 9.699 17.976 5.010 14 0,3%

Blekinge 32.544 44.102 11.868 390 3,3%

Skåne 303.588 267.218 80.078 606 0,8%

Halland 49.407 80.922 19.820 84 0,4%

Västra Götaland 396.824 344.713 137.236 1.455 1,1%

Värmland 63.253 79.633 23.038 570 2,5%

Örebro 72.732 66.630 32.736 853 2,6%

Västmanland 70.867 53.717 23.208 868 3,7%

Dalarnas 57.211 82.960 26.308 1.210 4,6%

Gävleborg 67.415 75.113 40.722 2.937 7,2%

Västernorrland 58.490 69.961 14.918 612 4,1%

Jämtland 30.679 38.195 9.810 551 5,6%

Västerbotten 61.978 68.334 18.356 1.026 5,6%

Norrbottens 61.175 69.793 25.358 907 3,6%

Skupaj 2.439.659 2.030.113 786.415 15.441 2,0%

Vir: spletno mesto Statistiska centralbyrån: The dwelling stock, projected, year 2007 (stolpca 1 in 2) 
in Average monthly rent/charges (stolpci 3-5).
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Kot je razvidno iz tabele, je najmanjši delež prostih stanovanj v Stockholmu in drugih 

okrajih z večjimi urbanimi središči, večji delež pa na podeželju. Vzrok temu so migra-

cijski trendi, ki zadnjih deset let kažejo odseljevanje ljudi s podeželja v urbana središča, 

rast prebivalstva ter naraščajoče število tujih imigrantov. V švedskih mestih je zato stano-

vanjska problematika velika, ker povpraševanje po stanovanjih (najemniških) bistveno 

presega ponudbo. Istočasno pa se v ruralnih predelih Švedske število prebivalstva moč-

no zmanjšuje. Zanimiv je primer mesta Arjeplog na severu države, kjer vsakemu, ki se 

je pripravljen preseliti tja vsaj za leto dni, ponujajo neobdavčenih 25.000 SEK (spletno 

mesto Renting an appartment in Sweden).

Ker je vzdrževanje praznih stanovanj za občine oz. javnostanovanjska podjetja preveli-

ko finančno breme, so prazna stanovanja po določenem času porušena - letno porušijo 

kar približno 5.000 javnih stanovanj, predvsem na podeželju in v starih opustelih indu-

strijskih središčih. Najbolj dramatična statistika je bila v poznih 90. letih (vrh je dosegla 

v letu 1999), ko so v državi letno porušili več stanovanj kot so jih zgradili (spletni strani 

CECODHAS in SABO). 

Zaradi vsega navedenega se spreminjajo tudi trendi na področju ponudbe neprofitnih 

stanovanj. Stanovanjska politika tako tudi na Švedskem postaja vedno bolj tržno orien-

tirana. Že leta 1991 so bile ukinjene tudi vse državne subvencije lokalnim skupnostim 

za gradnjo neprofitnih stanovanj, najemnine v neprofitnih stanovanjih pa so se zvišale 

za 30-35 odstotkov (spletno mesto CECODHAS). 

Na splošno lahko ugotovimo, da so na Švedskem lokalne skupnosti vseskozi igrale 

pomembno vlogo v stanovanjski politiki. Večina lokalnih javnostanovanjskih podje-

tij je nastala v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja, ustanovile pa so jih lokalne skupno-

sti. Njihova vloga pa se je še okrepila po letu 2006, ko je vlada (izvoljena v septem-

bru 2006) večino pooblastil za odločanja v zvezi s stanovanjsko politiko preložila na 

lokalne oblasti. Po tej odločitvi se je začel proces privatizacije javnostanovanjskih 

podjetij, saj se lahko občine odločijo, da bodo ta podjetja prodala, bodisi v celoti bo-

disi le deloma. Posledično lahko zasebni investitorji postanejo lastniki ali solastniki 

javnostanovanjskih podjetij in tako tudi neprofitnih stanovanj, ki so v njihovi lasti. 

Vpliva na oblikovanje cen najemnin sicer nimajo (ker so le-te še vedno oblikovane 

na nacionalni ravni) lahko pa odločajo o njihovi morebitni odprodaji na trgu, pravi-

loma po bistveno višji ceni, kot so jih kupili. S takšnimi ukrepi so se proračunski iz-

datki za stanovanjsko politiko z 3.538 milijonov evrov (leto 1983) zmanjšali na zgolj 
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171 milijonov evrov (leto 2006) (povzeto po spletnih straneh CECODHAS, Housing 

Again in SABO). 

Po drugi strani se za nakup nepremičnine ljudje ne odločajo tako pogosto. Kakršnakoli 

oblika najema je namreč še vedno bistveno cenejša od nakupa. Zanimivo je tudi, da 

kljub trendom ponudbe in povpraševanja po stanovanjih na Švedskem še vedno ostaja 

v veljavi sistem »utility-value« oziroma uporabne vrednosti določanja višine najemnine 

(t.j. enaka višina najemnine ne glede na lokacijo) (povzeto po spletni strani Housing 

Again). 

IV. ZAKLJUČEK

Kraljevina Švedska velja za primer vzorno organizirane neprofitne stanovanjske poli-

tike. Univerzalno zastavljen sistem dodeljevanja neprofitnih stanovanj je že v osnovi 

zasnovan tako, da preprečuje socialno segregacijo. To je razvidno iz tega, da za takšna 

stanovanja lahko zaprosi vsakdo, ne glede na višino dohodka. Neprofitna stanovanja so 

zato poimenovana »javna stanovanja« (public housing), izrazu »socialna stanovanja« pa 

so se namenoma izognili. 

Osnovna značilnost švedskega modela stanovanjske politike je enotno določanje naje-

mnin na ravni celotne države. To pomeni, da je najemnina za določeno stanovanje na 

podeželju približno enako visoka kot za stanovanje z enako kvadraturo v Stockholmu. 

Na tak način določene neprofitne najemnine posredno postavljajo tudi okvire določa-

nja profitnih najemnin. Te po zakonu ne smejo biti nesorazmerno višje od neprofitnih 

najemnin. Neprofitna stanovanja oddajajo v najem občinska stanovanjska podjetja, ki 

lahko delujejo samo na območju občine, ki jih ustanovi. Opozoriti pa je treba na vladni 

predlog iz letošnjega leta, ki naj bi povečal vlogo trga pri določanju najemnin; te naj bi 

se zvišale v krajih, kjer je povpraševanje po stanovanjih večje, in obratno. Predlog je 

sprožil številne razprave (povzeto po The Local). 

Takšna stanovanjska politika je bila izredno učinkovita do začetka 90. let prejšnjega 

stoletja. Takrat se je pričel trend urbanizacije, zaradi česar je povpraševanje po stano-

vanjih v mestih bistveno preseglo ponudbo (na podeželju pa ravno obratno). Socialna 

naravnanost švedske stanovanjske politike pa se je zmanjšala tudi zaradi spremembe 

zakonodaje, ki je še več pooblastil prenesla na lokalne oblasti in omogočila začetek 

privatizacije javnih stanovanjskih podjetij. 
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SUBVENCIONIRANJE PREHRANE  

OSNOVNOŠOLSKIH OTROK*

I. UVOD

V Evropi se je v zadnjem času pojavil val razprav in raziskav na temo zdravja in preh-

rane. V ospredje pa se je postavila predvsem problematika prehrane otrok in mlado-

stnikov. Organizacija šolske prehrane ne pomeni le redno in, po možnosti, zdravo 

prehranjevanje te skupine prebivalstva, ampak tudi promocijo zdravih prehranskih na-

vad, ki postanejo vzorec prehranjevanja tudi v kasnejših letih. Pri tem ima pomembno 

vlogo tudi subvencioniranje šolskih obrokov, ki olajša dostopnost le-teh širšemu krogu 

uporabnikov.

V nadaljevanju smo v desetih evropskih državah preverili, ali obstaja sistem šolske 

prehrane za otroke v osnovnih šolah1 in če, na kakšen način se izvaja. Izbrane države 

so: Avstrija, Danska, Finska, Francija, Italija, Nemčija, Norveška, Velika Britanija, Švedska 

in Švica. 

Podatke za primerjalni pregled smo pridobili iz virov na svetovnem spletu, oprli smo se 

na podatkovno bazo Eurydice, obrnili pa smo se tudi neposredno na šolska ministrstva 

iz izbranih držav. Za pomoč smo zaprosili tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. 

1 Ker se šolski sistemi v predstavljenih državah medsebojno razlikujejo ter tudi ni nujno, da je osnovna šola 

organizirana podobno kot v Sloveniji, v primerjalnem pregledu predstavljamo subvencioniranje prehrane 

učencev v sistemu obveznega šolanja. 

* Mag. Andrej Eror, mag. Mojca Pristavec Đogić; pripravljeno: 7. 3. 2008, 

objavljeno: 8. 9. 2008.
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II. ŠOLSKA PREHRANA V EVROPI - ZAČETKI2

Prve zametke šolske prehrane zasledimo že leta 1790 v Münchnu, Nemčija, kjer so izva-

jali kombiniran program učenja in prehranjevanja lačnih brezdomnih otrok.3 

V Hamburgu je leta 1875 Šolsko društvo za filantropijo (The Philantropic School Society) 

revne otroke preskrbelo z obleko, učbeniki in hrano. V Dresdenu je leta 1880 delovalo 

Društvo za prehranjevanje revnih učencev (Society for Feeding Needy School Children). 

Potreba po organizirani prehrani za šolajoče otroke je postala očitna in leta 1896 je bilo 

izdelano poročilo o tej problematiki. V tistem času je 79 mest izvajalo programe prehrane 

v šolah. Naslednje leto je bil v parlament predložen predlog zakona o uvedbi šolske pre-

hrane v vseh mestih, ki pa je bil zaradi strahu pred vdorom prebivalstva v mesta, zavrnjen. 

Vseeno pa je bil to dogodek, ki je spodbudil širitev teh programov, subvencioniranih s 

strani lokalnih oblasti. 

Tudi v Franciji je bila prva spodbuda k šolski prehrani podana s strani posameznika, 

Victorja Huga, ki je leta 1865 zagotovil sredstva za tople obroke v bližnji šoli. Šest let 

kasneje je bilo v Angersu ustanovljeno Društvo za javne kuhinje v javnih šolah (The 

Society for People's Kitchens in the Public Schools). Cilj je bil zagotavljanje prehrane v 

šolah otrokom, ki si je sicer ne bi mogli privoščiti. Tisti, ki so si jo lahko, so plačali dva 

centa. Pojavilo se je še nekaj drugih iniciativ in leta 1867 je bil sprejet šolski zakon, ki 

je vključeval tudi določilo o ustanovitvi šolskih skladov v vsaki komuni. Skladi so bili 

namenjeni za zdravstvene preglede, šolska kosila, izlete, počitnice in podobno. Istega 

leta je Victor Duray, takratni minister za javno šolanje, od šolskih oblasti zahteval, da 

posebno pozornost namenijo prehrani otrok. Posledica je bila ustanovitev programov 

šolske prehrane za revne otroke v 464 šolah. V Parizu so na primer leta 1877 ustanovili 

šolske menze, kjer so omogočili brezplačne obroke tistim otrokom, katerih starši so bili 

napisani na posebnem seznamu revnih (Poor Board List). Otroci, ki so si obrok lahko 

privoščili, so plačali le stroške hrane (in ne tudi stroške, povezane z njeno pripravo).4

2 Povzeto po spletnih straneh FNS: National School Lunch Program

3 Američan Benjamin Thompson, znan kot grof Rumford, je med drugim živel tudi v Nemčiji, kjer je ustano-

vil Inštitut za revne, v katerem je izvajal programe za odrasle, ki so v zameno za obleko in hrano izdelovali 

oblačila za vojsko, otroci pa so delali »part-time«. Med odmori so jih učili pisati in brati ter jih nahranili. Pro-

grame je nato začel izvajati tudi v Angliji, na Škotskem, v Franciji in Švici.

4 Bilo pa je poskrbljeno za anonimnost otrok, ki so prejemali brezplačne obroke, saj so vsi otroci dobili 

enake kupone za obrok.
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V šolskem letu 1908-09 je bilo v Parizu 853 šolskih menz. Brezplačne obroke je preje-

malo 68 % otrok.

V Angliji so na začetek organiziranja šolske prehrane vplivale nevladne organizacije, 

ki so opozarjale na potrebo po zagotavljanju prehrane za revne otroke in na slabo fi-

zično stanje populacije (trije od petih nabornikov so bili fizično neustrezni za sprejem 

v vojsko). Tako je bil leta 1905 sprejet Zakon o izobraževanju, ki je vključeval določbo 

glede prehrane. Ta je predvidevala ustrezne obroke za vse otroke, ne glede na to, ali so 

si le-te starši lahko privoščili ali ne. Slednji so bili upravičeni do brezplačnih obrokov. V 

šolskem letu 1938-39 je brezplačne obroke prejemalo skoraj 700.000 otrok, kar je pred-

stavljalo okoli 95 % populacije.

V začetku dvajsetega stoletja se je tako šolska prehrana uvajala v večini evropskih držav. 

Do leta 1914 je okoli 50 italijanskih mest izvajalo neko obliko šolske prehrane. V tem 

času so se začeli zametki prehrane v šolah tudi v Avstriji, na Švedskem, v Belgiji, na 

Danskem in Norveškem.

III. ŠOLSKA PREHRANA V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 
DANES

3.1  Avstrija

Obvezno šolanje v Avstriji traja devet let (po šestem rojstnem dnevu otroka). Učenci 

obiskujejo: 

• od 1.- 4. šolskega leta osnovno šolo (ljudsko šolo) ali posebno šolo (šolo s prilagoje-

nim programom); 

• od 5. - 8. šolskega leta glavno šolo, splošnoizobraževalno višjo šolo, višjo stopnjo ljud-

ske šole ali posebne šole (šole s prilagojenim programom). 

V 9. šolskem letu lahko obiskujejo politehnično šolo ali pa nadaljujejo z ljudsko, glavno 

ali posebno šolo, lahko pa obiskujejo srednjo oziroma višjo šolo (povzeto po spletnih 

straneh MVZT). 

Kjer so šolski obroki na voljo, stroške krijejo starši (OECD, spletno mesto). V časopisu 

Delo pa smo v rubriki Šolstvo zasledili zapis, da v osnovnih šolah v Avstriji na splošno 

nimajo organizirane prehrane. Šolarji si hrano prinesejo v šolo ali pa gredo v šolski bife, 

kjer prodajajo sendviče, napitke in podobno (Čakš, 2006). 
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3.2  Danska

Od leta 2006 dalje je devetletno šolanje na Danskem obvezno za učence od 6. do 16. 

leta. 

Danske splošne šole - Folkeskole vključujejo šoloobvezne otroke in obsegajo:

• enoletni predšolski razred,

• devetletno osnovno šolo (primarni in nižji sekundarni nivo) ter

• enoletni 10. razred.

Predšolski in 10. razred nista obvezna. 

Za osnovne šole skrbijo občine, kar je tudi urejeno z Zakonom o osnovni šoli (Folkesko-

le Act). Občinski sveti so odgovorni za organiziranje brezplačnega osnovnega šolanja 

otrok z območja občine. Zakon o osnovni šoli tudi določa, da občinski sveti odločajo o 

brezplačni (v celoti ali delno) ponudbi šolske prehrane. 

3.3  Finska 

Osnovno šolanje za šoloobvezne otroke med 6./7. in 15./16. letom starosti skoraj eksklu-

zivno organizirajo splošne šole - peruskoulu. Osnovne šole za šoloobvezne otroke so v 

pristojnosti lokalne uprave. Posamezna lokalna oblast skrbi za otroke, ki prebivajo na 

njenem območju. 

Osnovna šola je brezplačna za učence. Brezplačni so šolski material in učbeniki, učen-

cem pa se ponuja tudi brezplačni dnevni obrok. Učencem, ki živijo daleč od šole (več 

kot 5 km), je zagotovljen brezplačen prevoz (povzeto po spletnih straneh EURYDICE). 

Zakon obvezuje šole, da ponujajo učencem brezplačna kosila. Kosila morajo biti zdrava 

in hranljiva - morajo zadovoljiti eno tretjino dnevnih potreb otroka. Eno šolsko kosilo 

v osnovni šoli stane 2 evra, v srednji šoli pa 2,2 evra. Vse stroške pa krije lokalna oblast. 

Nekatere šole imajo svoje kuhinje za pripravo hrane, drugim pa se hrana distribuira iz 

centralnih kuhinj na lokalnem območju. V tem primeru imajo šole ti. dostavne kuhinje 

(glej Discussion on school meals). 
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Številne občine objavljajo tedenske jedilne liste za vsako šolo v lokalnih časopisih ali na 

svojih spletnih straneh (povzeto po spletnih straneh BBC). 

3.4  Francija

Osnovno šolo v Franciji obiskujejo otroci od 6. do 11. leta. Osnovni šoli sledi prav tako 

obvezno šolanje - lower secondary school - ki traja do petnajstega leta starosti. Ustanovi-

teljice šol so občine, izobraževalna politika pa je v pristojnosti države. 

V Franciji je kultura prehranjevanja tradicionalno pomemben del življenja. Veliko 

pozornost namenjajo tudi prehranjevanju otrok, še posebej sedaj, ko narašča število 

pretežkih otrok, mlajših od 15 let. Veliko šol že zaposluje strokovnjake za prehrano, ki 

v sodelovanju s sveti staršev skrbijo za zdrave in uravnotežene obroke. Cena obrokov 

je zato višja kot na primer v Veliki Britaniji in se giblje od 1,5 funta5 do 4,5 funta, odvi-

sno od regije (BBC, spletno mesto). Približno 50 % cene obroka je subvencionirano, 

ostalo plačajo starši, vendar je višina njihovega plačila odvisna od prihodkov družine 

(petstopenjska lestvica). Razlika do polne cene se krije iz posebnega socialnega sklada 

(Guardian, spletno mesto). 

Zaradi naraščajočega problema predebelih otrok so v Franciji v šolah prepovedali sa-

mopostrežne aparate s hrano (septembra 2005). 

3.5  Italija

Osnovno šolo začno v Italiji otroci obiskovati pri šestih letih in traja pet let.6 Šolsko 

prehrano (če je ta na voljo) organizirajo lokalne oblasti, ki jo tudi subvencionirajo, oz. 

je za revnejše družine brezplačna. 

Primer organiziranja prehrane v Rimu:

• stroški obroka: 4,11 evra,

• sestavine: 1,9 evra (47 % vseh stroškov),

• ostali neposredni stroški: 2 evra (50 % vseh stroškov),

• dobiček za dobavitelje: 0,12 evra (3 % vseh stroškov).

5 1 funt = cca 1,3 eura.

6 V prvo izobraževalno obdobje spada tudi t.i. prvi nivo sekundarne šole (first level secondary school), ki 

traja tri leta (običajno do otrokovega 14. leta).
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Družine za obroke plačajo glede na prihodek:

• 5 obrokov na teden: 41.32 evra na mesec,

• 25 % popust za družine z nizkimi prihodki,

• otroci iz revnih družin so upravičeni do brezplačnih obrokov.

V Rimu znaša strošek šolske prehrane na letni osnovi skoraj 110 milijonov evrov. Mesto 

je za te stroške v obdobju 2004-2007 namenilo 166 milijonov evrov (Soil Association, 

spletno mesto). 

Šolski obroki v Rimu predstavljajo 40 % javne prehrane (na dan postrežejo približno 

140.000 obrokov). V to je vključeno tudi 4.000 posebnih obrokov, ki so prilagojeni zdra-

vstvenim, religioznim ali etičnim razlogom. V samem objektu pripravlja hrano 92 % šol 

(za otroke stare od 3-14 let).7

Na Spodnjem Tirolskem, na primer, občine sicer nimajo ne infrastrukture ne osebja, 

ki bi omogočalo izvedbo šolske prehrane, zato običajno pooblastijo šolam bližnje go-

stince (Gasthäuser), da dostavljajo hrano. Cena obroka v osnovnih šolah je 3,20 evra 

(gre za neto znesek, ki ga plačajo starši po odbitku deleža, ki ga plača občina in dežela) 

(Gemeinde Ritten, spletno mesto). 

Od leta 2000 je v italijanskih šolah in bolnišnicah obvezna uporaba organske hrane (v 

Zakonu o financah (488-1999) je navedeno, da je razlog v promociji organske in visoko 

kvalitetne pridelave). Vendar pa neupoštevanje tega določila ni sankcionirano, zato se 

ga ne držijo vse lokalne oblasti, organska prehrana v bolnišnicah pa je prej izjema kot 

pravilo (Organic Consumers Association, spletno mesto). 

Kljub temu pa je število obrokov organskega izvora v Italiji naraslo iz 24.000 v letu 1996, 

na 1 milijon v letu 2006.

Temu je botroval predvsem leta 2001 v Rimu sprejet program »Vse za kakovost«, kjer so 

pred stroške prehrane postavili njeno kakovost (Soil Association, spletno mesto). 

3.6  Nemčija

Zvezno ministrstvo za zdravje in socialno varnost in zvezno ministrstvo za kmetijstvo 

in varstvo potrošnikov v zadnjih letih posvečata veliko pozornost promociji zdravega 

življenjskega sloga. Sem spadajo tudi aktivnosti na področju prehrane, usmerjene pred-

7 Zasebna podjetja s svojimi delavci pripravljajo hrano v javnih ustanovah. 
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vsem k otrokom, mladostnikom in k socialno šibkejšim družinam (na primer promocija 

financiranja šolskih obrokov) (WHO, spletno mesto). 

Pouk se v Nemčiji končuje v zgodnjem popoldnevu, zato učenci na kosilo običajno 

hodijo domov. Se pa v zadnjem obdobju sistem nekoliko spreminja, saj zvezna vlada 

vpeljuje celodnevni pouk. V šolah, ki so nov sistem že uvedle, se je pojavila potreba 

po organiziranju šolske prehrane, kar pa je še vedno predvsem v domeni šol samih 

(School Food Trust, spletno mesto), sofinanciranje prehrane pa je ponekod možno in 

prihaja s strani občine ali v obliko pomoči socialnih služb (iz odgovora predstavnice 

zveznega ministrstva za izobraževanje in kulturo).

Poglejmo primer: šola v Steibku: (splošna šola, ki jo učenci lahko obiskujejo po štiriletni 

osnovni šoli):

Učenci en dan v tednu ostajajo pri pouku tudi v popoldanskih urah. Odmor za kosilo 

je od 12.50 do 13.40. ure. V tem času učencem ni dovoljeno zapustiti šole, tako da jih 

od 75-80 % poje topel obrok.8 Ostali v šolo prinesejo hladen obrok (sendviči, sadje) od 

doma. Topel obrok stane 2,50 evra. Subvencije niso na voljo (Student Welfare, spletno 

mesto). 

3.7  Norveška

Od leta 1997 dalje obiskujejo norveški otroci šolo od koledarskega leta, v katerem so 

napolnili 6 let. Obvezno šolanje na Norveškem traja 10 let in se deli na:

• osnovni nivo (primary stage): 1. - 7. razred (starost otrok: 6 - 12 let);

• nižji sekundarni nivo (lower secondary stage): 8. - 10. razred (starost otrok: 13 - 16 let). 

Ni formalne delitve med nivoji. Nekatere šole pokrivajo celotno obdobje obveznega 

šolanja, nekatere pa samo posamezni nivo (osnovne šole ali nižje sekundarne šole). 

Obvezno šolanje na Norveškem odlikuje splošen šolski sistem, skupna normativna ure-

ditev in skupen nacionalni program (povzeto po spletni strani EURYDICE). 

Za učence v sistemu obveznega šolanja na Norveškem ni organizirane šolske prehrane 

(iz odgovora norveškega ministrstva za šolstvo in raziskave). 

8 Obroke pripravljajo zasebna podjetja v svojih prostorih in jih dostavijo v šolo. Učenci morajo po obroku 

posodo pomiti.
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Na Norveškem ne obstaja sistem šolskih kuhinj in restavracij. Šolarji prinašajo v šolo 

zapakirano kosilo (packed lunch). Navadno je to sendvič s sirom ali salamo. Odmor za 

kosilo traja 30 minut. Učenci jedo v učilnicah, medtem pa jim pogosto učitelji berejo iz 

popularnih knjig. Večina šol ponuja možnost naročanja - včasih tudi subvencioniranega 

(cut-price subscription) na mleko, jogurt ali sadje (povzeto po spletnih straneh BBC in 

School Food Trust).9 

3.8  Švedska

Obvezno šolanje na Švedskem traja 9 let ter vključuje otroke od 7. do 16. leta. Za večino 

šol je odgovorna lokalna oblast (4 % predstavljajo neodvisne šole). Predavanja, učni 

material, šolski prevoz ter kosila so za učence v sistemu obveznega šolanja brezplačni.

Organizirana prehrana v švedskih šolah ima dolgo zgodovino. Šole morajo organizirati 

kosila, ki so od 1940. leta za učence med 7. in 16. letom starosti brezplačna. Od leta 1998 

je lokalna oblast tudi z zakonom obvezana, da organizira brezplačne obroke za učence 

v sistemu obveznega šolanja. V višjih razredih, ko šolanje ni več obvezno (otroci med 

17. in 19. letom starosti), lahko učencem zaračunava obroke. Od 290 občin, kolikor jih 

ima Švedska, le v 27-tih učenci v višjih razredih plačujejo obroke. Cena se giblje med 19 

in 98 evri za semester.

Pri organiziranju šolske prehrane šole delijo odgovornost z lokalno upravo. Ravnatelji 

šol dejansko skrbijo za proračun prehrane na osnovi pridobljenega pooblastila. Več kot 

5500 šol ponuja šolske obroke 175 dni v letu za približno 1,2 milijona učencev od 7. do 

19. leta. 

Večina lokalnih skupnosti pripravlja obroke v lastni režiji, v zadnjih desetih letih pa se 

povečuje število pogodbenih zasebnih dobaviteljev (private catering contractor). Svo-

jih kuhinj nima 6 od 10 šol. V teh primerih se hrana pripravlja v centralnih kuhinjah in 

9 Raziskave v poznih 80-tih in zgodnjih 90-tih so opozorile, da je bilo veliko učencev, posebej v višjih razre-

dih, brez kosila od doma. Opozorile so tudi na kratke šolske odmore (15 minut v več kot 1/3 šol) ter da je 

bilo 90 % učencev brez nadzora učiteljev med odmorom za kosilo. Na osnovi teh raziskav je Norveški svet za 

prehranjevanje predstavil smernice, ki predvidevajo oskrbo z mlekom ter sadjem ali zelenjavo v vseh šolah. 

Smernice tudi predvidevajo zadosten čas za prehranjevanje (minimalno 20 minut), nadzor učiteljev (pose-

bej za mlajše učence) oziroma ustvarjanje prijetnega ozračja v času kosila. Predvideno je tudi, da morajo 

učencem brez kosila od doma, šole ponuditi sendviče (glej Journal of the International Union for Health 

Promotion and Education). 
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se posebej pakira ter se distribuira po šolah. Ne prevažajo se kuhan krompir, riž, teste-

nine in zelenjava. Odmor za kosilo traja od 40 do 60 minut (povzeto po spletnih straneh 

SkolmatensVänner in School Food Trust).

3.9  Švica

Švicarski kantoni in občine so večinoma odgovorni za organizacijo in financiranje 

obveznega šolanja, ki vključuje osnovne šole ter šole nižjega sekundarnega nivoja. 

Osnovno šolo začno v Švici otroci obiskovati pri šestih letih in večinoma traja šest let 

(v 20 kantonih) oziroma štiri ali pet let (v drugih kantonih). Šole nižjega sekundarne-

ga nivoja obiskujejo otroci med 12. in 16. letom starosti (povzeto po spletnih straneh 

EDUCA). 

Šolsko prehrano ponuja manj kot 25 % osnovnih šol in manj kot 50 % šol nižjega sekun-

darnega nivoja.

Šolska prehrana mora biti organizirana v tistih primerih, ko razdalja med šolo in do-

mom učencu ne omogoča prehranjevanje doma tekom odmora za kosilo oziroma, če 

je ta odmor prekratek.

Šolska prehrana je financirana s strani šol, občin in staršev. Od leta 2003 so na voljo tudi 

federalne subvencije, za katere lahko zaprosijo tudi šole (maksimalno: za eno tretjino 

stroškov). 

Limit za subvencioniranje prehrane določa šola oziroma občina. Šole in občine tudi 

določajo, do koliko obrokov so upravičeni učenci (iz odgovora švicarske konference 

kantonalnih šolskih ministrov).

3.10  Velika Britanija

Na področje organiziranja šolske prehrane je v Veliki Britaniji precej vplivala reorgani-

zacija lokalne samouprave, ki je povzročila, da se je število lokalnih organov, pristojnih 

za izobraževanje (local education authorities - v nadaljevanju LEA), povečalo iz 128 (leta 

1995) na 203. 

V leta 2002 izvedeni raziskavi o šolski prehrani v Veliki Britaniji je 71 % LEA od-

govorilo, da je v vseh osnovnih in posebnih šolah pod njihovo pristojnostjo za-

gotovljen šolski obrok. Nadaljnjih 18 % LEA je odgovorilo, da je šolski obrok na 
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voljo v nekaterih njihovih osnovnih in posebnih šolah. V času raziskave se je cena 

šolskega obroka v osnovnih šolah gibala od 95 penijev do 1,65 funta. 

LEA so odgovarjale tudi na vprašanja glede subvencioniranja šolske prehrane, vendar 

so bili odgovori precej dvoumni. Da subvencioniranje obstaja, je odgovorilo 59 LEA. 

Odgovori glede oblike oz. načina subvencioniranja pa so izkazovali naslednje možno-

sti:

• fiksni letni znesek subvencije,

• subvencioniranje posameznih obrokov,

• subvencioniranje opreme in/ali prostorov,

• subvencioniranje obrokov le v osnovnih ali le v srednjih šolah, ipd.10

Izkazalo pa se je, da so subvencije najvišje tam, kjer so cene obrokov najnižje (UNISON, 

2002). 

Pravico do brezplačnega obroka v šoli imajo otroci, katerih starši:

• prejemajo varstveni dodatek (income support),

• prejemajo nadomestilo za brezposelne,

• prejemajo podporo, do katere so upravičeni po zakonu o imigraciji in azilu,

• so upravičeni do davčne olajšave za otroka (child tax credit), ne pa tudi do olajšave iz 

naslova zaposlitve (work tax credit) in njihov letni prihodek ne presega 14.495 funtov 

(cenzus postavljen 6. 4. 2007),

• prejemajo zajamčeno državno pokojnino (the guarantee element of state pension cre-

dit) (iz odgovora predstavnika ministrstva za otroke, šole in družine).

Leta 1995, ko je bila izvedena podobna raziskava, kot jo omenjamo zgoraj, je sedem 

od desetih LEA odgovorilo, da za prehrano skrbijo njihove »hišne« službe (in-house). 

Leta 2002 pa je bilo takih odgovorov le 55 %, kar avtorji raziskave pripisujejo procesu 

privatizacije. Da obroke zagotavljajo deloma v hiši, deloma preko pogodbenih partner-

10 Primeri: v LEA Anglesey subvencija krije stroške opreme in prostorov. LEA Blacburn with Darwen v zadn-

jem času ne zagotavlja subvencij za šolsko prehrano. V LEA Blackpool s subvencijami pokrivajo le brezplačne 

šolske obroke. LEA Brighton & Hove letno namenijo za šolsko prehrano znesek v višini 30.000 funtov, ki pa 

je namenjen le subvencioniranju obrokov. V LEA Camden je višina subvencije odvisna od števila obrokov in 

je na voljo le osnovnim in posebnim šolam. Več o subvencijah v posameznem LEA v »A unison report: School 

meals in the 21st century, Unison Education Services«.
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jev, je odgovorilo 21 % anketirancev, v 23 % primerov pa je preskrba s šolsko prehrano 

popolnoma privatizirana. 

Na seznamu podjetij, ki imajo pogodbo z LEA ali posameznimi šolami, je bilo več kot 

20 podjetij. 

Veliko LEA je odgovorilo, da poleg zagotavljanja enega šolskega obroka sodeluje v raz-

ličnih vladnih projektih, kot so na primer promocija zajtrkovanja (breakfast clubs), sve-

žega sadja (fresh fruit schemes) in zdravega prehranjevanja (npr. FFF day - Fish is Fun 

on Friday) (UNISON, 2002).11

IV. ZAKLJUČEK

Šolska prehrana je v predstavljenih državah različno organizirana. Na Finskem in na 

Švedskem so do subvencionirane prehrane v celoti upravičeni vsi učenci v sistemu ob-

veznega šolanja. Na Danskem pa je šolska prehrana za učence brezplačna ali delno 

subvencionirana. V teh državah za subvencionirano šolsko prehrano skrbijo občine. 

V Franciji in Veliki Britaniji je sistem šolskega prehranjevanja precej dobro razvit, v Italiji 

je situacija različna od kraja do kraja, v Nemčiji pa je področje šolske preh rane zaenkrat 

slabo razvito, organizacija obrokov je odvisna od posameznih šol. Vendar pa se na zve-

znem nivoju pojavljajo pobude za oblikovanje bolj zdravega življenjskega sloga med 

mladimi, kamor spada tudi organizacija šolske prehrane, predvsem kot posledica (v 

zadnjem obdobju) podaljševanja števila ur pouka v popoldanske ure. 

V Švici šolska prehrana ni na voljo v vseh šolah ter je večinoma organizirana v tistih 

primerih, ko razdalja med šolo in domom učencu ne omogoča prehranjevanja doma. 

Šolska prehrana je financirana s strani šol, občin in staršev. Limit za subvencioniranje 

prehrane ter število šolskih obrokov določa šola oziroma občina. 

Na Norveškem in v Avstriji večinoma ni organizirane šolske prehrane. 
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ORGANIZACIJA IN FINANCIRANJE PRIMARNEGA 

ZDRAVSTVA IN ZOBOZDRAVSTVA*

I. UVOD

V primerjalnem pregledu predstavljamo organizacijo in financiranje primarnega zdra-

vstva in zobozdravstva v izbranih državah (Avstrija, Danska, Nemčija, Švedska in Kana-

da). Primerjalni pregled zdravstvenih sistemov v državah članicah Evropske unije s pou-

darkom na načinih financiranja in načinih zbiranja sredstev smo že pripravili leta 2005.1

V pregledu se osredotočamo na najnovejše podatke glede števila zdravnikov in financi-

ranja zdravstvenih sistemov. Podatke smo pridobili iz virov na svetovnem spletu, pred-

vsem so nam bile v veliko pomoč primerjalne tabele mednarodnih organizacij, kot so 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Svetovna zdravstvena orga-

nizacija (WHO), portal Evropske unije s področja socialne varnosti (MISSOC) in Svetov-

no združenje zobozdravnikov (FDI).

II. ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE PRIMARNEGA  
ZDRAVSTVA IN ZOBOZDRAVSTVA V IZBRANIH DRŽAVAH

2.1  Avstrija

Osnova avstrijskega zdravstvenega sistema je obvezno zdravstveno zavarovanje, v kate-

rega se je treba obvezno vključiti, če ima posameznik eno ali več rednih zaposlitev, pri 

tem pa skupni prihodek ni nižji od najnižjega mesečnega zneska 341,16 EUR (Geringfü-

gigkeitsgrenze). V primerih, ko se ne dosega tega limita, je možno prostovoljno zavaro-

1 Glej nalogo št. 32/2005, Zobavnik, Kirn, Berce-Bratko in Koselj: Financiranje zdravstvenih sistemov. V na-

logi je bila prikazana ureditev v naslednjih državah: Avstrija, Finska, Irska, Madžarska, Nemčija in Združeno 

kraljestvo.

* Mag. Andrej Eror, mag. Romana Novak; pripravljeno: 21. 1. 2008, 

objavljeno: 22. 1. 2008.
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vanje. Prostovoljno se lahko zavarujejo tudi študenti in druge kategorije prebivalcev, ki 

niso obvezno zdravstveno zavarovani. 

Sistem se financira iz prispevkov zaposlenih in delodajalcev ter iz naslova davkov. Pri-

spevki za obvezno zdravstveno zavarovanje se obračunavajo na osnovi dohodkov.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je za celotno državo urejeno z zveznim zakonom, in 

sicer je to splošni zakon o socialnem zavarovanju (Allgemeines Sozialversicherungsge-

setz - ASVG) (povzeto po spletnih straneh MISSOC). 

Tabela 1: Izdatki za zdravstvo v letu 2005

Skupni izdatki 10,2 % BDP

Skupni izdatki na prebivalca (per capita) 3.519 $

Delež javnih sredstev v skupnih izdatkih za zdravstvo 75,7 %

Vir: OECD Health Data 2007.

2.1.1  Primarno zdravstvo 

Razmerja med posameznimi zdravniki in zavarovalnimi skladi se urejajo z individualnimi 

pogodbami, katerih vsebino v znatni meri opredelijo krovni dogovori med zavarovalni-

mi skladi in regionalnimi zdravniškimi zbornicami (Ärztekammer). V teh dogovorih so 

določena tudi plačila zdravnikom, ki so odvisna od več dejavnikov ter se lahko določijo:

• na osnovi enotne tarife - plačilo po pacientu;

• odvisno od števila zdravljenih oseb;

• na osnovi opravljene storitve;

• v kombinaciji vseh naštetih metod.

Pacienti sami izbirajo med pogodbenimi zdravniki (koncesionarji). Za paciente je 

zdravstvena storitev večinoma brezplačna, vse stroške krije zdravstveno zavarovanje. 

Elektronska kartica zdravstvenega zavarovanja je listina za uveljavljanje pravic. Plača 

se letna pristojbina, ki znaša 10 EUR (z izjemo otrok, upokojencev in revnih).2 Pri 

2 Leta 2006 je bilo potrdilo o zdravstvenem zavarovanju zamenjano z elektronsko kartico. Za potrdilo o zdra-

vstvenem zavarovanju je pristojbina znašala 3,63 EUR, plačala pa se je štirikrat letno (na četrtletje). 
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določenih storitvah, kot so na primer psihoterapija ali pomoč kliničnega psihologa, 

pacienti krijejo 20 odstotkov stroškov (povzeto po spletnih straneh MISSOC).

Tabela 2: Število zdravnikov in medicinskih sester v letu 2005

Število zdravnikov (practising physicians) na 1000 prebivalcev 3,5

Število medicinskih sester na 1000 prebivalcev 9,4

Vir: OECD Health Data 2007.

2.1.2 Zobozdravstvo

Zdravljenje vključuje konservativne, kirurške in ortodontske storitve. Pri ortodontskih 

storitvah ter pri zobni protetiki krijejo pacienti med 25 in 50 odstotkov stroškov. Elek-

tronska kartica zdravstvenega zavarovanja je listina za uveljavljanje pravic (povzeto po 

spletnih straneh MISSOC).

Tabela 3: Število zobozdravnikov v letu 2003

Število zobozdravnikov na 1000 prebivalcev 0,5

Vir: The World Health Report 2006, WHO.

2.2  Danska

Osnovno načelo zdravstvenega zavarovanja v Kraljevini Danski je, da se univerzalne 

storitve javnega zdravstva financirajo pretežno iz davkov in so brezplačno omogoče-

ne vsem osebam s stalnim bivališčem v državi, t.j. osebam, ki so evidentirane v nacio-

nalnem registru bivališč (National Register of Residence in Denmark). Sistem javnega 

zdravstvenega zavarovanja je decentraliziran, t. j. organiziran tako, da je za zagotovitev 

zdravstvenih storitev na določenem območju odgovorna najnižja administrativna eno-

ta (ang.: county). Število splošnih zdravnikov na posameznem območju je omejeno, in 

sicer glede na število prebivalcev. Število zdravnikov na določenem območju je pred-

met dogovora med posameznimi območnimi oblastmi in sekcijo splošnih zdravnikov 

pri Danskem zdravniškem združenju (Danish Medical Association). Rezultat je enotna 
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porazdelitev zdravnikov glede na gostoto prebivalstva (MISSOC, 2007 in poročilo Civi-

tas, 2002: 3). 

Zakonska podlaga za ureditev financiranja zdravstvenega zavarovanja je Zakon o zdrav-

ju (dan.: om sundhed) št. 546 z dne 24. junija 2005. V okviru javnega zdravstvenega 

zavarovanja lahko zavarovanci izbirajo med dvema shemama. V prvi, po kateri je zava-

rovana večina prebivalcev, zavarovanec izbere enega osebnega zdravnika ali eno zdrav-

niško ordinacijo (v kateri je zaposlenih več zdravnikov). Izbirajo lahko med zdravniki, 

ki so podpisali pogodbo z regionalnim zavodom javnega zdravstvenega zavarovanja 

(Public Health Service) in imajo ordinacijo na območju njihovega stalnega bivališča. 

Obiski pri izbranem zdravniku so brezplačni. Brezplačni so tudi obiski pri specialistu 

z napotnico izbranega splošnega zdravnika. Druga shema, po kateri pa sta zavarovana 

le dva odstotka prebivalstva, omogoča obisk pri kateremkoli splošnem zdravniku, tudi 

takšnemu, ki nima podpisane pogodbe z zavodom javnega zdravstvenega zavarovanja. 

Iz javnega zdravstvenega zavarovanja je plačan delež stroškov v višini ustrezne storitve 

v prvi zavarovalni shemi. Preostala vrednost storitve je samoplačniška (MISSOC, 2007; 

spletno mesto Work in Denmark). 

Kot dodatek javnemu zdravstvenemu zavarovanju je možno vplačilo dodatnega zaseb-

nega zdravstvenega zavarovanja (angl.: private health insurance), ki delno ali v celoti 

- odvisno od vrste in obsega zavarovanja - pokriva tudi samoplačniški del zdravniških 

storitev v javnih zdravstvenih zavodih ter zasebnih bolnišnicah in klinikah. Za skleni-

tev takšnega zavarovanja pa je potrebno izpolnjevati med drugim tudi določene zdra-

vstvene pogoje. Zavarovalnic dodatnega zdravstvenega zavarovanja je več, največja je 

Sygeforsikringen Danmark. Za zaposlene pa dodatno zdravstveno zavarovanje pogosto 

plača delodajalec (spletno mesto Work in Denmark). 

Tabela 4: Izdatki za zdravstvo v letu 2005

Skupni izdatki 9,1 % BDP

Skupni izdatki na prebivalca (per capita) 3.108 $

Delež javnih sredstev v skupnih izdatkih za zdravstvo 84,1 %

Vir: OECD Health Data 2007.
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2.2.1 Primarno zdravstvo 

Zdravniki splošne medicine imajo formalno zasebne ambulante, vendar so praviloma 

v celoti financirani iz sredstev javnega zdravstvenega zavarovanja. Višina plačila zdrav-

nikom za opravljanje storitev javnega zdravstva je fiksno določena z dogovorom med 

zdravniškim združenjem in zavodom javnega zdravstvenega zavarovanja. Plačila zdrav-

nikom splošne medicine so izračunana glede na:

• število prijavljenih pacientov in 

• število opravljenih zdravniških storitev. 

Zdravnikom so sredstva izplačana preko regionalnih izpostav zavoda javnega zdra-

vstvenega zavarovanja (MISSOC, 2007 in poročilo Civitas, 2002: 3). 

Tabela 5: Število zdravnikov in medicinskih sester v letu 2004

Število zdravnikov (practising physicians) na 1000 prebivalcev 3,7

Število medicinskih sester na 1000 prebivalcev 7,7

Vir: OECD Health Data 2007.

Potrebno je omeniti, da gre v tabeli za podatek o številu vseh zdravnikov, ne zgolj zdrav-

nikov splošne medicine. Po podatkih iz poročila inštituta Civitas namreč zdravniki splo-

šne medicine na Danskem predstavljajo 23 odstotkov vse populacije zdravnikov in jih je 

v letu 2002 bilo 3.700. Po podatkih iz istega vira je leta 2002 imel vsak splošni zdravnik v 

povprečju 1.600 pacientov (poročilo Civitas, 2002: 3; WHO World Health Report, 2006).

2.2.2  Zobozdravstvo

Zobozdravstvene storitve so na Danskem v celoti brezplačne in financirane iz javne-

ga zdravstvenega zavarovanja samo za otroke in mladino do dopolnjenega 18 leta 

starosti. Za odrasle javno zdravstveno zavarovanje krije le del cene storitev, del pa je 

samoplačniški. Po podatkih MISSOC se višina samoplačniškega deleža giblje med 35 in 

60 odstotkov cene storitve. Določene olajšave pri tem veljajo za osebe z invalidnostjo. 

Določene storitve, ki niso vključene na seznam storitev, financiranih iz javnega zdravst-

venega zavarovanja, so v celoti samoplačniške. Višina doplačila se ne razlikuje glede 

na shemo zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da ima pacient sklenjeno dodatno 
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zdravstveno zavarovanje, le-to pogosto pokrije stroške doplačila storitve (spletno mesto 

Work in Denmark).

Tabela 6: Število zobozdravnikov v letu 2002

Število zobozdravnikov na 1000 prebivalcev 0,83

Vir: The World Health Report 2006, WHO.

Po podatkih Svetovnega združenja zobozdravnikov (FDI World Dental Federation, v 

nadaljevanju: FDI) je bilo leta 2004 na Danskem 4900 zobozdravnikov (1.100 pacientov 

na zdravnika).

Tabela 7: Izdatki za dentalno nego v letu 2004

 

Delež izdatkov za dentalno nego v skupnih izdatkih za zdravstvo 8,5%

Vir: World Dental Federation (FDI).

2. 3  Kanada

Pri kanadskem zveznem sistemu zdravstvenega zavarovanja, imenovanem »Medicare«, 

ne gre za enoten nacionalni sistem, pač pa za okvirni program, v katerega je zajetih 

trinajst različnih teritorialnih načrtov zdravstvenega zavarovanja, ki imajo določene 

skupne lastnosti, pa tudi določene posebnosti. Krovna zvezna zakonodaja, ki ureja 

sistem javnega zdravstvenega zavarovanja, je Zakon o zdravju (The Canada Health 

Act - v nadaljevanju: CHA). Ta določa okoliščine, pod katerimi so province oz. teritoriji 

upravičeni do sredstev za financiranje javnega zdravstvenega sistema. CHA določa, da 

mora sistem javnega zdravstvenega zavarovanja delovati na načelih javne uprave oz. 

neprofitnosti (Public Administration), vsestranskosti/vseobsežnosti zdravstvenih sto-

ritev (Comprehensiveness), univerzalnosti (Universality), prenosnosti (Portability) in 

dostopnosti (Accessibility).

Financiranje javnega zdravstva je v Kanadi zagotovljeno tako iz sredstev na zveznem t.j. 

državnem nivoju kot na nivoju posameznih provinc oz. teritorijev. Sredstva za financi-

ranje javnega zdravstva se zagotavljajo iz davkov fizičnih in pravnih oseb. Iz zveznega 
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nivoja so sredstva za financiranje javnega zdravstva posameznim provincam oz. teritori-

jem dodeljena preko transfernih plačil iz proračuna (sistem Canadian Health Transfer 

- CHT). Poleg tega v posameznih provincah javno zdravstvo financirajo tudi s sredstvi iz 

prometnega davka in prihodki od loterije. Province Alberta, Britanska Kolumbija (Bri-

tish Columbia) in Ontario svojim prebivalcem zaračunavajo tudi t. im. zdravstveno pre-

mijo (angl.: health premium), ki s CHA ni izrecno predpisana (spletno mesto Canadian 

Health Care).

Storitev brezplačnega javnega zdravstva je po CHA načeloma zagotovljena vsem prebi-

valcem Kanade, ne glede na zdravstveno stanje, dohodke ali življenjski standard. Sama 

ureditev sistema javnega zdravstva in zdravstvenega zavarovanja pa je različno urejena 

na nivoju provinc oziroma teritorijev, ki so odgovorne za njegovo organizacijo in izved-

bo na svojem območju (spletno mesto Canadian Health Care).

Prebivalci posamezne province/teritorija zaprosijo za izdajo zdravstvene kartice, ki ve-

lja zgolj v tisti provinci (ob selitvi v drugo provinco oz. teritorij je potrebno pridobiti 

novo kartico), nato pa izbrati osebnega zdravnika. Obiski pri izbranem zdravniku so 

plačani iz sredstev javnega zdravstvenega zavarovanja. Poleg standardnih storitev jav-

nega zdravstva, ki jih pokriva sistem javnega zdravstvenega zavarovanja in so določene 

s CHA, posamezne province/teritoriji iz sredstev javnega zdravstvenega zavarovanja 

včasih zagotavljajo še nekatere dodatne storitve, npr. zdravila, zobozdravniške storitve 

in fizioterapijo. Vendar pa teh storitev teritorialne oblasti niso dolžne financirati, zato 

se lahko politika financiranja spreminja, še posebej ob menjavi vodstva teritorialnih 

oblasti (spletno mesto Canadian Health Care).

Tabela 8: Izdatki za zdravstvo v letu 2005

Skupni izdatki 9,8 % BDP

Skupni izdatki na prebivalca (per capita) 3.326 $

Delež javnih sredstev v skupnih izdatkih za zdravstvo 70,3 %

Vir: OECD Health Data 2007.

2.3.1  Primarno zdravstvo 

Zdravniki splošne medicine so iz naslova javnega zdravstvenega zavarovanja v letih 

2004-2005 v povprečju prejeli 202.481 kanadskih dolarjev letno. Povprečni znesek je 
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bil najvišji v provinci Saskatchewan, in sicer 238.775 kanadskih dolarjev, najnižji pa v 

provinci Québec, in sicer 164.568 kanadskih dolarjev (Average Payment per Physician 

Report, 2006).

Tabela 9: Število zdravnikov in medicinskih sester v letu 2005

Število zdravnikov (practising physicians) na 1000 prebivalcev 2,2

Število medicinskih sester na 1000 prebivalcev 10,0

Vir: OECD Health Data 2007.

2.3.2 Zobozdravstvo

Javni zdravstveni sistem v celoti financira le osnovne zdravstvene storitve. Zobozdravni-

ške storitve so v večini provinc/teritorijev popolnoma brezplačne (financirane iz javne-

ga zdravstvenega zavarovanja) zgolj za starejše, prejemnike socialnih pomoči in otroke. 

Za slednje so v provincah Britanska Kolumbija, Nova Fundlandija (New Foundland) in 

Ouébec organizirani tudi brezplačni programi preventivnega zobozdravstva. Za ostale 

prebivalce so zobozdravstvene storitve deloma plačane iz javnega zdravstvenega zava-

rovanja, deloma pa so samoplačniške oz. se krijejo iz osebnega zdravstvenega zavarova-

nja (Private Health Insurance). Tudi pri odstotku vrednosti zobozdravstvenih storitev, 

plačljivih iz javnega zdravstvenega zavarovanja obstajajo razlike med provincami/terito-

riji. V povprečju je v državi odstotek krite cene zobozdravstvenih storitev 53 odstotkov: 

najvišji je v provinci Ontario (60%), najnižji pa v Québecu in Novi Fundlandiji (39% 

v obeh). Osebno zdravstveno zavarovanje v različnem obsegu je možno skleniti pri 

več zavarovalnicah. Plačano osebno zdravstveno zavarovanje je zaposlenim v številnih 

podjetjih ponavadi ponujeno kot dodatna ugodnost (angl.: employee benefit package). 

Številni Kanadčani se za sklenitev osebnega zdravstvenega zavarovanja ne odločijo 

(spletno mesto Canadian Health Care, Statistics Canada - Health Reports, 1999: 57).

Tabela 10: Število zobozdravnikov v letu 2003

Število zobozdravnikov na 1000 prebivalcev 0,59

Vir: The World Health Report 2006, WHO.
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Tabela 11: Izdatki za dentalno nego v letu 2004

 

Delež izdatkov za dentalno nego v skupnih izdatkih za zdravstvo 8%

Delež stroškov, ki jih krije sistem socialnega varstva približno 6%

Delež stroškov, ki jih krijejo privatne zavarovalnice približno 52%

Delež stroškov, ki jih krijejo pacienti približno 42%

Vir: World Dental Federation (FDI).

2.4  Nemčija

V nemškem zdravstvenem sistemu prevladuje obvezno zdravstveno zavarovanje za 

zaposlene in druge kategorije z dohodki od/do določenega zneska.3 Zdravstveni sis-

tem se večinoma financira iz prispevkov zaposlenih in delodajalcev. Višina prispevka 

je odvisna od višine dohodka. Delno pa se zdravstveni sistem financira tudi iz naslo-

va davkov (na primer, za nadomestila v primeru bolniške odsotnosti, porodniške ali 

invalidnosti). Okrog 10 odstotkov Nemcev je zavarovanih znotraj sistema privatnega 

zdravstvenega zavarovanja. 

Koristi iz zdravstvenega zavarovanja so določene v V. knjigi socialnega zakonika (Sozi-

algesetzbuch) in v novejšem Zakonu o modernizaciji obveznega zdravstvenega zavaro-

vanja (Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung), ki je sprejet 

konec leta 2003. 

Tabela 12: Izdatki za zdravstvo v letu 2005

Skupni izdatki 10,7 % BDP

Skupni izdatki na prebivalca (per capita) 3.287 $

Delež javnih sredstev v skupnih izdatkih za zdravstvo 76,9 %

Vir: OECD Health Data 2007.

3 Zaposleni z letnimi zaslužki, ki so višji od 47.700 EUR (ali pa tisti z zelo nizkimi dohodki - do 400 EUR me-

sečno) niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, temveč lahko sklenejo nadomestno prostovoljno 

zdravstveno zavarovanje. 
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2.4.1 Primarno zdravstvo 

Iz blagajn zdravstvenega zavarovanja se plačujejo zdravniki, ki so v združenju zdravni-

kov zdravstvenega sklada (Kasenärztliche Vereinigung). Plačilo se lahko določi:

• v fiksnem znesku;

• na osnovi opravljene storitve;

• na osnovi enotne tarife - plačilo po pacientu; 

• v kombinaciji naštetih ali drugih metod izračuna. 

Združenje zdravnikov zdravstvenega sklada razporeja plačilo za storitve pogodbenim 

zdravnikom (koncesionarjem) na osnovi lestvice, ki je dogovorjena med njihovim zdru-

ženjem in združenjem zdravstvenih zavarovalnic (associations of sickness funds).

Pacienti sami izbirajo med pogodbenimi zdravniki (koncesionarji). Od leta 2004 se pri 

vsakem prvem obisku zdravnika v četrtletju plačuje posebna pristojbina (practice fee), 

ki znaša 10 EUR.4 Pri drugih storitvah (masaže, kopeli, fizioterapija itd.), ki so del zdra-

vljenja, pacienti plačujejo 10 odstotkov stroškov ter 10 EUR po receptu. Doplačila niso 

potrebna pri zdravljenju otrok.

Pacienti, ki so prostovoljno zavarovani, krijejo stroške v odvisnosti od premije, ki jo 

plačujejo. (povzeto po spletnih straneh MISSOC).

Tabela 13: Število zdravnikov in medicinskih sester v letu 2005

Število zdravnikov (practising physicians) na 1000 prebivalcev 3,4

Število medicinskih sester na 1000 prebivalcev 9,7

Vir: OECD Health Data 2007.

2.4.2 Zobozdravstvo

V Nemčiji se v celoti krijejo stroški konservativnih dentalnih storitev (čiščenje zobnega 

kamna, zalivke, sanacija kariesa itd.) in dentalne kirurgije. 

4 Pristojbina se ne plačuje pri zdravljenju otrok in mladostnikov, pri raziskavah za zgodnje odkrivanje bole-

zni, za zdravstveno nego nosečnic in pri drugih podobnih izjemah. 
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Pri zobni protetiki zavarovane osebe plačujejo 50 odstotkov stroškov. V primerih, ko 

zavarovane osebe skrbijo za zdravje svojih zob (redni letni pregledi, spoštovanje pred-

pisanega zdravljenja itd.), se lahko plačilo zmanjša za dodatnih 20 do 30 odstotkov. 

Zavarovane osebe krijejo 20 odstotkov stroškov za ortodontske storitve. Ortodontskih 

storitev pa ni treba plačevati mlajšim od 18 let. Za njih je razvit tudi sistem profilaktičnih 

ukrepov (preprečevalnih, preventivnih) proti bolezni zob (povzeto po spletnih straneh 

MISSOC).

Tabela 14: Število zobozdravnikov v letu 2003

Število zobozdravnikov na 1000 prebivalcev 0,78

Vir: The World Health Report 2006, WHO.

Po podatkih Svetovnega združenja zobozdravnikov (FDI) je bilo leta 2003 v Nemčiji 

64.609 zobozdravnikov (1.277 pacientov na zobozdravnika). Znotraj zasebnega sektor-

ja dela 95 odstotkov zobozdravnikov v Nemčiji (povzeto po spletnih straneh FDI).

Tabela 15: Izdatki za dentalno nego v letu 2004

 

Delež izdatkov za dentalno nego v skupnih izdatkih za zdravstvo 8,6%

Vir: World Dental Federation (FDI).

2.5  Švedska

Švedski javni zdravstveni sistem vključuje vse rezidente, financira se iz naslova davkov 

ter je organiziran po regionalnem principu. Upravni okraji in občine so odgovorni za 

upravljanje in financiranje zdravstvene nege. 

Zdravstveni sistem je urejen z zakonom o zavarovanju (National Insurance Act) iz 1962 

leta (povzeto po spletnih straneh MISSOC).
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Tabela 16: Izdatki za zdravstvo v letu 2005

Skupni izdatki 9,1 % BDP

Skupni izdatki na prebivalca (per capita) 2.918 $

Delež javnih sredstev v skupnih izdatkih za zdravstvo 84,6 %

Vir: OECD Health Data 2007.

2.5.1  Primarno zdravstvo

Vsi kvalificirani zdravniki lahko sklenejo pogodbo z okrajnim svetom (County Coun-

cils, Landsting) in javnim zdravstvenim sistemom. Zdravniki, ki so zaposleni prek jav-

nega zdravstvenega sistema, prejemajo plačo. Pogodbeni zdravniki (koncesionarji), ki 

opravljajo zasebno prakso, pa so plačani glede na tarifni sistem, ki je rezultat pogajanja 

med okrajnim svetom in zdravniško zbornico.

Pacienti lahko sami izberejo zdravnika, tako zaposlenega v javnem sistemu, kot tudi 

privatnega, če je sklenil pogodbo z okrajnim svetom. Pacienti plačujejo del stroškov. 

Privatnim zdravnikom drugi del povrne okrajni svet. 

Zavarovano osebo obisk k zdravniku stane med 11 in 17 EUR. Obisk specialista oziroma 

nujni primeri stanejo nekoliko več (22 do 33 EUR). Nujni primeri so brezplačni za otro-

ke in mladostnike do 20 let (povzeto po spletnih straneh MISSOC). 

Okraji na Švedskem imajo relativno visoko svobodo pri načrtovanju primarnega zdra-

vstva. Tako so se v posameznih okrajih razvili specifični modeli organizacije in financi-

ranja primarnega zdravstva. 

V pokrajini Halland je glavarina5 (capitation) osnova za plačilo zdravnikom. Po modelu, 

ki je z januarjem 2008 začel delovati v Stockholmu, je plačilo zasnovano na glavarini 

(40%) ter na plačilu za konzultacijo (60%). Del plačila (3%) pa je odvisen od tega, ali je 

5 V Združenem kraljestvu se pojem glavarina (capitation) v zdravstvenem sistemu (NHS) uporablja za poi-

menovanje načina dodeljevanja sredstev iz proračuna za posamezno enoto zdravstvenih oblasti. Glavarina 

predstavlja približno polovico prihodka splošnih ambulant ter otroških in šolskih dispanzerjev. Na podla-

gi števila opredeljenih zavarovanih oseb, ki se ugotavlja štirikrat letno, se izračunajo količniki za glavarino 

(EVROTERM). Veliki angleško slovenski slovar prevaja izraz capitation grant, kot: dotacija glede na število 

oseb, ki izpolnjujejo pogoje.
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zdravnik dosegel zastavljene cilje. Določeni parametri vplivajo na bonus pri plačilu, v 

kolikor pa cilji niso doseženi, je zdravnik manj plačan. Pogodbe z okrajnim svetom ve-

ljajo 4 leta, okrajni svet pa ima pravico spremeniti pogodbo - predvsem stopnjo plačila, 

enkrat letno (povzeto po spletnih straneh UEMO). 

Tabela 17: Število zdravnikov in medicinskih sester v letu 2004

Število zdravnikov (practising physicians) na 1000 prebivalcev 3,4

Število medicinskih sester na 1000 prebivalcev 10,6

Vir: OECD Health Data 2007.

2.5.2 Zobozdravstvo

Zavarovanje za zobozdravstveno nego je razdeljeno na osnovno nego (kontrolni pre-

gledi, zdravljenje korenin, zalivke, nujno zdravljenje itd.) ter na ortodontske storitve in 

protetiko. Cene se svobodno oblikujejo, prispevki pacientov so določeni s strani izva-

jalcev storitev. 

Zavod za zavarovanje izvajalcem izplačuje fiksna nadomestila za osnovno nego, ki jih 

določi vlada. Ostale stroške krijejo pacienti. Mogoče se je tudi »naročiti« na osnovno 

nego. V tem primeru pacient plača fiksni znesek za dvoletno osnovno nego. 

V javnem zobozdravstvu so storitve brezplačne za mlade do 19 let (povzeto po spletnih 

straneh MISSOC).

Tabela 18: Število zobozdravnikov v letu 2002

Število zobozdravnikov na 1000 prebivalcev 0,82

Vir: The World Health Report 2006, WHO.

Po podatkih Svetovnega združenja zobozdravnikov (FDI) je bilo leta 2004 na Švedskem 

7.500 zobozdravnikov (1.250 pacientov na zdravnika).
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Tabela 19: Izdatki za dentalno nego v letu 2004

 

Delež izdatkov za dentalno nego v skupnih izdatkih za zdravstvo 8%

Delež stroškov, ki jih krije sistem socialnega varstva 0-70%

Delež stroškov, ki jih krijejo pacienti 30-100%

Vir: World Dental Federation (FDI).

III. ZAKLJUČEK

Iz primerjalnega pregleda je razvidno, da so v opisanih državah uveljavljeni različni 

načini financiranja in organizacije zdravstvenega varstva. 

Za Avstrijo in Nemčijo je značilno obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravice iz obve-

znega zdravstvenega zavarovanja se v glavnem financirajo iz prispevkov, ki jih plačujejo 

zaposleni in delodajalci. Razmerja med posameznimi zdravniki in zdravstvenimi zava-

rovalnicami se urejajo s pogodbami, katerih vsebino v znatni meri opredelijo krovni 

dogovori med združenji zdravnikov in zavarovalnicami. V teh dogovorih so določena 

tudi plačila zdravnikom. 

Javni zdravstveni sistem na Švedskem vključuje vse rezidente, financira se iz naslova 

davkov ter je organiziran po regionalnem principu. Zdravniki, ki so zaposleni prek jav-

nega zdravstvenega sistema, prejemajo plačo. Pogodbeni zdravniki, ki opravljajo zaseb-

no prakso, pa so plačani glede na tarifni sistem, ki je rezultat pogajanja med posamezni-

mi okrajnimi oblastmi in zdravniško zbornico. 

Tudi na Danskem se javno zdravstveno zavarovanje financira pretežno iz davkov. Sistem 

zdravstvenega zavarovanja je decentraliziran. Število splošnih zdravnikov na posame-

znem območju je omejeno glede na število prebivalcev. Zdravniki imajo zasebne am-

bulante, vendar so praviloma v celoti financirani iz sredstev javnega zdravstvenega za-

varovanja. Storitve primarnega zdravstva so brezplačno omogočene vsem rezidentom. 

Zobozdravstvene storitve pa so brezplačne le za otroke in mladino, medtem ko ostalim 

javno zdravstveno zavarovanje krije le določen odstotek cene storitev. 
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V Kanadi je financiranje javnega zdravstva zagotovljeno iz sredstev na zveznem nivo-

ju ter na nivoju posameznih provinc oz. teritorijev. Sredstva se zagotavljajo večinoma 

iz davkov, v posameznih provincah pa tudi s prihodki od loterije ali pa prebivalcem 

zaračunavajo posebno zdravstveno premijo. Javni zdravstveni sistem za vse prebivalce v 

celoti financira le osnovne zdravstvene storitve. Zobozdravniške storitve so brezplačne 

za starejše, prejemnike socialnih pomoči in otroke, za ostale prebivalce pa so iz javnega 

zdravstvenega zavarovanja plačane le deloma.
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POLOŽAJ IN FINANCIRANJE  

ORGANIZACIJ RDEČEGA KRIŽA V DRŽAVAH EU*

I. UVOD

Nedavne naravne katastrofe v Sloveniji so gotovo poglobile prepričanje, da je humani-

tarna pomoč dobrodošla in pravzaprav nujna stalnica v našem življenju. Danes si težko 

predstavljamo, da v situacijah, v katerih je ogroženo zdravje in življenje ljudi, ne bi imeli 

organizacij, ki bi izkušeno koordinirale potek reševalnih akcij. Tako kot mnoge nevla-

dne organizacije na drugih področjih predstavljajo nekakšno podaljšano roko vladnih 

služb, tudi v tem primeru humanitarne organizacije igrajo vlogo partnerja državi. Rdeči 

križ je ena izmed njih.

Leta 1859 je švicarski podjetnik Henry Dunant potoval v Italijo na srečanje z Napoleo-

nom III. Nehote je bil priča bitki za Solferino. V enem samem dnevu je na obeh straneh 

umrlo ali ranjeno obležalo preko 40.000 vojakov. Dunant je bil šokiran nad prizorom, ki 

ga je opazoval po bitki: trpljenje ranjenih vojakov in pomanjkanje medicinske pomoči. 

Uspelo mu je mobilizirati lokalno prebivalstvo, da je brez diskriminacije ranjenim nudi-

lo pomoč po svojih zmožnostih. Ob vrnitvi domov je napisal knjigo Spomin na Solferi-

no, v kateri je opisal svojo izkušnjo in jo poslal na naslove takratnih vplivnih političnih 

in vojaških voditeljev v Evropi. 

Tako se je začela zgodovina organizacije Rdečega križa, ki danes po načelih mednaro-

dnega humanitarnega prava deluje v mnogih državah sveta, združena v Mednarodno 

gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca (v nadaljevanju: Gibanje) pa je prisotna 

v skoraj vseh (185). Približno 97 milijonov delavcev Rdečega križa predstavlja največjo 

prostovoljno delovno silo na svetu. Gibanje koordinira sodelovanje med nacionalnimi 

organizacijami Rdečega križa in Rdečega polmeseca in pomaga ustanavljati sedeže teh 

organizacij v državah, kjer še ne obstajajo. Gibanje promovira humanitarna načela in 

vrednote, nudi pomoč v nujnih situacijah velikih razsežnosti, nudi podporo nacional-

nim organizacijam v obliki izobraževanja, opreme in zalog, podpira lokalne zdravstve-

ne projekte ipd.

* Mag. Mojca Pristavec Đogić; pripravljeno: 3. 10. 2007, objavljeno: 5. 11. 2007.
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Glavni vir prihodkov Gibanja predstavljajo prispevki nacionalnih organizacij in prihod-

ki iz investicij. Dodatna sredstva, potrebna predvsem v primeru večjih reševalnih akcij, 

pa se zbirajo preko pozivov javnostim. Tu gre za prostovoljne donacije vlad, organizacij 

in posameznikov (Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, spletno 

mesto).

V nalogi bomo na željo naročnika poskušali na kratko prikazati vlogo in položaj orga-

nizacij Rdečega križa v državah članicah Evropske unije ter vire financiranja njihovih 

dejavnosti. Po informacije smo se obrnili neposredno na nacionalne organizacije, ven-

dar žal v času, ki nam je bil na voljo za izdelavo naloge, nismo prejeli veliko odgovorov. 

Zato smo se naslonili predvsem na podatke, ki smo jih dobili na spletni strani Med-

narodnega odbora Rdečega križa in se nanašajo pretežno na leto 2001 (predstavnica 

odbora nam je sporočila, da naslednje ažuriranje podatkov pripravljajo za konec leta) 

ter na podatke, ki so dostopni na predstavitvenih spletnih straneh samih nacionalnih 

organizacij. Dodatne informacije pa so na voljo v že objavljeni nalogi številka 15/2002, 

z naslovom: »Pridobitna dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij«.

II. ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA V DRŽAVAH ČLANICAH 
EVROPSKE UNIJE IN VIRI NJIHOVEGA FINANCIRANJA1

Ustanovitev nacionalnih organizacij Rdečega križa izhaja iz zaključkov mednarodne 

konference leta 1863 v Ženevi, posledica katere je bilo tudi sprejetje Ženevske konven-

cije naslednje leto na uradni diplomatski konferenci, kjer jo je že podpisalo 12 držav 

in kraljevin. Temu je sledila ustanovitev prvih nacionalnih organizacij. Osnovni načeli 

priznavanja nacionalne organizacije s strani mednarodnega odbora sta (bili):

• nacionalna organizacija mora biti priznana s strani svoje vlade kot organizacija, ki 

nudi pomoč v skladu z Ženevsko konvencijo;

• nacionalna vlada dotične države mora biti podpisnica Ženevske konvencije (povzeto 

po spletni strani Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca).

1 Kjer ni označeno drugače, so podatki za posamezno državo vzeti iz primerjalnega pregleda Partners in 

profile 2002-2003, ki je objavljen na spletni strani International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies.
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V nadaljevanju sledi kratka predstavitev organizacij Rdečega križa v državah članicah 

EU in navedba oblik njihovega financiranja2. Ker je bil slovenski Rdeči križ že podrob-

no predstavljen v uvodu omenjeni nalogi, se tokrat osredotočamo le na druge nacio-

nalne organizacije.

2.1 Avstrija

Avstrijski Rdeči križ je zasebna organizacija, ki temelji na humanitarnosti in neprofi-

tnosti. Avstrijska vlada jo priznava kot uradno nacionalno organizacijo Rdečega križa. 

Ustanovljena je bila leta 1880. Ima devet podružnic na ravni dežel, 143 regionalnih po-

družnic in 930 lokalnih odborov. Zaposluje 5.217 oseb, 48.582 je prostovoljcev, skupno 

število članov pa je 751.091.

V letu 1999 je organizacija za delovanje porabila 440 milijonov CHF (cca 266 mio EUR). 

Glavni vir sredstev predstavljajo prihodki iz naslova opravljanja različnih storitev. Av-

strijski Rdeči križ opravlja storitve kot pogodbene obveznosti dogovorjene z državnimi 

institucijami, ki so pristojne za socialno varnost in z lokalnimi oblastmi (reševanje in 

ambulantne storitve, preskrba s krvjo, izvedba tečajev prve pomoči ipd.). Več kot 10% 

celotnega prihodka organizacije predstavljajo prispevki članov in donacije. Pomemben 

del prihodkov organizacije je pridobljen namensko, za povsem določen cilj oz. aktiv-

nost. 

2.2 Belgija

Poslanstvo in glavni cilji belgijskega Rdečega križa so zapisani v njegovem statutu. Dr-

žavne oblasti ga sprejemajo kot partnerja na nacionalni in regionalni ravni. Na področjih 

intervencij, nudenja pomoči iskalcem azila, pri zdravstveni vzgoji, prvi pomoči in pre-

skrbi s krvjo, so relacije med njim in državno upravo posebej dogovorjene. Na nacional-

ni ravni organizacija sodeluje z ministrstvom za pravosodje, ministrstvom za obrambo 

in ministrstvom za notranje zadeve, na regionalni ravni pa z ministrstvom za zdravje. 

Tesno sodelovanje z ministrstvi pa ne vpliva na njeno samostojnost. 

Belgijski Rdeči križ med prebivalstvom uživa velik ugled in zaupanje. Ankete kažejo, 

da je organizacija med ljudmi prepoznavna in da se ljudje zavedajo njenega pomena. 

Dojemajo jo kot učinkovito, dinamično in transparentno. 

2 Za pretvorbo valut v evre je bil vzet menjalni tečaj na dan 28.9.2007.
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Belgijski Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1864, pravna oseba pa je postal leta 1891. 

Danes obstaja 220 lokalnih organizacij v francosko govoreči skupnosti (v tem številu 

je vključena tudi nemško govoreča skupnost) in 287 lokalnih organizacij v flamsko go-

voreči skupnosti s skoraj 25.000 aktivnimi člani. V skladu s statutom so aktivnosti, ki 

jih izvaja predsednik Rdečega križa in člani nacionalnega odbora, lokalnih odborov, 

svetov in komisij, neplačane. V organizaciji je sicer zaposlenih okoli 2.200 oseb (od tega 

jih približno tisoč dela na programu preskrbe s krvjo).

Prostovoljci so izučeni za nudenje pomoči v nujnih situacijah. Nudijo zdravstveno, ma-

terialno in psihosocialno pomoč ter zbirajo informacije o žrtvah. 

Rdeči križ organizira tečaje prve pomoči. Nudijo tudi prevoze z reševalnim vozilom. 

Na območju celotne države so ustanovili več begunskih centrov, kjer nudijo pomoč 

iskalcem azila. Organizacija tudi ponuja v najem različne pripomočke (npr. invalidske 

vozičke), nudi prevoz hrane na dom (meals on wheels) in obiske na domu (za nepo-

kretne). Odprli so tudi full-service domove Rdečega križa. Za otroke družin z nizkimi 

prihodki organizirajo počitnice. V Belgiji je 95% zbiranja krvi organiziranega preko 

Rdečega križa (darovanje krvi je brezplačno). Prav tako pa je organizacija aktivna tudi 

na mednarodnem področju. 

V letu 2000 je imela organizacija na voljo 283,2 milijonov CHF (cca 171 mio EUR).

2.3 Bolgarija

Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1878 in je najstarejša javna organizacija v Bolgariji. Or-

ganizacijo sestavlja 28 regionalnih podružnic, 266 občinskih odborov in 2.828 lokalnih 

enot. Ima skoraj 170.000 članov, okoli 400 zaposlenih in 80.000 prostovoljcev.

Zakon o Rdečem križu določa, da je organizacija neodvisna in na področju humanitar-

ne problematike deluje kot pomoč vladi. Pretežno sodeluje z ministrstvi za zdravje, za 

izobraževanje, za notranje zadeve, za socialne zadeve, za obrambo, z državno agencijo 

za civilno zaščito in s prometno policijo. Vlada krije stroške nekaterih dejavnosti Rdeče-

ga križa, ki je edina nevladna organizacija vključena v »vladni nacionalni načrt varova-

nja populacije pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

Organizacija izvaja programe za reševanje v gorah in v vodi. Tradicionalna dejavnost 

bolgarskega Rdečega križa je tudi zdravstvena vzgoja (sodeluje pri nacionalnih zdra-

vstvenih programih). Tečajev prve pomoči, ki jih organizira Rdeči križ, se udeležujejo 
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posamezniki, policija, gasilske brigade, avto šole, šole ipd. Za promocijo darovanja krvi 

so bili na regionalnih in občinskih ravneh organizirani posebni klubi darovalcev krvi. 

Dejavnost organizacije vključuje tudi socialne službe, javne kuhinje, distribucijo oblek, 

zdravil in hrane, skrb za starejše, invalidne, bolne, telefonske linije za nudenje pomoči 

itd. Beguncem in iskalcem azila nudi Rdeči križ materialno, zdravstveno in psihološko 

pomoč. Poleg tega pa pomaga pri iskanju pogrešanih oseb.

Viri sredstev Bolgarskega Rdečega križa so bili v lanskem letu naslednji: donacije 

(9.054.000 BGN - cca 4,6 mio EUR), prihodki iz poslovne dejavnosti (2.039.000 BGN 

- cca 1 mio EUR), članarina (132.0000 BGN - cca 68.000 EUR), ostali prihodki (131.000 

BGN- cca 67.000 EUR), (Bolgarski Rdeči križ, spletno mesto).

2.4 Češka

Rdeči križ je bil na Češkem (Češkoslovaškem) ustanovljen 1919. leta. Zakon o Rdečem 

križu je bil sprejet leta 1992.

Organizacija ima 76 neodvisnih podružnic in skoraj 110.000 članov (večinski delež 

predstavljajo upokojenci), od tega nekaj čez 200 zaposlenih in 20.000 aktivnih prosto-

voljcev. 

Češki Rdeči križ izvaja programe zdravstvenega izobraževanja in tečaje prve pomoči. 

V sodelovanju z vladnimi službami vodijo program darovanja krvi. Starejšim, otrokom, 

odvisnikom in okuženim z aidsom/HIV nudijo socialno pomoč. 

Organizacija vsako leto na ministrstva za zdravje, izobraževanje, delo in socialne zade-

ve pošlje vloge za finančna sredstva, ki običajno pokrijejo 50-70% potrebnih sredstev. 

Sodelovanje z državo je dobro, na nacionalni ravni pa v očeh javnosti organizacija še 

nima popolnoma oblikovanega položaja. Preostanek denarja se zbere z zbiranjem pri-

spevkov, s članarinami, z denarjem sponzorjev, od loterije in komercialnih dejavnosti 

(npr. vodenje domov za ostarele). 

Organizacija je imela v letu 2001 izdatkov za 5.133.935 CHF (cca 3,1 mio EUR).3 

3 Predstavnica češkega Rdečega križa je 27.9.2007 poslala odgovor z naslednjimi podatki: 60% sredstev pri-

speva država, 30% sredstev izhaja iz komercialnih dejavnosti organizacije, 10% pa je zbranih preko zbiranja 

prispevkov.
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2.5 Danska

Organizacija Rdečega križa, ki je bila ustanovljena kot zasebna humanitarna organiza-

cija, je bila leta 1876 priznana s strani vlade. Ima preko 250 lokalnih podružnic in zdru-

žuje približno 84.000 članov (22.000 prostovoljcev leta 2001). Na sedežu organizacije je 

zaposleno 130 oseb, 25 oseb, ki predstavljajo pomožno osebje pa je zaposlenih part-

time. V celotni organizaciji je skupaj zaposleno preko 2000 oseb (večina na aktivnostih 

povezanih z azilno politiko).

Z nekaterimi vladnimi službami, ima organizacija podpisane sporazume/pogodbe 

(za izvajanje različnih programov (humanitarna pomoč, izobraževanje, azilna politika, 

mednarodna pomoč ipd.)), vendar pa organizacija skrbno čuva svojo neodvisnost in 

med vodilne strukture ne sprejema vladnih predstavnikov. 

Prihodki v letu 2001 so se zbirali iz naslednjih virov: vlada (58%), sredstva EU (3%), 

zbiranje prispevkov (21%), tečaji prve pomoči in prodaja učbenikov prve pomoči (3%), 

obresti in drugi viri (15%).

2.6 Estonija

Estonski Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1919 in je bil po razpadu Sovjetske zveze leta 

1993 priznan kot neodvisno združenje, od leta 1999 pa je registriran kot ena organizaci-

ja. Po zadnjih podatkih ima 16 podružnic in približno 8.000 članov od tega 500 aktivnih. 

Zaposlenih je 43 oseb.

Med organizacijo in vlado poteka učinkovito sodelovanje, na lokalni ravni pa odbori 

sodelujejo z lokalnimi oblastmi na lokalnih projektih. 

Organizacija izvaja različne preventivne zdravstvene programe. Na lokalni ravni je bilo 

ustanovljeno več enot, katerih člani so izurjeni za posredovanje v reševalnih in iskalnih 

akcijah. Rdeči križ izvaja tudi tečaje prve pomoči in aktivnosti za promocijo darovanja 

krvi. Za starejše in družine potrebne pomoči ter zapornike in kronično bolne je organi-

zirana brezplačna prehrana.

Celotni izdatki organizacije so v letu 2001 znašali 800.050 CHF (cca 483.000 EUR). Orga-

nizacija prejme od države 3,9% davkov pobranih od iger na srečo. Rdeči križ sodeluje 

s sponzorji, eden od virov sredstev pa so tudi izvedeni tečaji prve pomoči in prodaja 
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voščilnic. Poleg tega izvajajo različne akcije zbiranja prispevkov, pomoč pa prihaja tudi 

od drugih nacionalnih organizacij Rdečega križa.

2.7 Finska

Leta 1877 je bila ustanovljena Finska organizacija za pomoč bolnim in ranjenim vo-

jakom, ki se je leta 1919, po osamosvojitvi Finske izpod Rusije, preimenovala v Finski 

Rdeči križ. Leta 1950 je postala oseba javnega prava. Poseben zakon o Rdečem križu je 

bil sprejet leta 2000. Ta določa, da statut, ki ga predlaga generalna skupščina organizaci-

je, potrdi predsednik republike. V svetu organizacije ima vlada pet predstavnikov, kljub 

temu pa finski Rdeči križ deluje neodvisno in avtonomno. 

Organizacija ima poleg svojega sedeža še 12 regionalnih in preko 600 lokalnih odborov 

s skupno preko 100.000 člani. Konec leta 2001 je bilo v njej zaposleno 1.353 oseb. Pri 

aktivnostih organizacije pomaga 28.000 prostovoljcev, 80.000 oseb pa redno prispeva 

v sklad za katastrofe.

Poleg brezplačnih storitev, izvajanih na prostovoljni osnovi, finski Rdeči križ izvaja tudi 

plačljive socialne in zdravstvene storitve (npr. nega na domu). Ima še dve neodvisni 

instituciji, eno, ki se ukvarja s preskrbijo s krvjo, pod okriljem druge pa so mladinska 

zavetišča. Preko prostovoljcev poskuša finski Rdeči križ preprečiti različne oblike soci-

alne izključenosti ter promovirati zdravje in varnost. Njegovo osnovno načelo je poma-

gati ljudem v stiski. Zato posameznikom, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah 

nudi fizično, materialno in psihološko pomoč. 

V letu 2001 je bil prihodek organizacije 158 milijonov CHF (cca 95 mio EUR), izdatki 

pa so znašali 162 milijonov CHF (cca 98 mio EUR). Glavni vir sredstev predstavljajo pri-

hodki od storitev (55%). Sredstva iz proračuna znašajo približno 12% vseh prihodkov, 

EU pa prispeva 1%. Ostali viri prihodkov so: članarine, prodaja raznih proizvodov, pri-

hodki od nepremičnin, delež prihodka od iger na srečo na igralnih avtomatih (Finnish 

slot machine association), akcije zbiranja prispevkov, redni prispevki. 

Finska vlada v večjem deležu financira mednarodno pomoč, vendar tudi nekaj doma-

čih aktivnosti.

2.8 Francija

Francoski Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1864. Organizacijo sestavlja 1.130 organizacij 

na lokalnem nivoju, 102 organizaciji na nivoju departmajev in 22 regionalnih odborov. 
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Zaposlenih je 15.000 oseb, poleg tega pa aktivnosti izvaja še okoli 60.000 prostovoljcev. 

V izvršilnem odboru lahko predstavniki oblasti igrajo le svetovalno vlogo. 

Organizacija nudi pomoč in pravne nasvete beguncem in iskalcem azila. Okoli 30.000 

oseb je izurjenih za delovanje v primeru nesreč. Program prve pomoči vključuje tako 

njeno izvajanje kot tudi tečaje. Programi socialne pomoči so usmerjeni v ranljive sku-

pine (npr. brezdomci, zaporniki, starejši ipd). Zato organizacija razpolaga z zavetišči za 

brezdomce, s prodajalnami z rabljenimi oblačili, domovi za ostarele, službami za nego 

na domu, trgovinami, zdravstvenimi centri in centri, ki nudijo pomoč ljudem v stiski.

V letu 2001 so bili celotni izdatki organizacije 957 milijonov CHF (cca 578 mio EUR). 

Viri prihodkov so bili leta 2000: sredstva, ki izvirajo iz socialnega zavarovanja (82%), 

donacije (8,1%), povezovalna dejavnost (associative activity) (2,7%), ostalo (7,2%). 

2.9 Grčija

Organizacija Rdečega križa je bila v Grčiji ustanovljena z kraljevim dekretom leta 1877 

kot oseba zasebnega prava. V statutu organizacije je navedeno, da grški Rdeči križ v 

primerih vojn in katastrov pomaga vladi na področju javnega zdravja, nege, prve po-

moči in mednarodnih aktivnosti. V velikih mestih ima 75 podružnic, v katerih delujejo 

prostovoljci. Poleg tega ima organizacija še 42 odborov v manjših mestih. V organizaciji 

je zaposlenih nekaj čez 600 oseb, večina na njenem sedežu. Prostovoljcev je nekaj čez 

8.000, njihovo število pa upada.

Organizacija izvaja programe zdravstvenega izobraževanja (tečaji prve pomoči, tečaji za 

mlade matere, tečaji nege za bolno osebo, tečaji o zdravi prehrani ipd.) in zdravstvene 

nege (nega za kronične bolnike, starejše itn). Telefonska linija za pomoč osamljenim, 

starejšim in invalidnim osebam deluje 24 ur na dan. Poleg tega nudijo tudi podporne 

storitve osebam, ki brez njih ne bi mogle več živeti samostojnega življenja doma (pre-

vozi, spremstvo). 

Izdatki organizacije so v letu 2001 znašali 17,8 milijonov CHF (cca 10,7 mio EUR). Glavni 

vir prihodkov predstavljajo članarine, prihodki od nepremičnin in drugega premože-

nja, letne akcije zbiranja prispevkov, zasebne donacije ali volila, vladne subvencije in 

sredstva iz EU, namenjena implementaciji posebnih projektov.
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2.10 Irska

Organizacija irskega Rdečega križa je bila ustanovljena leta 1939 po zakonu iz leta 1938. 

Predsednik organizacije je predsednik države. Danes je vodilna organizacija na podro-

čju nudenja humanitarne in socialne pomoči, izvajanja in učenja prve pomoči, iskanja 

pogrešanih itd. Obstaja 117 podružnic, ki skupaj štejejo okoli 3.000 članov (16 zaposle-

nih na sedežu organizacije) in prostovoljcev. Ukvarjajo se tudi preventivnimi zdravstve-

nimi programi in izvajajo programe za promocijo zdravja. Nega na domu za starejše in 

bolne ter nudenje transportnih storitev je prav tako ena od dejavnosti organizacije. Pod 

njenim okriljem deluje tudi služba za reševanje v gorah.

Večino finančnih sredstev prihaja od donatorjev in preko akcij zbiranja prispevkov, del 

sredstev pa prispeva tudi država. V letu 2002 je proračun irskega Rdečega križa znašal 

9,3 milijona CHF (cca 5,6 mio EUR), od tega so 2,1 milijona CHF (cca 1,3 mio EUR) na-

menili za mednarodno dejavnost. 

2.11 Italija

Rdeči križ je bil v Italiji ustanovljen leta 1864 in je danes sestavljen iz 102 pokrajin-

skih odborov, 20 regionalnih in 432 lokalnih odborov. Organizacija zaposluje nekaj čez 

3.000 oseb in združuje nekaj čez 200.000 prostovoljcev. 

Italijanski Rdeči križ deluje kot del nacionalnega obrambnega sistema (vojaška medi-

cinska pomoč), nacionalne civilne zaščite in nacionalnega zdravstvenega sistema. Za 

njegovo delovanje vlada prispeva skoraj tretjino sredstev. Organizacija je ena izmed naj-

pomembnejših dobrodelnih ustanov in kot taka v javnosti uživa velik ugled.

Na ravni države ima skoraj 4.000 zdravstvenih enot, kjer nudi prvo pomoč skoraj 

50.000 prostovoljcev (od tega 217 medicinskih sester in 200 zdravnikov), poleg tega 

pa izvaja prvo pomoč na 31 letališčih. Reševalne storitve vključujejo reševanje na pla-

žah in na morju ter enote za reševanje žrtev potresov. Rdeči križ ima tudi centralno 

banko krvi s sedežem v Rimu, krvodajalske akcije pa organizira po celi državi. Po-

sebna fundacija, ki deluje kot podružnica Rdečega križa, nudi pomoč odvisnikom in 

obolelim za aidsom/HIV. Na tem področju izvaja tudi raziskave. V sklopu socialnih 

storitev izvaja programe obiskovanja starejših, ki jim nudi tudi transport in spremstvo, 

pomaga beguncem, migrantom in iskalcem azila, izposoja medicinske pripomočke in 

izvaja aktivnosti za promocijo zdravja.
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Celoten proračun organizacije je v letu 2000 znašal 239,7 milijonov CHF (cca 144,8 mio 

EUR). Od tega so 1,9 milijona (1,1 mio EUR) prispevali člani, prihodki od investicij so 

predstavljali 3,1 milijon (cca 1,9 mio EUR), iz naslova zbiranja prispevkov so prejeli 9 

milijonov CHF (cca 5,4 mio EUR) in 189 milijonov (cca 114 mio EUR) od vlade. 36,6 mi-

lijonov CHF (cca 22 mio EUR) je italijanski Rdeči križ zbral iz drugih virov.

2.12 Latvija

Latvijski Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1918 in ima danes poleg glavnega sedeža 37 

okrožnih in mestnih odborov ter 521 lokalnih izpostav. Leta 2000 je bilo v organizaciji 

25.087 članov (od tega približno 2.000 aktivih) in 134 zaposlenih oseb. 

Medicinske sestre, ki jih plačuje latvijski Rdeči križ (v letu 2000 jih je bilo 57), skrbijo 

za približno 2000 ostarelih oseb. Preko 100 medicinskih sester pomaga na prostovoljni 

osnovi. Rdeči križ ima na voljo 37 zdravstvenih centrov, kjer zdravniki in medicinske se-

stre v glavnem delujejo prostovoljno. Organizacija ima tudi tri javne kuhinje. S pomočjo 

in podporo nekaterih drugih nacionalnih organizacij Rdečega križa latvijska organiza-

cija organizira tečaje za izvajanje pomoči na domu in tečaje prve pomoči ter distribuira 

pakete pomoči najbolj potrebnim. Pri zbiranju krvi sodeluje 28 okrožnih organizacij 

Rdečega križa. Nudijo pa tudi pomoč pri iskanju pogrešanih (tracing service).

Nekateri viri sredstev so:

• članarina (4,4%),

• komercialne aktivnosti in zbiralne akcije4 (22,3%),

• vladna podpora (na nacionalni ravni 0,01% in na lokalni ravni 2,97%).

Organizacija je odvisna tudi od različnih projektov in tujih denarnih pomoči.

2.13 Litva

Organizacija Rdečega križa v Litvi je bila ustanovljena leta 1919 in danes združuje 

približno 9.0005 članov/prostovoljcev. Poleg sedeža šteje organizacija še 47 lokalnih od-

borov. V organizaciji je 74 zaposlenih.

4 Leta 2002 so odprli delovno mesto za uslužbenca, katerega naloga je pridobivati finančna sredstva (fund-

raising officer).

5 Delež žensk med člani je 90%, v vodstveni strukturi pa je ta delež 50%.
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Medicinske sestre nudijo pomoč na domu starejšim in invalidnim osebam. Organizacija 

ima tudi centre, kjer deli hrano, oblačila in zdravila. Od leta 1996 pa nudi humanitarno 

in pravno pomoč prosilcem za azil in beguncem. Poleg organiziranja tečajev prve po-

moči za osnovnošolce in bodoče voznike ter druge zainteresirane, nudi tudi pomoč pri 

iskanju svojcev. 

V letu 2001 je litvanski Rdeči križ razpolagal s 1.1 milijonom CHF (cca 664.000 EUR). 

Podpora vlade se je v znižala iz 626.566 CHF (cca 378.000 EUR) v letu 1997 na 290.000 

CHF (cca 175.000 EUR) leta 2000 in 159.000 CHF (cca 96.000 EUR) leta 2001. Iz lastnih 

virov (second hand trgovine z oblačili, tečaji prve pomoči, članarina) krije organizacija 

12,5% izdatkov. Ostalo prispevajo zunanji partnerji.

2.14 Luksemburg

Status organizacije v javnem interesu in delovanje luksemburškega Rdečega križa je leta 

1923 določil zakon. Sicer je bila organizacija ustanovljena leta 1914. Sestavlja jo 38 lo-

kalnih odborov. Zaposlena je 401 oseba, v sklopu celotne organizacije pa deluje preko 

2.000 prostovoljcev.

Na podlagi sporazumov vlada prispeva za operativne stroške različnih socialnih storitev, 

ki jih izvaja organizacija, kljub temu pa ta ohranja svojo avtonomnost in neodvisnost. 

Organizacija organizira krvodajalske akcije in izvaja različne programe socialnih pomo-

či (za mladostnike v težavah, starejše ipd).

Leta 1999 je znašal proračun Rdečega križa 26 milijonov CHF (cca 15,7 mio EUR), leta 

2000 29 milijonov (cca 17,5 mio EUR), leta 2001 pa 41 milijonov (cca 24,8 mio EUR). 

Iz storitev izvira 72% sredstev, sredstva s strani države pa predstavljajo 8% celotnega 

proračuna organizacije.

2.15 Madžarska

Madžarska organizacija Rdečega križa je bila ustanovljena leta 1881, od leta 1993 dalje 

pa je v veljavi Zakon o Rdečem križu. Organizacija deluje neodvisno od vlade, vendar z 

njo dobro sodeluje - predvsem z ministrstvom za socialne in družinske zadeve, ministr-

stvom za zdravje in ministrstvom za zunanje zadeve. Poleg sedeža deluje še 20 podru-

žnic. Organizacija šteje okrog 30.000 prostovoljcev. 
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Organizacija izvaja reševalne akcije v primeru naravnih in drugih nesreč ter zbira po-

moč za žrtve. Poleg tega vodi javne kuhinje, zavetišča za ženske in otroke žrtve doma-

čega nasilja ter za brezdomce in družine v stanovanjski stiski. Izvajajo rehabilitacijske 

programe za različne skupine oseb (žrtve nasilja, zapornike ipd.). Organizirajo letova-

nja za otroke s kroničnimi obolenji. Programi za starejše vključujejo njihovo obiskova-

nje v bolnišnici ali na domu, zdravstvene storitve, izlete, klube in organizacijo počitnic. 

Socialna pomoč je na voljo več kot 500.000 državljanom ter skoraj 4.000 beguncem in 

iskalcem azila. Oblikovana je mreža uradov, ki nudijo posojila za zdravstvene namene 

(medical loan services). Rdeči križ s svojimi akcijami prispeva 80% vseh potrebnih zalog 

krvi. Izvaja tudi tečaje prve pomoči za različne ciljne skupine in pomaga pri iskanju 

pogrešanih.

V letu 2001 je imela organizacija 23 milijonov CHF (cca 14 mio EUR) prihodkov, izdatki 

pa so znašali 21,7 milijonov CHF (cca 13 mio EUR). Država prispeva 13%, določen delež 

prihodkov pa izhaja tudi iz sodelovanja z državnimi in lokalnimi organi (za vodenje 

zatočišč, za nudenje pomoči beguncem ipd.), iz naslova izvajanja tečajev prve pomoči 

za pridobitev vozniškega izpita, iz akcij zbiranja prispevkov, sponzorskih sredstev, iz 

prodaje rabljenih oblačil in iz organizacije različnih dogodkov. Organizacija Rdečega 

križa je tudi najpogosteje prejemnik sredstev, ki jih državljani navajajo pri svojem plači-

lu davka od dohodkov (1%).

2.16 Malta

Poslanstvo malteškega Rdečega križa je preprečiti oz. manjšati trpljenje vsem, ne glede 

na nacionalnost, raso, spol, versko pripadnost ali politično prepričanje. Njihov moto je: 

»izboljšanje življenja ranljivih oseb z mobilizacijo moči malteške družbe.« 

Malteški Rdeči križ je bil ustanovljen oktobra 1991. Pravni položaj si je pridobil s parla-

mentarnim aktom junija naslednje leto. 

Trenutni cilj organizacije je, da bi se vsi prostovoljci udeležili osnovnega tečaja iz prve 

pomoči. Poleg tega še oblikujejo metodologijo identificiranja oseb, ki so potrebne po-

moči, v načrtu pa imajo tudi usposabljanje reševalcev iz vode.



540

2.17 Nemčija

Korenine nemške organizacije Rdečega križa segajo v leto 1863. Kot nacionalna organi-

zacija je bila priznana leta 1991 po združitvi obeh Nemčij. 

Nemška organizacija Rdečega križa je druga največja tovrstna organizacija na svetu. 

Razdeljena je na 19 regionalnih organizacij, ki so sestavljene iz 538 zvez in približno 

18.400 lokalnih združenj. Članstvo organizacije presega število 4.700.000. Podpornih 

članov je 4,4 milijona, 334.000 je odraslih in 92.000 mladih prostovoljcev. Zaposlenih je 

približno 50.000 oseb.

V sklop dejavnosti nemškega Rdečega križa spada: pomoč v primeru nesreč in civil-

na zaščita, izvajanje tečajev prve pomoči, gorska reševalna služba, reševanje na morju, 

preventiva in zmanjševanje trpljenja ljudi, ki izhaja iz bolezni, poškodb, invalidnosti ali 

pomanjkanja ter promocija zdravja in blagostanja. Organizacija pokriva približno 80% 

vseh potreb po zalogah krvi. Oblikovala je tudi mrežo centrov, ki nudijo pomoč imi-

grantom (v obliki pravnih nasvetov, izobraževanja, učenja jezika, psihološke pomoči, 

nastanitve). Svojcem pomaga pri iskanju njihovih bližnjih, pogrešanih v nesrečah ali v 

političnih ter vojnih konfliktih. Program za starejše vključuje: domove za ostarele, dosta-

vo hrane, dnevne centre, službe za nujno pomoč, nego na domu in tele-alarm storitve. 

Mobilna socialna služba omogoča invalidnim, starejšim in kronično bolnim osebam, da 

čim dlje ostanejo neodvisni in lahko živijo doma. Brezdomci, nezaposleni, imigranti, 

prejemniki socialne pomoči in begunci so glavni uporabniki centrov, kjer Rdeči križ 

zbira in razdaja oblačila. Organizacija promovira zdravje preko organiziranja različnih 

dejavnosti (npr. joga, vodna gimnastika). Za mladostnike s težavami Rdeči križ izvaja 

socialno/vzgojne ukrepe (zatočišča, akcije na ulici, šolske socialne službe, poklicno izo-

braževanje). Družine in nosečnice lahko v organizaciji najdejo različne oblike svetovanj 

(za nosečnice, zakonsko svetovanje, finančno svetovanje ipd.). Organizacija vodi tudi 

1.200 ustanov za varstvo otrok starih od 0-14 let. Helikopterska reševalna enota pa vsako 

leto izvede preko 500 reševalnih akcij.

Večina sredstev za delovanje Rdečega križa izvira iz donacij (v povprečju 40 milijonov 

evrov) in vladnih prispevkov. 
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2.18 Nizozemska

Nizozemski Rdeči križ je bil ustanovljen s kraljevim dekretom leta 1867. Trenutno ob-

staja okoli 75 regionalnih in 420 lokalnih podružnic. Vsaka izmed lokalnih organizacij 

je samostojna pravna oseba, ki sodeluje z regionalnimi in nacionalnimi strukturami. 

Zaposlenih je približno 300 oseb. Poleg tega v organizaciji sodeluje približno 31.000 

aktivnih prostovoljcev. 

Vlada prispeva sredstva za kritje dejavnosti organizacije, ki vključujejo pomoč na domu 

in socialno pomoč za žrtve vojn ter njihove svojce. Prav tako prispeva za mednarodne 

aktivnosti (za pomoč in razvoj). Organizacija dopolnjuje nacionalni program za odziva-

nje na nesreče z nudenjem medicinske pomoči (kot partner zdravstvenim ekipam) in z 

drugimi oblikami pomoči (organizacija reševanja, informiranje ipd.). Poleg tega Rdeči 

križ skrbi za starejše preko obiskovanja na domu in nudenja spremstva. Izvaja tečaje 

prve pomoči in programe promocije zdravja. Osebe, ki so odvisne od pomoči, lahko 

dopustujejo v njihovih nastanitvenih kapacitetah, kjer jim nudijo potrebno pomoč. Na 

področju zbiranja krvi ima organizacija omejeno vlogo (kot član sveta za transfuzijo 

(organiziranje krvodajalskih akcij)). Organizacija je uspešna pri iskanju pogrešanih 

oseb, ciljna skupina pa so begunci, iskalci azila in nelegalni priseljenci. Obstaja pose-

ben program, namenjen mladoletnim iskalcem azila, ki jim nudi pomoč in jih poskuša 

vključiti med vrstnike. 

V letu 2001 se je iz prispevkov nabralo 60,5 milijona CHF (cca 36,5 mio EUR). Sodelova-

nje v drugih akcijah za zbiranje denarja je prineslo dodatnih 9,7 milijona CHF (cca 5,9 

mio EUR). Država je prispevala 27,5 milijona CHF (cca 16,6 mio EUR), iz investicij pa je 

izšlo 5 milijonov CHF (cca 3 mio EUR) (skupaj 95 milijonov CHF (cca 57,3 mio EUR), od 

tega je bilo za mednarodno pomoč namenjeno 34,7 milijonov CHF (cca 21 mio EUR)). 

2.19 Poljska

Poljski Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1919. Sedež ima v Varšavi, poleg tega pa deluje 

še 16 okrožnih uradov in 321 lokalnih izpostav. Večino članstva (261.000) predstavljajo 

ženske (70%)6.

6 Odstotek je ravno obrnjen v vodstveni strukturi.
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Pri izvajanju svojih nalog organizacija sodeluje z ministrstvi za izobraževanje, zdravje, 

delo in socialne zadeve, zunanje zadeve, obrambo, notranje zadeve ter s službo za bivše 

vojake in žrtve nasilja. Rdeči križ tako sporazumno prevzema določene naloge države, 

ki so tudi financirane iz proračuna (npr. nega na domu, pomoč beguncem, promocija 

brezplačnega darovanja krvi, iskanje svojcev, pomoč v primeru katastrof, promocija 

zdravja). Izpostave organizacije pa še posebej sodelujejo tudi z lokalnimi oblastmi. 

V letu 2001 je Poljski Rdeči križ za aktivnosti znotraj države porabil 32,9 milijonov CHF 

(cca 19,9 mio EUR) (celotni proračun je znašal 34,3 milijona CHF (cca 20,7 mio EUR)). 

Viri dohodkov so: članarina, prihodki od organiziranja različnih dogodkov, kampanje 

za zbiranje denarja, donacije, zapuščine in volila, prihodki od nepremičnin, prihodki 

iz državnega proračuna. Nekaj sredstev izhaja iz bilateralnega sodelovanja z drugimi 

organizacijami. 

2.20 Portugalska

Portugalski Rdeči križ je humanitarna nevladna organizacija, ki deluje v javnem inte-

resu. Poleg sedeža organizacije deluje še 25 regionalnih in 157 lokalnih odborov. Leta 

2006 je bilo v organizaciji zaposlenih 1.040 oseb, poleg tega pa je aktivnih še preko 

5.000 prostovoljcev. Ustanovljena je bila s kraljevo listino leta 1868. 

Na področjih, kot so: civilna zaščita, tele-alarmi za starejše in izobraževanje o prvi po-

moči v šolah, Rdeči križ sodeluje z vlado. Poleg tega pa sodeluje tudi z mnogimi večjimi 

podjetji. Zdravstveni programi (klinične storitve, rehabilitacija, službe za pomoč ipd.), 

ki jih izvaja organizacija, predstavljajo 22% njenih aktivnosti. Sociali programi, kot so: 

intervencijski programi za ranljive skupine, etnične manjšine, brezdomce in odvisnike, 

nega za ostarele na domu ipd., predstavljajo 45% dejavnosti organizacije. Organizacija 

izvaja tudi različne tečaje in izobraževanja, za kar podeljuje certifikate.

Leta 2001 je bil proračun organizacije 9,5 milijona CHF (cca 5,7 mio EUR). 

2.21 Romunija

Romunski Rdeči križ je pravna oseba javnega prava, ki jo vlada priznava kot humani-

tarno, prostovoljno ter avtonomno organizacijo in ki s svojim delovanjem dopolnjuje 

njene naloge na humanitarnem področju. Organizacija ima 47 regionalnih odborov in 

1.324 lokalnih izpostav. Zaposleno je 124 oseb (60% žensk). V organizaciji deluje preko 
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14.500 prostovoljcev (medicinske sestre, člani intervencijskih skupin, prostovoljci uspo-

sobljeni za rokovanje z aparaturami za čiščenje vode, prostovoljci za prvo pomoč). Leta 

2001 je bilo registriranih 221.712 aktivnih članov. 

Organizacija nudi pomoč v primerih naravnih in drugih nesreč. Za najbolj ranljive sku-

pine prebivalstva (žrtve nesreč, vojni invalidi, bolni, starejši, sirote ipd.) Rdeči križ izvaja 

različne socialne storitve, kot so: pomoč v hrani in obleki, nega na domu za starejše in 

organiziranje javne kuhinje. V sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in družino za 

prostovoljce organizira tečaje zdravstvene nege. Glavne naloge Rdečega križa, ki izha-

jajo iz zakona, pa so: izboljševanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni in trpljenja, 

iskanje darovalcev krvi, boj proti epidemijam in podobno. S tem namenom izvaja pro-

grame zdravstvene vzgoje in preventive (na področju aidsa, spolno prenosljivih bole-

zni, tuberkuloze, zlorabe drog). 

Organizacija se financira iz članarin, donacij, zapuščin, sponzorskih sredstev, kampanj 

za zbiranje denarja, nekaterih komercialnih dejavnosti (prodaja koledarjev, z organiza-

cijo javnih dogodkov (tombole, plesi...)). Država je v letu 2001 prispevala 75.000 CHF 

(cca 45.000 EUR), celoten proračun organizacije pa je bil 1.800.000 CHF (cca 1,1 mio 

EUR). 

2.22 Slovaška

Kot v češkem primeru, sega ustanovitev organizacije Rdečega križa na Slovaškem v leto 

1919. Organizacijo in delovanje Rdečega križa ureja Zakon o Rdečem križu. Poleg sede-

ža deluje v državi še 42 podružnic. Združuje 142.000 članov, od tega je 114 zaposlenih. 

Organizacija dobro sodeluje z vlado, še posebej pa z ministrstvi za delo, socialne zade-

ve in družino, za zdravje, za zunanje zadeve, za obrambo in za notranje zadeve. 

Trudi se čim učinkoviteje delovati v primeru nesreč in katastrof. Izvaja programe pro-

mocije zdravja in izvaja tečaje prve pomoči (sem spada tudi reševanje iz vode). Center 

za transfuzijo je skupna ustanova Rdečega križa in bolnišnice v Bratislavi. Rdeči križ 

ima sedem socialnih centrov (social centre) za starejše, tri za otroke s posebnimi potre-

bami, štiri za matere samohranilke in tri za brezdomce. Organizira tudi službo za nego 

na domu in ima trinajst javnih kuhinj z organizirano dostavo na dom za nepokretne. Za 

razdajanje materialne pomoči deluje 36 centrov. Organizacija pa nudi tudi pomoč pri 

iskanju pogrešanih svojcev. 
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V letu 2001 je slovaški Rdeči križ za svoje delovanje porabil 5 milijonov CHF (cca 3 mio 

EUR). V zadnjih letih je organizacija postala bolj odvisna od zunanjih virov (zbiranje 

prispevkov). 

2.23 Španija

Španski Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1864. Sestavlja ga skoraj 1000 lokalnih podru-

žnic, 50 provincionalnih odborov, 17 regionalnih in en nacionalni odbor. V celotni or-

ganizaciji je zaposleno nekaj čez 7000 oseb, prostovoljcev pa je skoraj 190.000.

Sodelovanje med vlado in Rdečim križem je koordinirano preko odbora za zaščito, ki 

mu predseduje minister za delo in socialne zadeve in katerega člani so tudi predstavni-

ki drugih ministrstev, pristojnih za družbene zadeve, kar pa organizaciji vseeno dopu-

šča samostojnost in avtonomnost.

Na področju skrbi za starejše Rdeči križ deluje v smeri, da lahko osebe čim dlje živijo 

doma, hkrati pa nudi tudi pomoč osebam, ki skrbijo za starejše (svojci). Za odvisnike 

in njihove družine skrbi organizacija preko posebnih centrov, ki nudijo nujno pomoč 

in podporo ter možnost druženja, obiskovanja delavnic, pomoč pri iskanju namestitve, 

izvajajo programe odvajanja ipd. Poseben program je namenjen omejevanju širjenja 

aidsa (izobraževanje, nega, psihosocialna pomoč). Organizacija je zelo aktivna tudi na 

področju problematike migrantov, iskalcev azila in beguncev, kjer nudi prvo pomoč, 

programe socialne integracije, izobraževanje in skrbi za varstvo pravic. Posebne stori-

tve so namenjene osebam s posebnimi potrebami (tehnična pomoč, prevozi, nega na 

domu...) in zlorabljenim ženskam (centri, ki nudijo prenočišča, prehrano, psihološko 

pomoč, programe integracije in pomoč pri iskanju zaposlitve). Zanimiv je poseben 

projekt, ki združuje otroke, ki so večino dneva sami in starejše, ki prostovoljno skrbijo 

zanje (volunteer grannies). Korist je obojestranska, saj projekt preprečuje socialne in 

izobraževalne probleme med otroci, starejšim pa omogoča socialno integracijo in jim 

daje občutek družbene koristnosti. 

V letu 2001 je bil celoten prihodek organizacije 484,6 milijonov CHF (cca 292,7 mio 

EUR). Zbiranje prispevkov je prineslo 82,9 milijonov CHF (cca 50 mio EUR) (17%), iz 

naslova izvajanja različnih storitev je organizacija prejela 150,7 milijonov CHF (cca 91 

mio EUR) (31%). Sredstva namenjena za točno določen cilj so predstavljala 10% celo-

tnih prihodkov (48,6 milijonov CHF (cca 29 mio EUR)). Iz različnih drugih virov pa je 

bilo zbranih preostalih 7% sredstev (32,5 milijona CHF (cca 19,6 mio EUR)).
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2.24 Švedska

Švedski Rdeči križ je ena najstarejših organizacij Rdečega križa, katere ustanovitev sega 

v leto 1865. Je največja humanitarna organizacija na Švedskem, ki ima 10 regionalnih 

podružnic, 1.500 lokalnih uradov in 530 zaposlenih. V delovanje organizacije je vplete-

no okoli 40.000 prostovoljcev in skupno 305.000 članov. 

Njeno sodelovanje z vlado je dobro. Obstaja dogovor med vlado in Rdečim križem 

glede nacionalnega informacijskega urada in izvajanja izobraževanja o prvi pomoči. 

Pri tem organizaciji ni ogrožena njena avtonomnost. Na Švedskem velja za eno najbolj 

uglednih organizacij. 

Rdeči križ rekrutira in izobražuje moške in ženske v prostovoljnih obrambnih pro-

gramih (voluntary defence programme). Prav tako izvaja tečaje prve pomoči, njego-

vi odbori prve pomoči pa so usposobljeni za delovanje v nujnih primerih. Mobilne 

enote prve pomoči so namenjene nudenju prve pomoči in evakuaciji žrtev v bol-

nišnice v primerih večjih nesreč. Enoto sestavljajo zdravnik, tri medicinske sestre, 

štirje prostovoljci in dva voznika prostovoljca. Za primere vojnih konfliktov, je vla-

da pooblastila Rdeči križ, da organizira nacionalni informacijski urad. Poleg tega 

organizacija nudi pomoč iskalcem azila, beguncem, obolelim za aidsom, skrbi za 

spoštovanje človekovih pravic in za povečevanje socialne varnosti posameznikov 

(skrb za starejše, obiskovanje bolnikov, odprte telefonske linije za pomoč, nudenje 

psihološke prve pomoči). 

Prihodek organizacije v letu 2001 je bil 96 milijonov CHF (cca 58 mio EUR). Glavni viri 

so bili: donacije in zbiranje prispevkov (34,6 milijonov CHF (cca 21 mio EUR)), člana-

rina (3,6 milijonov CHF (cca 2,2 mio EUR)), dohodek od investicij (12,8 milijonov CHF 

(cca 7,7 mio EUR)), subvencije od vlade, pokrajin in lokalnih oblasti (36 milijonov CHF 

(cca 21,7 mio EUR)). Izdatki so se razdelili na: 63 milijonov CHF (cca 38 mio EUR) za 

domače aktivnosti, 49,6 milijonov CHF (cca 30 mio EUR) za mednarodno dejavnost in 

5,3 milijonov (cca 3,2 mio EUR) za informiranje. 

2.25 Združeno kraljestvo

Britanski Rdeči križ je bil ustanovljen leta 1870 in je vodilna prostovoljna organizacija 

v državi, ki nudi pomoč ljudem v stiski. Organizacijo sedaj sestavljajo štiri regionalne 
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podružnice, ki pomagajo prostovoljcem in zaposlenim v 21 področnih enotah. Na pre-

komorskih ozemljih ima britanski Rdeči križ še osem podružnic. V letu 2006 je bilo v 

organizaciji v povprečju zaposleno 2.584 oseb. Aktivnih je bilo 32.982 prostovoljcev.

V kraljevi listini, ki ureja položaj in organizacijo Rdečega križa, je navedeno, da so nje-

govi cilji in naloge nuditi pomoč žrtvam vojnih spopadov, delovanje v smeri izboljševa-

nja zdravja, preprečevanje bolezni in preprečevanje oz. lajšanje človeškega trpljenja v 

Združenem kraljestvu in po svetu.

Za svoje delovanje je v letu 2006 organizacija zbrala 201,9 milijonov funtov (cca 288,5 

mio EUR). Viri prihodkov so bili: prostovoljni prispevki (pozivi javnosti, redni prispev-

ki, donacije, zapuščine) so znašali 79,1 milijona funtov (cca 113 mio EUR), komercialne 

dejavnosti (22,1 milijona funtov (cca 31,6 mio EUR)), prihodki od investicij (3,3 milijo-

ne funtov (cca 4,7 mio EUR)), prihodki iz naslova dejavnosti (izvajanje nujne pomoči 

(finančna podpora iz različnih naslovov je znašala 46,6 milijonov funtov (cca 66,6 mio 

EUR))), tečaji prve pomoči (izkupiček 11,9 milijonov funtov (cca 17 mio EUR)), stori-

tve opravljene v skladu s sklenjenimi pogodbami (27,8 milijonov funtov (cca 39,7 mio 

EUR)), humanitarne akcije (0,6 milijona funtov (cca 0,9 mio EUR)), denar za podporo 

mednarodnemu Rdečemu križu (v glavnem sredstva Ministrstva za mednarodni razvoj: 

15,6 milijonov funtov (cca 22,3 mio EUR)), iz ostalih različnih virov pa je organizacija 

pridobila še dodatnih slabih 7 milijonov funtov (cca 10 mio EUR) (British Red Cross: 

Trustees' report and accounts, 2006). 

IV. ZAKLJUČEK

Vse omenjene nacionalne organizacije Rdečega križa delujejo v skladu s sedmimi te-

meljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, 

neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. V večini držav so organizacije 

Rdečega križa ene izmed najstarejših, če ne že najstarejše humanitarne organizacije, 

katerih načelo ni pridobivanje dobička, ampak nudenje pomoči pomoči potrebnim. 

Delujejo v interesu javnosti in pogosto predstavljajo partnerja državi na tem področju. 

Kljub deklarirani in zahtevani neodvisnosti in nevtralnosti organizacij in združenj Rde-

čega križa (in Rdečega polmeseca), je vsaka nacionalna organizacija vezana na pravni 

sistem države, v kateri ima sedež. V mnogih državah organizacije uživajo poseben sta-

tus, ki izhaja iz različnih pogodb med njimi in vlado ali iz zakonov, ki urejajo njihovo 

delovanje in organizacijsko strukturo. Naloge in odgovornosti nacionalnih organizacij, 
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ki izhajajo iz mednarodnega humanitarnega prava in statuta Mednarodnega gibanja 

Rdečega križa in Rdečega polmeseca, vključujejo nudenje humanitarne pomoči v voja-

ških spopadih in v primeru kriznih dogodkov, kot so na primer naravne nesreče. Glede 

na razpoložljive kadrovske, tehnične, finančne in organizacijske vire, se mnogo nacio-

nalnih organizacij odloči za dodatne humanitarne naloge, kot je na primer preskrba s 

krvjo. Mednarodno združenje pa z nacionalnimi organizacijami v svojih čezmejnih ak-

cijah sodeluje preko kadrovske, materialne in finančne pomoči, poleg tega pa pomaga 

koordinirati aktivnosti na mestu, kjer se izvaja pomoč. Tako vse nacionalne organizacije 

po svojih močeh delujejo tudi na mednarodnem področju.

Viri sredstev za delovanje posameznih nacionalnih organizacij Rdečega križa so različni 

predvsem po deležu, ki ga posamezen vir predstavlja v celotnem proračunu organizaci-

je. Sredstva organizacije Rdečega križa običajno pridobivajo iz:

• državnih proračunov (lahko za storitve opravljene po pooblastilu, po pogodbi ali 

glede na kako drugačno obliko dogovora, ali pa kot donacija države za delovanje 

organizacije),

• članarin, 

• zapuščin,

• donacij organizacij ali posameznikov,

• akcij zbiranja prispevkov,

• komercialne dejavnosti,

• pomoči drugih nacionalnih organizacij, združenj ipd.

Iz strukture virov je razvidno, da je delež javnega financiranja v nekaterih državah (npr. 

Češka, Italija, Litva, Nizozemska) velik, v drugih državah pa prevladujejo predvsem 

sredstva, pridobljena na podlagi lastne dejavnosti organizacije in donacij.
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CIPER
Ciper - osnovni podatki (68/2007)

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)
Pravica do stavke v povezavi s človekovimi pravicami (19/2008)
Pogrešane osebe - vprašalnik IPU (31/2008)
Resolucije IPU in njihova implementacija (32/2008)

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)

DELOVANJE NATA
Delovanje Nata in aktualni varnostno-politični položaj v svetu (50/2004)

DELOVNI POGOJI 
»Dobro delo« v fleksibilnem okolju (08/2007)

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO
Politike aktivnega staranja prebivalstva (17/2007)

DELOVNO OKOLJE
Tobačna zakonodaja v Sloveniji in EU (49/2006)
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DEMOKRACIJA
Prispevek parlamenta k demokraciji - primer Državnega zbora Republike Slovenije 
(13/2005)

DENARNA KAZEN
Globe (45/2004)

DIREKTIVA 
Antidiskriminacijska zakonodaja EU (43/2004)

DIREKTOR DRUŽBE
Položaj direktorjev gospodarskih družb (29/2008)

DISKRIMINACIJE NA PODLAGI INVALIDNOSTI
Prepoved diskriminacije na podlagi invalidnosti (2/2008)

DODATNA POKOJNINA
Vdovske pokojnine (1/2005)

DOKAZ
Uporaba poligrafa (5/2006)

DOSTOP DO INFORMACIJ
Dostop do arhivskega gradiva (05/2007)

DRUŽINA
Združljivost dela in družinskega življenja (48/2005)
Združljivost dela poslank/poslancev in družinskega življenja (07/2006)
Družinska sodišča (16/2006)

DRUŽINSKA MIGRACIJA
Poroke in imigracije (23/2007)

DRŽAVLJAN
Parlamentarna dinamika - vloga nacionalnih parlamentov v obdobju razmisleka 
(76/2007)
Sodelovanje med državljani in Državnim zborom (4/2008)

DRŽAVLJANSKE PRAVICE
Pravica državljanov EU in njihovih družinskih clanov do prostega gibanja in prebivanja 
na ozemlju Slovenije - Implementacija direktive 38/2004 (42/2008)

DRŽAVNA POMOČ
Načini sofinanciranja medijev v EU (14/2008)

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)
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Poslanske zbornice in njihovo poimenovanje (54/2007)
Državni zbor 1992 - 2007 (12/2007)
Parlamentarna dimenzija v EU (66/2007)
Predsedovanje Slovenije Svetu EU in Državni zbor (44/2008)

DRŽAVNO TOŽILSTVO
Notranji nadzor organov pregona (41/2008) 

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)

ETIKA
Etika v parlamentu (9/2008)

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 (08/2007)
Približevanje držav Zahodnega Balkana (42/2007)

EVROPSKA REGIJA
Podatki o Evroregiji (38/2006)

EVROPSKI PARLAMENT
Parlamentarna dimenzija v EU (66/2007)

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)
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Financiranje predšolske vzgoje v EU (48/2006)
Financiranje vrtcev v državah EU (53/2006)
Financiranje političnih strank (03/2007)
Organizacija in financiranje primarnega zdravstva in zobozdravstva (3/2008)

FLEKSIBILNOST DELA
»Dobro delo« v fleksibilnem okolju (08/2007)

FLEKSIBILNOST ZAPOSLOVANJA
»Dobro delo« v fleksibilnem okolju (08/2007)

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)
Položaj direktorjev gospodarskih družb (29/2008)

GOSPODARSKA REFORMA
Lizbonska strategija (34/2007)

GOVOR
Sovražni govor (40/2005)

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)
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ITALIJA
Italijanski vojni zločinci (10/2005)

IZOBRAŽEVANJE
Izobrazba učiteljev v državah EU (2/2006)

IZVRŠITEV SODNE ODLOČBE
Izvršba majhne kmetije (20/2007)

JAVNA LASTNINA
Poimenovanje infrastrukturnih objektov (18/2008)

JAVNA USTANOVA
Parlament, neodvisne agencije in javna podjetja (7/2008)
Neodvisne agencije (26/2008)
Javna podjetja (28/2008)

JAVNI RED
Omejitve vstopa mladoletnikov v lokale in dostopa do alkoholnih pijač (1/2006)

JAVNO NAROČILO
Zelena javna naročila (62/2007)

JAVNO PODJETJE
Javno-zasebno partnerstvo (45/2006)
Parlament, neodvisne agencije in javna podjetja (7/2008)
Položaj direktorja (vodstvenega delavca) v javnem sektorju (22/2008)
Javna podjetja (28/2008)

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
Javno-zasebno partnerstvo na področju boja proti organiziranemu kriminalu (28/2007)

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 slabo-
tnih oseb (49/2005)
Višina predpisanih kazni za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (53/2005)
Nacionalni register za storilce spolnega nasilja nad otroki (40/2007)



555

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)

KNJIŽNICA
Parlamentarne knjižnice (46/2008)

KODEKS RAVNANJA
Kodeks etike poslancev (25/2005)

KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV
Javno-zasebno partnerstvo (45/2006)

KONKURENČNO PRAVO
Sankcioniranje konkurenčnopravnih kršitev (24/2007)

KRONOLOŠKO POROČILO
Kronologija Državnega zbora v mandatu 2004-2008 (34/2008)

KRUH
Uporaba neprodanega kruha (60/2007)

KULTURA
Programi Evropske unije za področje kulture (04/2007)

KULTURNO SODELOVANJE
Programi Evropske unije za področje kulture (04/2007)

LASTNA SREDSTVA
Financiranje proračuna EU (64/2005)

LJUDSKA INICIATIVA
Ljudska iniciativa (40/2006)
Zakonodajni referendum, vezan na ljudsko iniciativo (55/2006)
Referendum in ljudska iniciativa (5/2008)

LOKALNA OBLAST
Upravljanje s trdnimi (netekočimi) občinskimi odpadki v Evropi/ (4/2006)

LOKALNE VOLITVE
Lokalne volitve - neodvisni kandidati (27/2005)

LOKALNI DAVEK
Oprostitev plačila turistične takse v državah EU (23/2008)
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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)

MEDIJI
Načini sofinanciranja medijev v EU (14/2008)

MEDNARODNA TRGOVINA
Delo delovnih teles državnega zbora in STO (Svetovna trgovinska organizacija) (37/2005)

MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO
Pogrešane osebe - vprašalnik IPU (31/2008)

MEDNARODNO SODELOVANJE
Mednarodno razvojno sodelovanje (29/2007)

MEDPARLAMENTARNO SODELOVANJE
Skupine prijateljstva (65/2007)

MLADOLETNOST
Omejitve vstopa mladoletnikov v lokale in dostopa do alkoholnih pijač (1/2006)

MLADINSKA POLITIKA
Organiziranost mladih (15/2006)
Nosilci mladinske politike (48/2008)

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)

NACIONALNI PARLAMENT
Parlamentarna dimenzija v EU (66/2007)

NAČIN FINANCIRANJA
Pobiranje prispevkov za javne RTV v državah EU (24/2005)

NARAVNE NESREČE
Resolucije IPU in njihova implementacija (32/2008)

NARODNA MANJŠINA
Manjšinska zastopstva (32/2007)
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Etnične manjšine v parlamentu - vprašalnik univerze v Stockholmu (74/2007)

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 dogod-
kov in odločitev) (24/2006)
Državni zbor 1992-2007 - kronologija dogodkov (75/2007)

OBČINA
Globe (45/2004)
Nadzorni odbori občin - SLO-EU (42/2005)

OBMOČJE PROSTE TRGOVINE
Prosta trgovina v Mediteranu - prednosti, slabosti in nadaljnji razvoj (67/2007)

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)

OBSTRUKCIJE
Obstrukcije (39/2008)

OBVEZNO ZAVAROVANJE
Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)

ODPADKI
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)

ODSTOP VLADE
Pristojnosti vlade - tekoči posli (70/2007)
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ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK
Status potomcev kolaborantov (38/2005)

OKOLJSKA POLITIKA
Politika podnebnih sprememb (27/2008)

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)

OSEBNI PODATKI
Pravica do osebnega imena (34/2006)
Varstvo osebnih podatkov v parlamentih (44/2007)
Online preiskave po sodbi nemškega ustavnega sodišča (21/2008)

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Subvencioniranje prehrane osnovnošolskih otrok (11/2008)

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)
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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 obdo-
bju (54/2005)
Delovna telesa Državnega zbora Republike Slovenije - statistični podatki - (57/2005)
Športne aktivnosti poslancev (58/2005)
Učinki novega poslovnika - nekateri statistični podatki (66/2005)
Poročilo o delu - prvo leto mandata (67/2005)
Resolucije IPU in aktivnosti Slovenije (6/2006)
Zmožnost regulativnega upravljanja (8/2006)
Spremljanje kakovosti in učinkovitosti v Državnem zboru (20/2006)
Oblikovanje politične elite v Sloveniji (22/2006)
Spremljanje kakovosti v parlamentih (23/2006)
Vloga parlamenta - Skupščine Republike Slovenije v osamosvajanju (Kronologija dogod-
kov 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 (01/2007)
Poklicna etika nosilcev javnih funkcij - vprašalnik (02/2007)
Organizacije pridružene parlamentu (07/2007)
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 polle-
tnimi podatki) (51/2007)
Poslanske zbornice in njihovo poimenovanje (54/2007)
Pravni in politični instrumenti politične manjšine (63/2007)
Skupine prijateljstva (65/2007)
Podatki o delu Državnega zbora v obdobju januar - november 2007 (72/2007)
Podatki o delu Državnega zbora v obdobju januar - december 2007 (73/2007)
Etnične manjšine v parlamentu - vprašalnik univerze v Stockholmu (74/2007)
Državni zbor 1992-2007 - kronologija dogodkov (75/2007)
Parlamentarna dinamika - vloga nacionalnih parlamentov v obdobju razmisleka 
(76/2007)
Poročilo o delu Državnega zbora v obdobju januar - december 2007 (77/2007)
Sodelovanje med državljani in Državnim zborom (4/2008)
Zaprte seje Državnega zbora (6/2008)
Parlament, neodvisne agencije in javna podjetja (7/2008)
Etika v parlamentu (9/2008)
Nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami (10/2008)
Raziskovalna dejavnost v Državnem zboru (16/2008)
Raziskovalna dejavnost v parlamentih (24/2008)
Presoja vplivov znanstvenega in tehnološkega razvoja (25/2008)
Neodvisne agencije (26/2008)
Polletno poročilo o delu Državnega zbora (januar-julij 2008) (33/2008)
Kronologija Državnega zbora v mandatu 2004-2008 (34/2008)
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Podatki o delu Državnega zbora v mandatu 2004-2008 (primerjalno s podatki za mandat 
2000-2004) (35/2008)
Podatki o delu Državnega zbora v polletnem obdobju (primerjalno s predhodnimi polle-
tnimi podatki) (36/2008)
Podatki o delu Državnega zbora v mandatnem obdobju 2004-2008 (37/2008) 
Poslanske skupine v mandatu 2004-2008 (38/2008)
Obstrukcije (39/2008)
Poslanske skupine - vloga, pristojnost, organiziranost (40/2008)
Delo Državnega zbora v IV. mandatu (43/2008)
Predsedovanje Slovenije Svetu EU in Državni zbor (44/2008)
Avstrijski in slovenski parlament (45/2008)
Parlamentarne knjižnice (46/2008)
Poslanske skupine - vloga, pristojnost, organiziranost - dopolnilna vprašanja (49/2008)
Raziskovalna in dokumentacijsko-knjižnična dejavnost v Državnem zboru - rezultati 
ankete med uporabniki (50/2008)

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)
Poslanske skupine - vloga, pristojnost, organiziranost (40/2008)
Poslanske skupine - vloga, pristojnost, organiziranost - dopolnilna vprašanja (49/2008)

PARLAMENTARNA DIMENZIJA MEDNARODNIH ODNOSOV
Resolucije IPU in aktivnosti Slovenije (6/2006)

PARLAMENTARNA DIPLOMACIJA
Mednarodna dejavnost poslanca (29/2006)

PARLAMENTARNA IMUNITETA
Poslanska imuniteta v ustavah držav članic EU (7/2005)
Omejitve materialne imunitete (46/2005)

PARLAMENTARNA PREISKAVA
Parlamentarna preiskava v Nemčiji (50/2005)
Parlamentarna preiskava v ZDA (28/2006)

PARLAMENTARNE SLUŽBE
Informacijska in raziskovalna podpora parlamentom - vprašalnik (12/2006)
Spremljanje kakovosti in učinkovitosti v Državnem zboru (20/2006)
Spremljanje kakovosti v parlamentih (23/2006)
Raziskovalna in dokumentacijsko-knjižnična dejavnost v Državnem zboru - rezultati 
ankete med uporabniki (50/2008)
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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)
Nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami (10/2008)
Javna podjetja (28/2008)

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)

POKOJNINA
Vdovske pokojnine (1/2005)

POKLICNA ETIKA
Poklicna etika nosilcev javnih funkcij - vprašalnik (02/2007)

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 (03/2007)

POLITIK
Oblikovanje politične elite v Sloveniji (22/2006)

POLITIKA
Participacija žensk v politiki (17/2008)

POLITIKA ZAPOSLOVANJA
Socialna zaščita in fleksibilnost trga dela v državah EU (63/2005)
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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 (01/2007)
Podatki o delu Državnega zbora v obdobju januar - december 2007 (73/2007)
Polletno poročilo o delu Državnega zbora (januar-julij 2008) (33/2008)

POSKUSI NA ŽIVALIH 
Poskusi na živalih (06/2007)

POSLANEC
Ponovno izvoljeni poslanci (42/2004)
Poslanske počitnice (54/2004)
Pogoji za delo poslancev (16/2005)
Sredstva za delo poslancev - vprašalnik Evropskega parlamenta (20/2005)
Plače poslancev v času bolniške odsotnosti (33/2005)
Status poslancev - primerjalno (43/2005)
Status poslancev - tabelarični prikaz (52/2005)
Združljivost dela poslank/poslancev in družinskega življenja (07/2006)
Kodeks etike poslancev (25/2005)

POSLANSKA VPRAŠANJA
Poslanska vprašanja (48/2007)
Poslanska vprašanja (47/2008)

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)
Samostojni poslanci (27/2007)

POSLOVNIK
Pregled ureditve v poslovnikih nekaterih drugih parlamentov (39/2007)

POTNIK
Normativna ureditev avtostopa v EU (6/2005)

POČITNICE
Poslanske počitnice (54/2004)

POSLOVNIK
Državni zbor Republike Slovenije - podatki za IPU (45/2005)
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PRAVICE POSAMEZNIKA
Kaznivost vztrajnega nadlegovanja (57/2006)

PRAVICE TUJCEV
Ureditev položaja tujcev (64/2007)
Pravica državljanov EU in njihovih družinskih clanov do prostega gibanja in prebivanja 
na ozemlju Slovenije - Implementacija direktive 38/2004 (42/2008)

PREBIVALIŠČE
Ureditev položaja tujcev (64/2007)

PREDSEDNIK
Pristojnosti predsednika države (36/2007)

PREDSEDSTVO SVETA EU
Predsedovanje Slovenije Svetu EU in Državni zbor (44/2008)

PREDŠOLSKA VZGOJA
Financiranje predšolske vzgoje v EU (48/2006)
Financiranje vrtcev v državah EU (53/2006)

PREISKOVALNI POSTOPEK
Primer Clearstream (69/2007)

PRIDOBITEV LASTNINE
Neupravičeno pridobljeno premoženje - pregled zakonodaje (13/2008)

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)
Poimenovanje infrastrukturnih objektov (18/2008)

PROMETNI PREDPISI
Kršitev cestnoprometnih predpisov na Finskem (71/2007)

PRORAČUN
Financiranje proračuna EU (64/2005)

PROSTO GIBANJE OSEB
Pravica državljanov EU in njihovih družinskih clanov do prostega gibanja in prebivanja 
na ozemlju Slovenije - Implementacija direktive 38/2004 (42/2008)

PROTOKOL
Protokolarna pravila (39/2006)
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PUBLIKACIJA
Državni zbor 1992 - 2007 (12/2007)

RAZISKAVE
Informacijska in raziskovalna podpora parlamentom - vprašalnik (12/2006)
Raziskovalna dejavnost v Državnem zboru (16/2008)
Raziskovalna dejavnost v parlamentih (24/2008)

RAZISKAVE IN RAZVOJ
Raziskave in tehnološki razvoj (35/2007)

RAZISKOVALNO POROČILO
Raziskovalna dejavnost v Državnem zboru (16/2008)

RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE
Razveza zakonske zveze v Evropski uniji (09/2007)

RAZVOJNA POMOČ
Mednarodno razvojno sodelovanje (29/2007)

REFERENDUM
Zakonodajni referendum, vezan na ljudsko iniciativo (55/2006)
Referendum in ljudska iniciativa (5/2008)

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)

RUDARSTVO
Rudarstvo v državah EU in ravnanje z živim srebrom (8/2008)

SEJA PARLAMENTA
Zaprte seje Državnega zbora (6/2008)

SESTAVA PARLAMENTA
Sestava državnega zbora - po spolu, po političnih strankah (1/2008)

SEZONSKI DELAVEC
Zaposlitve v kmetijstvu (13/2006)

SISTEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Organizacija in financiranje primarnega zdravstva in zobozdravstva (3/2008)

SKRB ZA STAREJŠE
Ureditev instituta družinskega pomočnika (19/2007)
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SLOVENIJA
Nepridobitne in nevladne organizacije (28/2005)

SOCIALNI TRANSFERJI
Socialna zaščita in fleksibilnost trga dela v državah EU (63/2005)
Denarna nadomestila (59/2007)

SODIŠČA
Kazenske evidence za storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok in slabo-
tnih oseb (49/2005)
Družinska sodišča (16/2006)

SODNA PRAKSA ES
Premoženjski davki v EU (48/2004)

SODNIK
Imenovanje sodnikov in tožilcev v nekaterih evropskih institucijah (17/2005)
Volitve in status ustavnih sodnikov v državah EU in ZDA (30/2008)

SOVRAŽNI GOVOR
Sovražni govor (40/2005)

SPREMEMBA PODNEBJA
Politika podnebnih sprememb (27/2008)

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)

STAROSTNA DISKRIMINACIJA
Antidiskriminacijska zakonodaja EU (43/2004)

STATISTIKA
Statistični podatki o delu Državnega zbora Republike Slovenije v IV. mandatnem obdo-
bju (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)



566

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 
pollet nimi podatki) (51/2007)
Podatki o delu Državnega zbora v obdobju januar - november 2007 (72/2007)
Poročilo o delu Državnega zbora v obdobju januar - december 2007 (77/2007)
Podatki o delu Državnega zbora v polletnem obdobju (primerjalno s predhodnimi 
pollet nimi podatki) (36/2008) 
Podatki o delu Državnega zbora v mandatnem obdobju 2004-2008 (37/2008) 
Poslanske skupine v mandatu 2004-2008 (38/2008)
Delo Državnega zbora v IV. mandatu (43/2008)

STAVKA
Pravica do stavke v povezavi s človekovimi pravicami (19/2008)

STROJARSTVO IN KRZNARSTVO
Krznarske farme v evropskih državah (12/2008)

SUBVENCIONIRANJE CEN
Subvencioniranje študentske prehrane (16/2007)
Subvencioniranje prehrane osnovnošolskih otrok (11/2008)

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)

TAJNA SLUŽBA
Primer Clearstream (69/2007)
Spremljanje mednarodnih sistemov zvez (20/2008)

TEHNOLOŠKA PRESOJA
Presoja vplivov znanstvenega in tehnološkega razvoja (25/2008)

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)
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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)
Oprostitev plačila turistične takse v državah EU (23/2008)

UČITELJ
Izobrazba učiteljev v državah EU (2/2006)
Primerjava ureditev učiteljskih zbornic v državah EU (21/2006)

UDELEŽBA ŽENSK
Zastopanost žensk v parlamentu (26/2005)
Participacija žensk v politiki (17/2008)

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)

USTAŠI
Ustaški zločini nad slovenskim narodom (9/2006)

USTAVA
Dan ustavnosti (47/2004)
Poslanska imuniteta v ustavah držav članic EU (7/2005)
Spremembe ustav držav članic EU (11/2005)

USTAVNO SODIŠČE
Volitve in status ustavnih sodnikov v državah EU in ZDA (30/2008)
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VARNOST ŽIVIL
Varna hrana (61/2007)

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)
Zelena javna naročila (62/2007)

VARSTVO VODA
Uredba, ki prepoveduje potapljanje v Ljubljanici (51/2004)
Primerjalni prikaz uredb na področju podvodnih aktivnosti (52/2004)

VARSTVO ZASEBNOSTI
Online preiskave po sodbi nemškega ustavnega sodišča (21/2008)

VARSTVO ŽIVALSTVA
Poskusi na živalih (06/2007)

VERSKA SKUPINA
Resolucije IPU in njihova implementacija (32/2008)

VLADA
Vlada v senci (18/2005)
Pristojnosti vlade - tekoči posli (70/2007)

VLADNI PROGRAM
Lizbonska strategija (34/2007)

VODILNI DELAVCI
Položaj direktorja (vodstvenega delavca) v javnem sektorju (22/2008)

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)
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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)

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)

ZAPLEMBA PREMOŽENJA
Neupravičeno pridobljeno premoženje - pregled zakonodaje (13/2008)

ZAPORNIK
Skrivni zapori in nezakoniti prevozi zapornikov preko ozemlja držav članic EU (15/2008)

ZAPORNIŠKI REŽIM
Skrivni zapori in nezakoniti prevozi zapornikov preko ozemlja držav članic EU (15/2008)

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)

ZAŠČITA ŽIVALI
Krznarske farme v evropskih državah (12/2008)

ZAUPNOST
Varnostno preverjanje poslancev (37/2006)

ZBIRANJE PODATKOV
Spremljanje mednarodnih sistemov zvez (20/2008)

ZBORNICE
Primerjava ureditev učiteljskih zbornic v državah EU (21/2006)
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ZDRAVILSTVO
Ureditev zdravilstva v Sloveniji in v nekaterih državah EU (44/2005)

ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA 
Financiranje zdravstvenih sistemov (32/2005)

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Nadomestila za začasno zadržanost z dela (30/2005)

ZDRUŽENJE OBČIN
Združevanje lokalnih skupnosti (44/2004)

ZLOČIN NAD ČOVEČNOSTJO
Italijanski vojni zločinci (10/2005)
Ustaški zločini nad slovenskim narodom (9/2006)

ŽIVLJENSKI STROŠKI
Denarna nadomestila (59/2007)

ŽIVO SREBRO
Rudarstvo v državah EU in ravnanje z živim srebrom (8/2008)






