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1 UVOD

Promocija aktivnega državljanstva intenzivneje poteka že od časa osamosvojitve dalje 
oziroma spremembe političnega sistema. Zdi se, da težnja države in njenih organov po 
vključevanju državljanov v vse ravni upravljanja tudi na najvišji - nacionalni, ni pojenjala; 
nasprotno še vedno se krepi. V strokovnih krogih potekajo javne tribune in razprave na temo 
nujnosti aktivnega državljanstva in razmišljanja o vzgoji za demokracijo. 

O aktivnem državljanstvu, o odnosih med Državnim zborom in civilno družbo, o modelih 
nevladnih organizacij v svetu in o drugih možnostih sodelovanja z različnimi javnostmi je bilo 
narejenih že več raziskav.1 Tokrat smo si za cilj zadali predstavitev dobrih praks aktivnega 
državljanstva v evropskih parlamentih s posebnim poudarkom na skandinavskih državah, še 
posebej Švedske. 

V pomoč so nam bili različni odgovori Evropskega centra za parlamentarne raziskave in 
dokumentacijo (ECPRD), ki obravnavajo teme kot so:

• demokratična in civilna vzgoja v parlamentih,
• priprava zakonodajnih dokumentov in sodelovanje javnosti pri tem,
• posvetovanje z državljani ob pripravi zakonskih predlogov,
• mladi in parlament,
• informacijski centri znotraj parlamentov (tudi za zadeve EU) idr.

Na osnovi teh odgovorov poizkušamo odgovoriti na vprašanje, v kateri fazi zakonodajnega 
postopka in na kakšen način lahko nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu NVO) in 
druge organizacije civilne družbe dejavno sodelujejo pri delu parlamenta. Iščemo tudi 
institucionalne okvire - poslovniška določila, ki zakonodajne organe obvezujejo k dialogu s 
civilno družbo in hkrati ugotavljamo, da je ne glede na to sodelovanje s civilno družbo 
običajna praksa. Takšen pristop omogoča nadgradnjo oziroma višjo stopnjo razvoja civilnega 
dialoga ter krepitev politične participacije in demokratizacije institucij, kar posredno vpliva na 
izboljšanje zaupanja javnosti v parlament.

Uvodni - pojmovni opredelitvi sledi pregled najpomembnejših načelnih in konkretnih 
priporočil določenih mednarodnih organizacij v zvezi z razvojem civilnega dialoga oziroma 
spodbujanja partnerskega sodelovanja med NVO in parlamenti (na nivoju EU, Sveta Evrope 
in OZN). Sledi primerjalni pregled naslednjih držav: Švedska, Danska, Finska, Norveška, 
Estonija, Portugalska ter sklepne ugotovitve.

2 NEVLADNE ORGANIZACIJE IN CIVILNA DRUŽBA

Splošno sprejete definicije o civilni družbi ni, kljub temu pa jo lahko razumemo kot »pojav v 
organiziranem družbenem življenju, ki ga zaznamujejo prostovoljnost, dejavnost, ki se 

  
1 Gl. na primer: Raziskovalna  naloga št. 4/2008: "Sodelovanje med državljani in Državnim zborom", št. 
54/2006: "Spletne strani parlamentov namenjene otrokom in mladini", št. 5/2004: "Sodelovanje med vladami in 
nevladnimi organizacijami", št. 37/2003: "TV prenosi parlamentarnih sej,"  št. 12/2000: "Parlament in nevladne 
organizacije" itn. Pripravljenih je bilo tudi več ciljnih raziskovalnih projektov (CRP-ov): (2006): "Odnosi z 
javnostmi Državnega zbora Republike Slovenije", (2004): "Delovna telesa državnega zbora kot osrednje mesto 
sodelovanja med zakonodajno vejo oblasti in civilno družbo v procesih oblikovanja politik," in drugi (gl. spletno 
mesto Državnega zbora: http://www.dz-rs.si/index.php?id=103).
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aktivira sama od sebe – in torej mobilizira predvsem svoje lastne moči - avtonomnost od 
države in upoštevanje obstoječega pravnega reda oziroma skupnih pravil družbenih ravnanj« 
(Rizman, 1999 v Eror in drugi, 2004).

Eden od stebrov civilne družbe so nevladne organizacije, ki so podvržene stalnim 
spremembam. Omogočajo državljansko iniciativo in opravljanje nalog, ki jih je v preteklosti 
opravljala država ter so konkurenca določenim nalogam, pomenijo prevzemanje lastnih 
iniciativ in odgovornosti za določene (javne) naloge. NVO posameznika spodbujajo k osebni 
in finančni aktivnosti za splošno koristno, dobrodelno področje (Trstenjak: 1998:15 v Eror in 
drugi 2004).

Tuje države uporabljajo za pojmovanje NVO različne izraze, na primer: neprofitni sektor, 
dobrodelni sektor, prostovoljni sektor, neobdavčeni sektor, nevladni sektor, socialna 
ekonomija,  tretji sektor ipd. V evropskih državah največkrat naletimo na izraz nevladni in 
neprofitni sektor oziroma organizacija. Na različno opredelitev NVO naletimo tudi pri 
mednarodnih organizacijah. Evropska unija določa nekatere skupne značilnosti, ki naj bi jih 
nevladne organizacije izpolnjevale, neke minimalne kriterije podobno določa tudi Svet 
Evrope (prim. Strategija Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami).

Razmerje med parlamentom in nevladnimi organizacijami bi lahko označili kot razmerje 
parlament – civilna družba. Civilna družba, ki je v glavnem organizirana kot nevladne 
organizacije, lahko v parlamentu, torej v zakonodajnem procesu, sodeluje najmanj kot 
zainteresirana javnost. 

3 MEDNARODNE SMERNICE ZA SODELOVANJE OBLASTI S CIVILNO 
DRUŽBO

V nadaljevanju si oglejmo nekatere mednarodne smernice za sodelovanje oblasti z nevladnimi 
organizacijami oziroma civilno družbo.

3.1 Evropska unija

Na ravni Evropske unije je pravica do združevanja (freedom of association) zagotovljena v 
12. členu Listine o temeljnih pravicah Evropske unije (Charter of Fundamental Rights of the 
European Union). Državljani EU imajo pravico do svobodnega združevanja zaradi 
uresničevanja skupnih ciljev. Prek različnih združenj lahko dejavno sodelujejo pri 
oblikovanju politik v okviru EU. Na področju nevladnih organizacij je pomembno sprejetje 
dveh dokumentov Evropske komisije, in sicer: Komisija in nevladne organizacije: 
oblikovanje tesnejšega partnerstva in Bela knjiga: Evropsko upravljanje (Eror in drugi 2004). 

Prvi dokument Komisija in nevladne organizacije: oblikovanje tesnejšega partnerstva najprej 
predstavi sedanje odnose med Komisijo in nevladnimi organizacijami in nekatere probleme, 
nato predlaga morebitne načine za razvoj in ukrepe, potrebne za izboljšanje in krepitev 
sedanjih odnosov med Komisijo in nevladnimi organizacijami. Opredeljuje skupne značilnosti 
nevladnih organizacij, principe sodelovanja med Komisijo in nevladnimi organizacijami, 
dialog in posvetovanje med nevladnimi organizacijami in Komisijo, proračunska in kadrovska 
vprašanja ter pretok informacij. Iz omenjenega dokumenta izhaja tudi, da se sektor nevladnih 
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organizacij pogosto opisuje kot izjemno raznolik in zapolnjen z organizacijami, katerih cilji, 
struktura in motivi so precej različni. Zaradi velikih razlik med zakonodajo v zvezi z 
dejavnostmi nevladnih organizacij, po kateri imajo nevladne organizacije lahko denimo status 
dobrodelnega ali neprofitnega združenja ali sklada, opredelitve ni mogoče zasnovati na pravni 
definiciji. Pojem nevladna organizacija je mogoče uporabiti kot kratko poimenovanje za vrsto 
organizacij, ki so jim skupne naslednje značilnosti:

- niso ustanovljene zaradi osebnih koristi, čeprav lahko zaposlujejo plačane delavce in se 
ukvarjajo z dejavnostmi, ki prinašajo prihodek, dobičkov ali presežkov ne delijo članom 
ali upravi;

- so prostovoljne; ustanovljene so prostovoljno in vključujejo element prostovoljnega dela;
- so vsaj delno formalizirane oziroma institucionalizirane; večinoma imajo statut ali kakšno 

drugo obliko dokumenta, ki določa njihovo poslanstvo, cilje in področje delovanja, 
odgovorne pa so svojim članom in donatorjem;

- so neodvisne, zlasti od vlade in drugih organov oblasti ter političnih strank ali poslovnih 
organizacij;

- cilji in z njimi povezane vrednote nevladnih organizacij niso v službi njihovih lastnih 
koristi. Njihov cilj je delovati v javnem življenju nasploh v zvezi z zadevami in vprašanji, 
povezanimi s koristmi ljudi, posameznih skupin ali družbe kot celote. Ne ukvarjajo se z 
doseganjem poslovnih ali stanovskih interesov svojih članov (Eror in drugi 2004). 

Drugi dokument Bela knjiga - Evropsko upravljanje (White paper: European Governance) pa 
zasleduje pet temeljnih načel dobrega upravljanja: 
- odprtost, 
- participativnost, 
- odgovornost, 
- učinkovitost in 
- usklajenost. 

V kontekstu tega dokumenta imajo organizacije civilne družbe pomembno vlogo pri 
vzpostavljanju širšega dialoga med različnimi akterji političnega odločanja. Zaradi tega je bela 
knjiga poudarila pomembnost sodelovanja in posvetovanja z  organizacijami civilne družbe 
pri sprejemanju odločitev v okviru unije. Evropska komisija še posebej spodbuja skladno 
zastopanost organizacij civilne družbe na ravni Evropske unije (Eror in drugi 2004). 

3.1.1 Priporočila za Slovenijo

V času pristopnih pogajanj je krepitev sodelovanja z nevladnimi organizacijami prišla še bolj 
do izraza. Iz strategije sodelovanja z nevladnimi organizacijami za Slovenijo (Strategy of 
cooperation of the government of the Republic of Slovenia with non-governmental 
organisations) med drugim izhaja, da je raznoliko delo nevladnih organizacij predpogoj za 
razvoj večplastne družbe in za izvajanje načel demokracije ter da nevladne organizacije 
pomembno prispevajo k splošni blaginji na določenih področjih. Za cilj pa so si zadali tudi 
vzpostavitev sodelovanja z nevladnimi organizacijami v duhu dobrega partnerstva. Vlada 
mora spoštovati načelo razlik in si prizadevati za demokratično sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Z namenom doseganja tega cilja, vlada 
želi:
- vzpostaviti trajno podlago za reševanje težav pri delu in razvoju nevladnih organizacij,
- prispevati k promociji NVO v družbi,
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- uvesti trajne načine vplivanja NVO na oblikovanje in izvajanje politik vlade ter 
zagotavljanje sodelovanja javnosti pri sprejemanju aktov. 

Zato naj vlada:
- da pobudo za začetek trajnega in tvornega sodelovanja z nevladnimi organizacijami, 
- pri pripravi zakonodajnih in drugih podlag upošteva potrebo po hitrejšem in svobodnejšem 

razvoju nevladnih organizacij, 
- zagotovi spoštovanje tega dokumenta v odnosih z nevladnim sektorjem, 
- opredeli in izvaja različne oblike sodelovanja z NVO v procesu oblikovanja in izvajanja 

svojih politik (sodelovanje pri pripravi zakonodajnih  in drugih strateških dokumentov), 
- spodbuja prenos javnih funkcij in pristojnosti na nevladne organizacije na vseh tistih 

področjih, kjer je mogoče zagotoviti boljše in učinkovitejše storitve, 
- se vzdrži dejanj, ki bi lahko ogrozila neodvisnost nevladnih organizacij (več: Support to 

NGO sector, spletno mesto). 

3.2 Svet Evrope

V okviru Sveta Evrope je bila leta 1986 sprejeta Evropska konvencija o priznavanju pravne 
osebnosti mednarodnim nevladnim organizacijam (European Convention on the Recognition 
of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisations). Konvencijo je 
podpisalo samo 11 držav članic Sveta Evrope, 9 od teh jo je tudi ratificiralo - med njimi tudi 
Slovenija2 (Eror in drugi, 2004).
Podpisnice so se s to konvencijo zavezale, da bodo priznale pravno osebnost in sposobnost 
vsem nevladnim organizacijam, ki kot take delujejo v katerikoli državi podpisnici. 
Konvencija naj bi olajšala delo mednarodnim nevladnim organizacijam na mednarodni ravni, 
določa pa tudi, kakšne organizacije lahko štejemo kot mednarodne nevladne organizacije. 
Značilnosti mednarodne nevladne organizacije, kot izhaja iz Konvencije, so:
- ustanovljena je s ciljem doseganja koristi v mednarodnem okviru,
- ustanovljena je na podlagi notranjih predpisov države podpisnice,
- izvaja aktivnosti na področju najmanj dveh držav podpisnic,
- ima sedež na ozemlju države podpisnice ter upravne in nadzorne organe v tej državi ali 

kateri drugi državi podpisnici (Eror in drugi, 2004).

V okviru programa Demo-Droit – pravno sodelovanje Sveta Evrope za razvoj in utrjevanje 
demokratične stabilnosti, so države članice začele politični dialog, katerega namen je 
vzpostavitev ustreznega pravnega okvira položaja nevladnih organizacij in krepitev civilne 
družbe na sploh v posameznih državah članicah. V okviru multilateralnega srečanja v 
Strasbourgu marca 1998 so bile sprejete Smernice za promocijo razvoja in krepitve nevladnih 
organizacij v Evropi (Guidelines to promote the development and strenghtening of NGOs in 
Europe). Te smernice naj bi države članice upoštevale pri urejanju pravnega položaja 
nevladnih organizacij (Eror in drugi, 2004). 

Svet Evrope je na področju promocije in krepitve delovanja nevladnih organizacij zelo 
aktiven. Omenimo naj sprejetje nekaterih dokumentov, pomembnih za sodelovanje civilne 
družbe pri oblikovanju politik:
- priporočilo iz leta 2001: Udeležba priseljencev in tujih prebivalcev v političnem življenju 

v državah članicah Sveta Evrope,

  
2 Podatek se nanaša na dan 8. 3. 2004.
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- Resolucija z dne 19. 11. 2003: Položaj partnerstva med Svetom Evrope in nacionalnimi 
nevladnimi organizacijami,

- iz istega srečanja (19. 11. 2003): Sodelovalni položaj mednarodnih nevladnih organizacij 
pri Svetu Evrope (več: Informacijski Urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji, spletno 
mesto).

Svet Evrope si prizadeva za ustrezne rešitve tudi na regionalnem oziroma lokalnem nivoju, 
zato omenimo vsaj dva pomembna dokumenta:

- Konvencijo o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni iz leta 1992 in
- Priporočilo odbora ministrov iz leta 2001 državam članicam o sodelovanju državljanov pri 

lokalnem javnem življenju, v katerih vlade držav članic med drugim pozivajo naj 
pregledajo domačo zakonodajo, jo prilagodijo in si prizadevajo za zagotavljanje različnih 
oblik političnega sodelovanja na vseh ravneh (Informacijski Urad Sveta Evrope v 
Republiki Sloveniji, spletno mesto). 

3.3 Organizacija Združenih narodov3

OZN je priznala legitimen status nevladnim organizacijam že z Ustanovno listino, ko je v 71. 
členu opozorila na možno sodelovanje med ekonomsko-socialnim svetom in nevladnimi 
organizacijami. Tudi številne druge pogodbe in deklaracije OZN vsebujejo določbe v zvezi s 
pravico do združevanja, mirnega zbiranja in svobodo govora, katere zagotavljajo obstoj in 
delovanje nevladnih organizacij. 

OZN nima posebnih pravil oziroma zahtev glede definicije ali terminologije za nevladne 
organizacije. Standardi OZN tudi ne vsebujejo pravil glede potrebnih postopkov za 
ustanovitev, delovanje in prenehanje nevladnih organizacij. Ne glede na to pa so nekatera 
načela povsem jasna. Vlade držav imajo pravico določati pravila v zvezi z ustanovitvijo in 
delovanjem nevladnih organizacij, medtem ko je svoboda združevanja pravica sama po sebi 
in ni nekaj, kar bi vlade držav podelile ali odobrile svojim državljanom (Eror in drugi, 2004). 

  
3 V celoti povzeto iz raziskovalne naloge št. 5/2004 : Eror Andrej, Koselj Nataša (2004): "Sodelovanje med 
vladami in nevladnimi organizacijami."
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4 SODELOVANJE MED PARLAMENTI IN CIVILNO DRUŽBO - PRIMERI 
DOBRIH PRAKS

V skandinavskih državah je združevanje v organizacije zelo razširjeno zato smo večji 
poudarek namenili tem državam. Vključili pa smo tudi primer Portugalske in Estonije. 

4.1 Švedska

Osrednja značilnost razvoja sodobne švedske družbe je, da so družbena gibanja in interesne 
organizacije sodelovale in vplivale na politično odločanje. Na Švedskem je bil ta odnos med 
državo in interesnimi organizacijami institucionaliziran že zgodaj (Rothstein 1992 v odgovoru 
ECPRD št. 948). Osrednji organ, v katerem so bile zastopane interesne skupine, je bil 
Nacionalni odbor za zdravje in dobro počutje, ki je bil ustanovljen leta 1912. Upravni odbor 
so sestavljali predstavniki sindikatov in organizacij delodajalcev. Takšna ureditev se je 
izkazala za uspešno in udeležba interesnih skupin se je razširila tudi na druga področja 
politike (Rothstein 2000 v odgovoru ECPRD št. 948). Švedski model, za katerega je značilen 
kompromis in konsenzualne rešitve je bil v poznih 60-ih letih prepoznaven tudi na 
mednarodni ravni. V obdobju 1960-1997 je bila zastopanost interesnih skupin približno 20 % 
(Hermansson in drugi, 1999:37 v odgovoru ECPRD). 

Danes ne moremo govoriti o konsenzualni demokraciji na enak način kot v preteklosti. 
Švedski model je bil v stanju prehoda že od poznih 70-ih let. Zastopanje organizacij v 
centralnih državnih organih je bilo vprašljivo in zmanjšano (Lewin, 1994). Leta 1992 je  
Riksdag sprejel odločitev o preklicu formalne zastopanosti organizacij na odborih vladnih 
agencij. Poleg tega ni bilo več istega zaupanja med velikimi interesnimi organizacijami in 
trgom delovne sile (Elvander 1998, Sou 1990:44, v odgovoru ECPRD št. 948).

4.1.1 Organiziranost na vladni ravni4

Pravica do združevanja je zagotovljena že v Ustavi Kraljevine Švedske. V okviru švedskega 
ministrstva za pravosodje deluje Oddelek za demokracijo, človekove pravice, nevladne 
organizacije in šport, ki je med drugim odgovoren za splošna vprašanja v zvezi z možnostjo 
združevanja ljudi v različne organizacije, gibanja in društva. Ukvarja se tudi s pogoji za 
delovanje takšnih organizacij ter možnostmi financiranja, ki so med ostalim določeni v 
posameznih zakonih. 

Cilj vladne politike o nevladnih organizacijah je zagotavljanje najboljših možnosti za 
ustanovitev in sodelovanje ljudi v nevladnih organizacijah. Z zadevami, povezanimi z 
neprofitnim sektorjem in njegovimi številnimi aktivnostmi, se večinoma ukvarjajo politike s 
številnih področij. Za koordinacijo politike vlade do nevladnih organizacij je pristojna 
delovna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki vseh ministrstev. Ena od nalog vladne 
politike je tudi zagotavljanje ustreznosti zakonodaje, ki ureja delovanje in financiranje 
nevladnih organizacij. Kot primer lahko navedemo ukrep vlade, s katerim je ustanovila 
samostojni odbor, ki preučuje zakonodajo s področja nevladnih organizacij. Politika o 
nevladnih organizacijah vključuje tudi splošna vprašanja o dodeljevanju finančnih sredstev 

  
4 Povzeto iz raziskovalne naloge št. 5/2004 : Eror Andrej, Koselj Nataša (2004): Sodelovanje med vladami in 
nevladnimi organizacijami.
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nevladnim organizacijam, med drugim tudi sistem, po katerem se finančna sredstva 
dodeljujejo.

Glede financiranja je na Švedskem uveljavljen sistem neposredne finančne pomoči 
organizacijam civilne družbe. Finančna pomoč tem organizacijam je zagotovljena tako na 
državni kot na regionalni in lokalni ravni. Največ finančnih sredstev prispevajo občinske 
oblasti na lokalni ravni. Financiranje na državni ravni se ne nanaša na financiranje 
posameznih projektov, ampak skuša država z neposrednim financiranjem zagotoviti finančno 
stabilnost različnih sektorjev civilne družbe (širše Eror in drugi, 2004).

4.1.2 Parlamentarna praksa 

Sodelovanje civilne družbe pri pripravi predlogov zakonov

Na Švedskem je običaj, da vlada pred predložitvijo predloga zakona prouči različne 
razpoložljive alternative. V ta namen se imenuje preiskovalni odbor (inquiry committee), ki je 
sestavljen iz ene ali več oseb - strokovnjakov, javnih uslužbencev ali politikov. Ko vlada 
imenuje odbor, določi tudi smernice za njegovo delo, navede vprašanja, ki jih je treba 
preučiti, težave, ki jih je treba rešiti, in datum, do katerega vlada želi, da odbor dokonča svoje 
delo.

Odbor navede svoje predloge v obliki poročila vladi. Poročilo je objavljeno kot del serije 
uradnih poročil vlade. Potem ko odbor predloži svoje predloge in priporočila, vlada pošlje 
poročilo ustreznim javnim agencijam, organizacijam in občinam, da pridobi njihovo mnenje. 
Vsakdo, tudi posamezniki, ima pravico pridobiti kopijo poročila in predložiti pripombe vladi. 
Predstavniki različnih nevladnih organizacij pogosto želijo svoje pripombe predstaviti vladi v 
živo (iz oči v oči). Tisti, ki želijo podati svoje pripombe, imajo na voljo tri mesece časa. 
Njihovi predlogi  morajo biti v pisni obliki, tako da imajo lahko vsi dostop do njih (Odgovor 
ECPRD št. 1209).

Posvetovanje z državljani in njihovimi organizacijami v zakonodajni praksi

Na Švedskem ne obstajajo posebna pravila v zvezi z odnosi med parlamentom in civilno 
družbo ali interesnimi skupinami v zakonodajnem postopku. Vendar pa je mogoče reči, da 
interesne skupine in socialna gibanja lahko vplivajo na zakonodajni proces na drugačne 
načine. Socialna gibanja, sindikati in poslovni sektor so pogosto zastopani v omenjenem 
posebnem preiskovalnem odboru (Lewin, 1992 v Odgovoru ECPRD št. 1210). V obdobju 
1960-1995 so interesne organizacije sestavljale v povprečju približno 15 % članov tovrstnih 
odborov (Hermansson et. Al, 1999:30 v odgovoru ECPRD št. 1210).

Kar zadeva sodelovanje v postopku, preden vlada zavzame stališče glede priporočila 
preiskovalnega odbora, naj omenimo, da je poročilo poslano v obravnavo pristojnim 
organom. To so lahko organi centralnih vladnih agencij, posebne interesne skupine, lokalne 
oblasti ali druge organizacije, katerih dejavnosti lahko vplivajo na predlog zakona. Njihova 
stališča so pogosto upoštevana že v predlogu vlade. V obdobju 1971-1997 so bile interesne 
organizacije zastopane v povprečju 35-40 % od celotnega števila organov (Hermansson et. Al, 
1999:35 v odgovoru ECPRD št. 1210).
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Poleg tega imajo interesne skupine možnosti, da predstavijo svoja stališča v okviru dejavnosti 
parlamenta. Na primer, parlamentarni odbori pogosto zaprosijo za mnenje pristojne organe, 
interesne organizacije itd. v zvezi z njihovo pripravo predlogov za odločanje v parlamentu. 
Predstavniki interesnih organizacij so lahko vabljeni k sodelovanju pri javnih predstavitvah, 
ki jih včasih organizirajo odbori, z namenom, da bi preučili vprašanja čim bolj temeljito. Prav 
tako je v skupnem interesu, da imajo te organizacije stike s poslanci (Hermansson et. Al, 1999 
v odgovoru ECPRD št. 1210).

Večina poslancev ima svojo spletno stran, svoj blog jih ima 20 %, poslužujejo pa se tudi 
drugih socialnih omrežij - mikroblogov t.i. twiterjev.5 Pri tem je treba omeniti, da to ni v 
povezavi s spletno stranjo parlamenta in da parlamentarna administracija pri tem ne sodeluje.

Parlament objavlja dokumente v tiskani obliki in na spletni strani parlamenta v različnih 
elektronskih formatih (HTML, PDF in Word). Informacije o delu parlamenta so na voljo v 
brošurah, na spletni strani, in celo v obliki filmov ter iger. Parlament izdaja tudi tednik 
"Riksdag & Departement."  Dogajanje v parlamentu in javna zaslišanja odborov oddajajo v 
živo na spletni strani Riksdaga, na voljo so tudi v arhivu spletnega oddajanja (webcast). 
Riksdag zagotavlja oddajanje različnim televizijskim družbam. S pomočjo različnih 
informacijskih tehnik si parlament prizadeva za zagotavljanje informacij na najboljši možni 
način za različne ciljne skupine z različnimi potrebami. Druge inovativne metode za 
vključevanje državljanov (na primer e-demokracija, spletna orodja za interakcijo in 
sodelovanje državljanov,  komunikacijski portali, video posnetki, e-obveščanje, SMS-i, so 
bolj instrumenti vlade in njenih organov (Odgovor ECPRD št. 1210).

Državljanska vzgoja - mladi in parlament

Švedski Riksdag je razvil t.i demokratično delavnico za otroke med 13-im in 15-im letom. 
Eden izmed ciljev administracije Riksdaga je spodbuditi zanimanje za delovanje Riksdaga 
med mladimi. Demokratična delavnica je namenjena dijakom, da bi pridobili vpogled 
oziroma občutek o političnih dolžnostih poslancev. 

Parlament večkrat tedensko organizira obiske za otroke od 7-ega do 9-ega razreda. S pomočjo 
izobraževalne metodologije, ki temelji na aktivnem učenju, učence spodbujajo, da sami 
razmišljajo, razpravljajo in sprejmejo svoja stališča. Vprašanja so poenostavljena, a ustrezajo 
aktualnim temam. 
Obisk delavnice
Učenci se na obisk pripravijo že v šoli na osnovi gradiv, ki jim jih posreduje Oddelek za 
informiranje. O njih predhodno razpravljajo v razredu.

Ko pridejo učenci na delavnico, naredijo nekaj vaj z uporabo video posnetkov, na osnovi 
katerih zavzamejo svoje stališče. Ta del obiska se imenuje "korak v krog." Učenci navedejo 
svoje stališče glede določenega vprašanja in vstopijo v krog ali pa ostanejo zunaj. Takšen 
uvod naj bi  spodbudil radovednost in osredotočil pozornost dijakov k pripravi naslednjega 
dela igre vloge.

Vsak učenec dobi kartico s podatki o spolu, starosti, izobrazbi in izkušnjami, geografskim 
okrožjem, strankarsko pripadnostjo in prednostnimi političnimi vprašanji. V igri obstaja pet 

  
5 Twitter je storitev, ki omogoča uporabnikom pošiljanje in branje sporočil znane kot tweets (več Wikipedia, 
spletno  mesto).



10

fiktivnih strank. Igra se začne, ko učenci gredo v svoje strankarske pisarne, kjer proučijo dva 
predloga zakona, ki jih je predložila vlada. V okviru teh dejavnosti imajo dostop do 
časopisnih člankov, telefonskih pogovorov, odlomkov iz radijskih programov. Informacije in 
navodila dobivajo prek računalniških zaslonov in prek nadzornika.

Razprave o predlogih se izvajajo izmenično v poslanskih skupinah in na sejah odborov. Na 
takšen način je učenec v stiku s svojo politično opcijo, pogaja pa se tudi z drugimi 
poslanskimi skupinami. Učence se spodbuja k iskanju zavezništva in koalicij, da bi dosegli 
večino za svoje predloge. Na zadnji seji odbora oblikujejo preprosto poročilo. Na tej stopnji 
morajo pripraviti predlog, ki bi lahko dobil večinsko podporo na glasovanju. Končno se vse 
politične stranke sestanejo na plenarnem zasedanju. Nadzornik prevzame vlogo predsednika, 
vodi razpravo in glasovanja. 

Vrednotenje in razmislek 
Zaključni del obiska je sestavljen iz nadaljnjih razmišljanj in razprav o tem, kako so učenci 
doživeli igro vlog. Primerjave so narejene med tem, kar se je dogajalo v delavnici 
demokracije in tem, kar se dogaja v realnem delu Riksdaga. Potem si učenci lahko ogledajo 
sejo z javne galerije parlamenta. 

Po končanem obisku imajo na voljo gradiva za nadaljnjo obravnavo v šoli. Gradivo vključuje 
naloge, ki se ukvarjajo z zakonodajnimi predlogi, kako lahko Riksdag vrši nadzor nad delom 
vlade, ter kako bi lahko še bolj vzbudili interes mladih za politiko.

Svod
V bližini prostorov, kjer poteka demokratična delavnica se nahaja obok - svod (vault) iz 13. 
stoletja. Tu je tudi razstava o razvoju demokracije, med pomembnejšimi podatki so na primer 
uvedba enake volilne pravice in pisanje prve ustave. Med delavnico se dijakom ob dotiku 
(računalniškega ekrana) pojavijo vprašanja o poslancih in njihovih dolžnostih in o 
demokraciji na splošno. Cilj obiska svoda je najti navdih in informacije o delu Riksdaga in 
razmišljati o tem, kako bi lahko vzpostavili več zanimanja ljudi za politiko (Odgovor ECPRD 
št. 781 in 804). 

Vodeni ogledi parlamenta
Parlament vsako leto obišče približno 40 000 učencev. Skupina ne sme imeti več kot 30 
učencev. Obisk traja od ene do dve uri, odvisno od tega, kaj se v Riksdagu dogaja in če 
poslanci sodelujejo pri obisku. Obiski so brezplačni in potekajo med tednom, med deveto in 
peto uro.

Rednih obiskov, prilagojenih za otroke med 8-im in 14-im  letom, ni, vendar pa ob posebnih 
priložnostih - na primer vsako drugo leto ob dnevu odprtih vrat lahko parlament obišče tudi ta 
starostna skupina. Skupine spodbujajo k zastavljanju vprašanj, tako da je sodelovanje bolj 
aktivno.
Organizirajo tudi posebne obiske za otroke s posebnimi potrebami. Ko skupina najavi obisk, 
povedo tudi, ali želijo znakovni jezik. V času zimskih počitnic pa nudijo tudi posebne 
družinske izlete v Riksdag. V času zasedanja posebnih obiskov ni. Vodeni obisk lahko poteka 
v različnih jezikih: angleščini, francoščini, nemščini, španščini in finščini. Funkcijo vodiča po 
parlamentu opravljajo zaposleni in nekateri zunanji sodelavci. Vodiči se udeležujejo različnih 
izobraževalnih programov.

Gradivo in internet 
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V švedskem Riksdagu razpolagajo z velikim izborom materialov za šole. Gradivo je na voljo 
v papirni obliki, kot so brošure in stripi, na spletni strani, CD-romih in DVD-jih. Organizirajo 
tudi kvize, igro vlog in zagotavljajo možnosti pogovora s poslanci, za kar sta namenjena dva 
posebna prostora. 

Intervjuji poslancev, ki jih izvajajo dijaki, so objavljeni na delu spletne strani Riksdag z 
naslovom "Meet MP". Vsak učenec, ki je zainteresiran se lahko obrne na Oddelek za 
informiranje in opravi razgovor. 

Informatorji in poslanci pogosto obiščejo šole in občine, kjer so izobraževanja - tečaji za tiste, 
ki jih zanima pridobivanje globljega razumevanja Riksdaga oziroma njegovega delovanja. 
Riksdag organizira tudi tečaje za novinarje (Odgovor ECPRD št. 720). 

V dveh določenih prostorih za šolske dejavnosti imajo stenske slike (wall chart) iz zasedanja 
plenuma in odborov, imajo pa tudi grafikon, ki prikazuje sestavo parlamenta. Avdio vodnikov 
nimajo. Na spletni strani je posebna rubrika z naslovom: Učenci in učitelji. Nekaj informacij 
je namenjenih starostni skupini  od 8 do14 let. Prek spletne strani se rezervira obisk v 
parlamentu in naroči večina gradiv. S šolami imajo nenehen kontakt, da bi izboljšali 
informacije za učitelje in učence.  Za oglaševanje uporabljajo oglase v revijah in časopisih, 
sodelujejo pa tudi na različnih sejmih v šoli.

Mladinski parlament 
Da bi razširili zanimanje med mladimi državljani, je Riksdag leta 2004 organiziral "mladinski 
parlament," ki se ga je udeležilo 349 mladih iz 85 različnih srednjih šol. Tako so mladi lahko 
izkusili, kako je biti poslanec, saj so se udeležili dela odborov, sodelovali so v razpravah, 
glasovali in postavljali vprašanja ministrom. Predsednik parlamenta je ob zadnjem takšnem 
mladem parlamentu vodil sejo v poslanski dvorani. Naslednja takšna razprava je bila 
predvidena za leto 2007 (Odgovor ECPRD št. 637).

Dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami

Leta 2000 so se v parlamentu odločili, da aktivno pristopijo k izvajanju nacionalnega 
akcijskega načrta za področje politik, ki se ukvarjajo z ljudmi s posebnimi potrebami. Cilj 
akcijskega načrta vključuje oblikovanje takšnega okolja, ki omogoča ljudem s posebnimi 
potrebami vseh starosti polno sodelovanje. Vlada je z odlokom določila posebne centralne 
vladne agencije, ki so odgovorne za izvajanje invalidske politike. Odlok in smernice določajo, 
da morajo biti informacije na voljo ljudem s posebnimi potrebami, določajo pa tudi način, 
kako to doseči. Čeprav Riksdag ne sodi v ta krog (vladnih agencij, op. p.), vseeno deluje v 
skladu s tem odlokom in temi smernicami.
Vodstvo parlamenta si sistematično prizadeva za dvig  ravni dostopa do informacij za ljudi s 
posebnimi potrebami oziroma za drugače govoreče. Spletna stran parlamenta je pomembno 
orodje za doseganje tega cilja. Strategija temelji na zagotavljanju osnovnih informacij v 
različnih oblikah, širjenju informacij o tem, katere informacije se lahko zahtevajo ipd. Težave 
pa predstavlja njihov jezik oziroma nerazumevanje jezika za večje število uporabnikov. Zveza 
invalidov se je na prizadevanje Riksdaga glede dostopnosti informacij pozitivno odzvala 
(Odgovor ECPRD št. 948).

Vloga službe za informiranje oziroma za odnose z javnostmi 
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Ko govorimo o sodelovanju javnosti v zakonodajnem procesu, ima pomembno vlogo služba 
za informiranje oziroma za odnose z javnostmi. Oddelek za informiranje je del Urada za 
informiranje in upravljanje znanja.6 Oddelek nudi predvsem informacije za zunanje 
uporabnike, sicer pa tudi za poslance in zaposlene. Nahaja se nahaja v isti stavbi kot 
knjižnica.7 Nudi nepristranske informacije o delu in o odločitvah Riksdaga, odgovarja na 
vprašanja o parlamentu in o njegovem delu, nudi brezplačne izvode informativnega gradiva, 
prodaja pa publikacije in spominke. 

Med osnovne pristojnosti oddelka sodi:
- urejanje spletne strani, intraneta, 
- stiki z novinarji in druge storitve za medije, 
- telefonske storitve za širšo javnost, medije, organizacije, javne agencije in izobraževalne 

ustanove, 
- obiskovanje šol, predvsem višjih srednjih šol in šol za izobraževanje odraslih, 
- vodeni ogledi in študijski obiski organizacij, javnih agencij itd.,
- priprava informacijskega gradiva za zunanjo in notranjo uporabo, tudi učnih gradiv, pol s 

podatki (fact sheets), knjig in brošur, 
- tečaji in usposabljanje za učitelje, novinarje, informacijske uslužbence,
- oglaševanje, 
- priprava razstav, sejmov in prireditev, kot so dnevi odprtih vrat.

Oddelek je odgovoren tudi za posebne telefonske storitve, na leto odgovorijo na več kot 
10.000 poizvedb javnosti, medijev, organizacij in zasebnega sektorja. Na večino vprašanj 
odgovorijo neposredno po telefonu, vse bolj pa je v uporabi elektronska pošta, nanjo 
poizkušajo odgovoriti v 48 urah (Odgovor ECPRD št. 677). Ugotavljajo, da se je količina 
informacij v papirni obliki zmanjšala, pa tudi telefonskih povpraševanj je manj zaradi uporabe 
elektronske pošte (Odgovor ECPRD št. 948).

V Riksdagu izhaja tudi posebna revija  z naslovom Novice iz Riksdaga in ministrstev, ki je na 
voljo v tiskani obliki in na spletni strani. Vse publikacije so brezplačne in se jih lahko naroči 
po e-pošti, telefonu, faksu ali pošti. Urad za informiranje in znanje podpira stike z NVO, 
odgovarja na njihova vprašanja, in jim pošilja informacije.

Informacijski center EU

Znotraj Urada za informiranje in upravljanje znanja deluje tudi poseben informacijski center, 
ki se ukvarja z vprašanji EU. Center zagotavlja storitve za poslance in za druge zaposlene, 
predvsem pa za javnost, ki je glavna ciljna skupina. Ustanovljen je bil leta 1996. Pogosti 
uporabniki njihovih storitev so tudi državne institucije in nevladne organizacije, študentje, 
novinarji, knjižničarji in zasebni sektor. Ima tudi svojo spletno stran, financira ga parlament. 
Pred kratkim so v centru priredili tekmovanje o znanju EU za šolske otroke. Sodelovalo je 42 
šol, zmagovalci so za nagrado prejeli potovanje v Stockholm in v Bruselj (Odgovori ECPRD 
št. 333, 720 in 804).

  
6 Znotraj urada delujejo poleg oddelka za informiranje še: knjižnica, informacijski center EU, dokumentacija 
(več Odgovor ECPRD št. 677). 
7 Parlamentarna knjižnica je odprta za javnost, tu si posameznik lahko izposodi knjige, osebje pa mu pomaga pri 
iskanju ustreznih informacij.
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4.2 Danska

4.2.1 Splošno8

Nevladne organizacije so bile na Danskem prisotne že daleč nazaj v zgodovini. Tudi danes je
za Dansko značilno sodelovanje nevladnih, zlasti sindikalnih organizacij, s političnimi 
strankami. Čeprav nimajo posebnega zakona, ki bi urejal položaj nevladnih organizacij ter 
njihovo sodelovanje z vlado pa v praksi tako ministrstva kot parlamentarni odbori 
obravnavajo tudi iniciative relevantnih organizacij in interesnih skupin pri pripravi zakonskih 
predlogov (povzeto iz odgovora korespondenta ECPRD  iz Folketinga v Eror in drugi, 2004).

Na Danskem le 10 % populacije ne pripada niti eni organizaciji oziroma prek 73 % 
prebivalstva je vključeno v več kot eno organizacijo.  Danska družba podpira združevanje 
ljudi in nevladne organizacije so dejavno vključene v proces upravljanja družbe (prim. Eror in 
drugi, 2004).  

4.2.1 Parlamentarna praksa

Sodelovanje pri pripravi predlogov zakonov

Minister lahko ustanovi odbor ali komisijo, ki preuči potrebnost zakonske ureditve na 
določenem področju. Ta oblikuje poročilo, ki se ga običajno vključi  v osnutek zakona.  
Strokovnjakom in predstavnikom interesnih skupin je omogočeno sodelovanje na zasedanjih 
odborov. Ti odbori so ustanovljeni, ko gre za področje procesnega prava, spremembe 
kazenskega zakonika, varstva potrošnikov in drugih predpisov. Vsako ministrstvo ima seznam 
organizacij, katerim pošiljajo predloge. Tako lahko pride do sprememb osnutka, še preden 
pride zakon v parlament. 
Mnenja institucij in posvetovanje s civilno družbo

Na Danskem pridobitev mnenj institucij civilne družbe ni obvezna. Običajno pa parlamentarni 
odbori organizirajo javna zaslišanja (hearings) o določenih predlogih zakonov. Zaslišanje se 
organizira po prvi obravnavi zakona. Na njih sodelujejo člani odbora in pristojni minister (8. 
in 9. člen poslovnika in odgovor ECPRD št. 1209). Zaslišanje organizirajo z namenom, da 
osebe, ki  jih je odbor določil izrazijo svoje poglede in mnenje na obravnavi. Odbor odloči, 
kdo ima pravico sodelovati v razpravi. Zaslišanja so običajno javna, vendar o tem odloča 
odbor. V letu 2008 -09 je bilo 423 zaslišanj, ki so bile odprte za javnost, in 340 zaslišanj 
zaprtih za javnost. Zaslišanje lahko poteka tudi hkrati z več odbori skupaj (9-10. člen 
poslovnika).
 
Mnenj državljanov ne zbirajo prek spleta, vsak državljan pa lahko piše odboru o neki temi, ki 
spada v pristojnost tega odbora. Mnogi poslanci imajo tudi bloge, vendar to ni v domeni
parlamenta - ne zagotavlja jih parlament (Odgovor ECPRD št. 1210).

Parlament in mladi

  
8 Povzeto iz raziskovalne naloge št. 5/2004 : Eror Andrej, Koselj Nataša (2004): Sodelovanje med vladami in 
nevladnimi organizacijami.
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Med posebne dogodke, namenjene mlajši populaciji, sodi t.i. "mladinski parlament." K 
sodelovanju so enkrat letno povabljeni učenci stari okrog 15 let (Odgovor ECPRD št. 720). 
 
Poseben dogodek je tudi "Noč kulture," pri katerem vsako leto sodeluje tudi Folketing. Mnogi 
otroci sodelujejo v Noči kulture v Folketingu skupaj s svojimi starši. Gre za zabaven dogodek, 
ki pritegne skoraj 100.000 obiskovalcev. Leta 2006 so 14. noč kulture organizirali 
Kopenhabenski muzeji in kulturne ustanove. Program je vključeval vse glavne muzeje in 
razstavišča, cerkve, knjižnice, šole, organizacije, ter veliko število krajev, ki običajno niso 
odprti za javnost. Na javnih mestih so predvajali glasbo, brali poezije, prirejali likovne 
razstave in drugo (Odgovor ECPRD št. 781). 

Komuniciranje z državljani in z ljudmi s posebnimi potrebami

Način objavljanja parlamentarnih informacij ni posebej predpisan. Za seznanjanje in 
obveščanje državljanov so na voljo razni viri (tv, internet...). Gradivo o parlamentarnem delu 
je objavljeno na internetu, informacije je mogoče dobiti tudi preko telefonskih storitev in v 
pisni ter papirni obliki. 

Prizadevajo si za vključevanje oziroma uporabo standardov, ki bi omogočili informiranje tudi 
slepim in slabovidnim ljudem. Sicer pa na internetu že obstaja storitev, ko slepi lahko 
spremljajo zvočni zapis. Na spletni strani je tudi storitev za slabovidne. Izobraževalno gradivo 
je na voljo tudi beguncem in priseljencem. Spletna stran poleg TV predstavlja največji 
potencial informiranja (Odgovor ECPRD št. 991). 

Vloga Informacijske službe in Centra EU

V parlamentu deluje Informacijska služba, kamor lahko ljudje pokličejo ali pošljejo e-pošto 
ter povprašajo o parlamentarnem delu. Vprašanja se nanašajo tudi splošno na parlamentarni 
sistem in demokracijo. Informacije so na voljo med tednom, dva zaposlena odgovarjata na 
telefon, eden na elektronsko pošto. Organizirajo vodene oglede parlamenta za dijake in za 
druge skupine. 

Učitelji lahko naročijo brezplačno izobraževalno gradivo v obliki listov (fact sheets), letakov 
in brošur. Nudijo tudi DVD z 12 kratkimi filmi o danskem parlamentu. Nekatera gradiva so 
na voljo le v angleškem in danskem jeziku, nekatera pa so prevedena tudi v francoščino ali 
nemščino. Izobraževalno gradivo v angleškem jeziku je na voljo tudi na spletnem mestu 
danskega parlamenta. 
 
Informacijska služba sodeluje na dveh knjižnih sejmih izven parlamenta, na primer na dan 
danskega državljanstva za odrasle, to je za tiste, ki so pravkar pridobili dansko državljanstvo. 
Informacijska služba sodeluje tudi pri organiziranju odprtih vrat, tesnejšega sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami pa nima. 
 
V parlamentu deluje Informacijski center EU, odločitev o njegovi ustanovitvi je bila sprejeta 
leta 1993, leta 1994 je bil ustanovljen. Financira ga Folketing (Odgovor ECPRD št. 333).

Razmišljajo pa tudi o možnostih stalne razstave o demokraciji znotraj parlamenta (Odgovor 
ECPRD št. 804).
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4.3 Finska

Sodelovanje strokovnjakov in javnosti v zakonodajnem postopku

V finskem parlamentu pred vložitvijo osnutkov zakonodajnih besedil običajno ne organizirajo 
javnih razprav (Odgovor ECPRD št. 1209).

Odbor v finskem parlamentu začne obravnavo zakona po zaslišanju izvedencev in 
pridobivanju informacij iz drugih virov. Vsak odbor odloči, kateri strokovnjaki bodo 
sodelovali pri  posamezni zadevi. Vsak odbor ima svoje sezname strokovnjakov, ki jih 
zaslišijo - glede na predmet predloga zakona. Najprej se zasliši predstavnika ministrstva, nato 
pa še druge osebe, ki so bile vključene v pripravo osnutka, ali pa zastopajo agencije, 
organizacije in druge zainteresirane, na katere se zadeva nanaša. Lahko se pokliče le enega 
izvedenca, lahko pa se zasliši tudi več deset strokovnjakov. Ti podajo ustne predstavitve na 
sejah odborov, odbor pa jih lahko zaprosi tudi za pisne prispevke oziroma izjave. Pri 
zaslišanju izvedencev sodelujejo vsi člani odbora (Odgovor ECPRD št. 1210). 

T. i. zaslišanja so institucionalizirana v poslovniku finskega parlamenta, in sicer v 37. členu. 
Na spletni strani finskega parlamenta zasledimo podatek, da so ti strokovnjaki javni 
uslužbenci, ki so pripravili zadevo, kakor tudi predstavniki državnih organov, organizacij in 
drugi, glede na vsebino zadeve. Pogosto pa se zasliši tudi druge, neodvisne strokovnjake, kot 
so npr. raziskovalci (Poslovnik in spletno mesto finskega parlamenta). 

Demokratična vzgoja - parlament in mladi

Eduskunta, Finski parlament, nima nobenih posebnih storitev za mlade od 8 do 14 let, imajo 
pa veliko obiskovalcev teh let.  Obiski so brezplačni in trajajo od 30 minut do ene ure, 
potekajo od ponedeljka do petka med 9,00-15,30 uro. Vodniki so posebej usposobljeni, da 
lahko predstavijo parlament otrokom vseh starosti in mladostnikom s posebnimi potrebami. 
Obiske prilagodijo posebnim željam skupin. Obiskovalcem so na voljo brošure in DVD-ji, 
predvaja se jim tudi video o parlamentu. Pogosto organizirajo tudi možnost pogovora s 
politiki. V obdobju 2006-2007 so skupinam podarjali posebno pero - svinčnik, posvečen 
stoletnici enake volilne pravice na Finskem (Odgovor ECPRD št. 781).

Od leta 1998 vsako drugo leto redno organizirajo mladinski parlament.   

Igra zakonodajalec
Za šolske skupine (otroci od 12 do 15 let) je na voljo računalniška igra imenovana 
"Lainsäätäjät," kar pomeni zakonodajalec. Gre za inovativen način spoznavanja 
zakonodajnega postopka, parlamentarizma in politike. Igralci izvedo, kako se sprejema 
zakone in kako poslanci preživijo svoj dan. Igra se odvija v centru za obiskovalce (Odgovor 
ECPRD št. 637). Izbrano podjetje je poskrbelo za vizualno podobo in tehnično realizacijo 
igre, pooblaščeni  scenarist pa je v sodelovanju s parlamentom pripravil scenarij. Igra je na 
voljo v dveh jezikih:  v finščini in švedščini in traja približno 30 minut. Na voljo je tudi 
spletna različica igre.

Vsebina igre
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Otroci so razdeljeni v poslanske skupine. Vsaka ekipa nato izbere poslance na igralnih 
konzolah. Ekipe so razdeljene na vladno stran in na opozicijo (glede na velikost poslanske 
skupine). Potem izberejo predlog, za katerega vlada želi, da se obravnava in sprejme. Potem 
"igrajo" tipičen poslanski dan, vključno s TV-intervjuji, sejami odborov in plenarnim 
zasedanjem. Eduskunta promovira igro v revijah, namenjenih učiteljem in šolarjem. Prav tako 
so naredili ciljno kampanjo na spletni strani, ki je posebej zanimiva za mlade. 

Znotraj parlamenta deluje Center za obiskovalce, ki je odprt od leta 2004. Tu si je mogoče 
ogledati video posnetke o parlamentu ali brati brošure. Zaposleni nudijo informacije in 
odgovore na vprašanja. Druge zmogljivosti centra so še kavarna in 6 računalnikov, kjer je na 
voljo brezplačen dostop do interneta (Odgovor ECPRD št. 720). 

Sodelovanje med državljani in parlamentom ter z ljudmi s posebnimi potrebami

Finska je zelo odprta družba, tako je zagotovljena tudi dostopnost do poslancev. Spletna stran 
parlamenta vsebuje kontaktne informacije za vse poslance, odbore in dostop do dokumentov. 
Odbor za prihodnost9 je tudi eksperimentiral z virtualnim portalom za komentiranje, kjer 
lahko državljani izrazijo svoje mnenje o zadevi, ki jo obravnava odbor. Veliko poslancev ima 
svoj blog (Odgovor ECPRD št. 1210).
Spletna stran finskega parlamenta vsebuje vse dokumente, ki se nanašajo na delo parlamenta. 
Leta 2005 je bil ustanovljen poseben odbor: Demokracija za vse (Democracy for All -
committee), ki ga sestavljajo poslanci, uslužbenci in zunanji eksperti. Namen odbora oziroma 
cilj je pripraviti predloge, kako zagotoviti dostopnost informacij vsem, zlasti pa za ljudi s 
posebnimi potrebami. Drugi cilj je predlagati načine za izboljšanje fizične dostopnosti v 
poslopje parlamenta. 

Parlament je najel osebo za pripravo konkretnih predlogov, kako izboljšati dostopnost 
informacij skupinam ljudi s posebnimi potrebami. Temeljno načelo je, da mora parlament 
imeti zmogljivosti za zagotavljanje informacij v določenih oblikah tudi za ljudi s posebnimi 
potrebami. Pripravili so splošno brošuro v Braillovi pisavi v finščini in švedščini in je 
enostavna za razumevanje. Video predstavitvam pa so dodali podnapise v finskem in 
švedskem jeziku. Prav tako so video predstavitve na voljo v znakovnem jeziku. 

Iz odgovora izhaja, da je po njihovih izkušnjah priporočljivo sodelovanje z zunanjimi 
organizacijami, na primer z zvezo slabovidnih (FFVI) in zvezo slušno prizadete (FFHOH).

Informacije o EU 

V cnetru za obiskovalce deluje tudi  informacijska pisarna zunanjega ministrstva, ki 
zagotavlja informacije o evropskem povezovanju in o finskem članstvu v Evropski uniji. 
Zagotavljajo široko paleto gradiv, informacij in različnih stališč o Evropski uniji (Odgovor 

  
9 Odbor za prihodnost je eden izmed 16-ih stalnih odborov v Finskem parlamentu. Ima 17 članov-poslancev iz 
različnih parlamentarnih strank. Njegova naloga je vodenje aktivnega dialoga z vlado o glavnih problemih 
prihodnosti in njihovih rešitvah. Tradicionalni parlamentarni procesi ne zaznavajo dovolj prihodnjih problemov 
in priložnosti, zato naj bi bil ta odbor tisti, ki oblikuje politiko prihodnosti (Finski parlament, spletna stran v 
Pristavec-Đogić, 2008).
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ECPRD št. 720). Centri EU delujejo tudi na regionalni ravni, informacije o EU nudi skupaj 30 
oseb (Odgovor ECPRD št. 333).

4.4 Norveška

Priprava zakonskih tekstov

Ko govorimo o sodelovanju ekspertov  oziroma javnosti pri pripravi zakonskih osnutkov, 
moramo razlikovati med zakonskimi predlogi vlade in predlogi poslancev. 

Predlogi vlade
Za zahtevne zakone ali obsežno revizijo obstoječe zakonodaje se lahko imenuje poseben 
odbor strokovnjakov, ki ga sestavljajo osebe, posebej priznane na tem področju stroke. Ta 
odbor predstavi svoje poglede in poda osnutek zakona. Seveda pa ni obvezno, da se tak odbor 
ustanovi.
K izvedbi določenih postopkov v procesu nadaljnje priprave zakona, ministrstva zavezujejo 
Navodila za uradne študije in poročila. V skladu z navodili se dokončane študije in predloge 
zakonov običajno posreduje vsem javnim in zasebnim institucijam in organizacijam, na katere 
bi zakon utegnil vplivati z namenom, da bi pridobili njihovo mnenje. Izjeme od te obveznosti 
so redke. 

Osnutek predloga se nato predloži Ministrstvu za finance in drugim pristojnim ministrstvom 
ter Ministrstvu za pravosodje v pregled. 

V okviru zakonodajnega postopka v parlamentu se predloge zakonov obravnava v okviru 
pristojnih delovnih teles. Odbor lahko pozove predstavnike ministrstev, organizacij ali 
posameznikov na zaslišanje z namenom pridobivanja informacij. Organizacije in posamezniki 
lahko tudi zahtevajo, da odboru predstavijo svoja stališča. Ta predstavitev poteka javno, razen 
če ni določeno drugače.

Zaslišanja
Zaslišanja so institucionalizirana v poslovniku (v 21. členu), ki določa, da lahko odbor 
organizira zaslišanje. Na zaslišanju podajo osebe, ki jih je odbor zaslišal, ustne izjave, 
oziroma osebe, od katerih je odbor zahteval, da se zaslišanja udeležijo oziroma predložijo 
podatke odboru. Odbor se lahko "za" zaslišanje odloči z navadno večino. Osebe, ki so 
povabljene, se lahko prosto odločajo, ali se bodo zaslišanja udeležile ali ne in ali bodo 
odgovarjale na vprašanja odbora (21. člen poslovnika parlamenta). 

Stroške zaslišanja, ki so nastali zaslišanim osebam, odobri predsedstvo na zahtevo pristojnega 
odbora. Zaslišanja so javna, razen če odbor z navadno večino odloči, da se obravnava izvede 
v celoti ali delno za zaprtimi vrati. Član odbora lahko zahteva, da se javna obravnava prekine, 
tako da se lahko odbor posvetuje o nadaljnjem postopku oziroma predlogu o nadaljnji javni 
obravnavi. O zaupnih podatkih se razpravlja za zaprtimi vrati. Med zaslišanjem ne sme biti 
nikakršne izmenjave mnenj med člani odbora. 

V času javne predstavitve so posebni sedeži namenjeni javnosti. Število gledalcev je lahko 
omejeno zaradi prostora. Odbor  lahko odloči, da se o zaslišanju pripravi stenografski zapis, 
da se zaslišanje snema itd. Odbor se lahko odloči, da ne dovoli avdio ali video zapis 
obravnave, čeprav je ta javna. Javne obravnave se napovedo najpozneje 24 ur pred obravnavo. 
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V izrednih okoliščinah je ta rok lahko krajši. Javne obravnave se ne izvede, kadar zaseda 
plenum. Odbor lahko določi dodatne kriterije v zvezi z izvajanjem zaslišanja, npr. časovno 
omeji razpravo (21. člen poslovnika parlamenta).

Predlogi poslancev
Predlogi zakonov poslancev se pošljejo pristojnemu (stalnemu) odboru v razpravo. Predlog 
pošljejo tudi vladi v mnenje. Če odbor ugotovi, da bi bila potrebna dodatna presoja, lahko 
predlaga, da se pošlje predlog zakona vladi v oceno (elaboration). O tem predlogu odbora 
odloča parlament.

Sodelovanje ekspertov
Formalne ureditve glede pridobivanja mnenj ekspertov ni, vendar pa je na voljo 
parlamentarna raziskovalna služba, ki lahko nudi tudi te informacije (Odgovor ECPRD št. 
1209).

Parlament in civilna družba

Pristojen odbor parlamenta lahko z namenom pridobivanja informacij organizira zaslišanje, ki 
se ga udeležijo organizacije, ki jih zadeva osnutek zakona. Na splošno odbor pozove vse 
relevantne organizacije, naj sodelujejo pri zaslišanju. Tu predstavijo svoja stališča in 
odgovarjajo na vprašanja poslancev - članov stalnega odbora. 

Organizacije lahko tudi zahtevajo, da nastopijo pred odborom oziroma da predstavijo svoja 
stališča. Ta predstavitev poteka javno, razen če ni določeno drugače. Odbor določi rok za 
oddajo vlog za sodelovanje v obravnavi. Organizacija mora poslati zahtevek in kratko 
obrazložitev, zakaj želi biti navzoča na obravnavi. Odbor obravnava zahtevke in izbere 
organizacije, ki bodo povabljene.  Nihče ne more zahtevati od nekoga, da v razpravi sodeluje. 
Predsednik odbora predseduje na obravnavi in skrbi za časovni razpored ter preprečuje, da bi 
se zaslišanje odvijalo v razpravi med člani odbora in organizacijo. Organizacije dobijo 
priložnost za kratek govor, da povedo svoje stališče, druga javnost nima priložnosti zaprositi 
za besedo. Odbor se odloči, koliko časa ima organizacija na razpolago, običajno 10 minut 
skupaj z vprašanji in odgovori. Odbor želi pisno kratek povzetek mnenj organizacij. Nevladne 
organizacije imajo tu pomembno priložnost, da poskušajo vplivati na odločanje politikov. 

Uradnega seznama teh organizacij ni, vendar pa so organizacije, ki so sodelovale ali bodo 
sodelovale na zaslišanjih objavljene na spletni strani parlamenta. Organizacijam se priporoči 
uporabo spletnih strani, kjer dobijo ustrezne informacije o zaslišanjih,  da se jih lahko 
udeležijo. Predpostavlja se, da je vlada zaslišala vse, na katere se zakon nanaša, preden je 
osnutek zakona predstavljen v parlamentu.  

Na Norveškem mnoga združenja, sindikati, skupine potrošnikov, dobrodelne ustanove itd. 
izrazijo svoje mnenje o predlogih zakonov v parlamentu. Pred tem je na splošno dana 
možnost, da izrazijo svoje mnenje na ministrstvu, ki je pripravilo osnutek zakona. Če osnutek 
zakona, predložen parlamentu, ni v skladu z njihovimi mnenji in pogledi, pogosto podajo 
svoja mnenja pri stalnem odboru, ki je odgovoren za razpravo o določenem predlogu zakona.

Ko je zakon sprejet, parlament pogosto poudari, da mora vlada pri izdajanju nadaljnjih pravil 
in predpisov to storiti v sodelovanju ali v dialogu z organizacijami. Na primer, ko izdajajo 
računovodska pravila, to storijo v sodelovanju z državno organizacijo računovodij.
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Parlament ne zbira javnih mnenj prek spletnih strani. Državljani lahko pošljejo elektronsko 
pošto odborom in poslancem. Uredniki spleta so uvedli Twitter (pilotni projekt za širšo 
javnost). Širša javnost je povabljena, da poda svoje mnenje o tem, kako naj se uporablja 
Twitter v parlamentu. Nekateri poslanci imajo tudi svoje bloge (Odgovor ECPRD št. 1210).

Razmerje državljani - parlament

Parlament mora biti odprt in dostopen vsem državljanom in družbenim skupinam. To je 
vodilo norveškega parlamenta, čeprav nimajo posebnega zakona, ki bi urejal način objavljanja 
in podajanja parlamentarnih informacij. V uporabi pa je širok spekter komunikacijskih virov: 
Internet, Web-TV, Web-radio, informacije v papirni obliki. Poleg tega so na voljo vodeni 
ogledi, ki so prilagojeni določenim skupinam na obisku,10 igranje vlog za mlade in storitve 
informacijskega centra. Parlamentarne seje so odprte za javnost, razpravo je mogoče 
spremljati tudi iz galerije. Vsa sporočila in viri so del splošne informacijske politike in se 
medsebojno dopolnjujejo. 

Državljani se odločajo za uporabo različnih virov: spremljanje razprave na spletu, Web-TV, 
poslušanje spletnega radia, branje osnutka v pisni obliki. Spletna stran je prilagojena tudi za 
slepe in prizadete, posebno spletno stran imajo tudi mladi. Brošure so na voljo tudi v tujih 
jezikih. Kot problem se kaže dostop informacij za begunce, priseljence in starejšo populacijo. 
V zvezi z begunci in priseljenci so glavna ovira jezik in splošna socialna integracija. Glede 
starejših pa uporaba interneta kot vira komunikacije, vendar pa imajo druge možnosti in sicer, 
da pridejo na obisk v parlament ali telefonsko postavljajo vprašanja. 

Splošne informacije se prilagodi različnim družbenim skupinam. Za ljudi s posebnimi 
potrebami se uporablja glavna spletna stran, kjer je na voljo opcija, da se besedilo glasno 
predvaja (Odgovor ECPRD št. 991).

Mladi in parlament

Vodenega ogleda se lahko udeležijo otroci od 9. razreda dalje in višji razredi. Velikost 
skupine je do 30 oseb, ogled traja približno uro. Ogledi se izvajajo med tednom (šole in druge 
skupine), pa tudi ob sobotah (splošna javnost).

Med gradivo za pripravo na obisk  sodijo: materiali v papirni obliki, internet, DVD itd. Tema 
obiska je zgodovina, vloga parlamenta in razumevanje demokracije. Vodenje se lahko 
prilagodi posebnim skupinam na obisku, na primer uporaba lažjega jezika. Obisk lahko 
poteka v angleškem jeziku, poleti (turisti) tudi v nemškem in francoskem jeziku. Obisk vodijo 
posebej usposobljeni ljudje iz parlamenta. 

Igra vlog
Višjim in srednjim šolam je na voljo igra "MiniTinget." Koncept igre je vživitev v delo 
poslanca - igra vlog, ki traja približno tri ure. Mladim ta igra daje znanje in izkušnje pri delu 
parlamenta, politike in demokracije. Obstajajo štiri poslanske skupine in štirje stalni odbori, ki 
morajo obravnavati štiri predloge. Ta center je bil odprt septembra leta 2005 in je izjemno 

  
10 Na primer slepim otrokom je dovoljen dotik stvari (Odgovor ECPRD št. 991).
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priljubljen pri dijakih, saj jim daje možnost, da se s tem veliko naučijo, je pa tudi zelo 
zabavno (Odgovor ECPRD št. 637). 

Igro vlog organizira Oddelek za informiranje. Na spletni strani je na voljo gradivo namenjeno 
učiteljem za pripravo otrok in mladih. V njem je igra obrazložena, podani so tudi nasveti, 
kako se nanjo pripraviti. Parlament nudi tudi finančno podporo, tako da lahko sodelujejo iz 
šol po vsej državi. Učitelji pa se udeležujejo razstav po vsej državi, kjer so obveščeni o 
ponudbi parlamenta (Odgovor ECPRD št. 781).
Za mlade in študente so poleg vodenih obiskov - ogledov parlamenta na voljo tudi srečanja s 
poslanci (če so ti na voljo in če imajo čas), predavanja o poslovniških pravilih, o funkcijah 
poslancev, o parlamentu, o volilnem sistemu. Na voljo so prostori za pomoč pri študentskem 
organiziranju srečanj, predavanj in razprav o pomembnih temah, pomagajo pa tudi šolam, ki 
sodelujejo v igri vlog. Informacije o storitvah parlamenta so na voljo na spletni strani in v 
brošurah, ki jih pošljejo šolam in knjižnicam. Mlade (prek spletne strani) spodbujajo, da 
intervjuvajo poslance, načrtujejo pa tudi parlamentarni kviz (podatek iz leta 2006 op. p.). 

4.5 Estonija

Sodelovanje civilne družbe v zakonodajnem procesu

V procesu zakonodajnega postopka posvetovanje z določenimi institucijami ni obvezno, 
vendar se avtorji predloga zakona lahko posvetujejo s komerkoli. Tako so posvetovanja z 
združenji in drugimi organizacijami precej pogosta. Na primer Odbor za kmetijstvo ima redne 
razprave in okrogle mize, kjer razpravljajo tudi o zakonodaji.  Odbor za finance pa skoraj 
nikoli nima stikov z zunanjimi skupinami ali organizacijami, k sodelovanju jih povabi le, če 
kontaktirajo odbor. Večina drugih odborov ima ustaljene stike z organizacijami, na katere se 
obrnejo in  povprašajo za njihovo mnenje o osnutkih predlogov. Uradnega seznama nimajo, 
se je pa to sodelovanje razvijalo več let. Mogoče je vključiti tudi strokovnjake (proti plačilu), 
a to ni običajna praksa v Riigikogu. Poleg tega tudi običajno ne potekajo javne razprave o 
osnutku predloga zakona, preden je ta vložen kot predlog zakona v parlament (Odgovor 
ECPRD št. 1209).

Komuniciranje z državljani

Večina komunikacije z javnostmi poteka prek elektronske pošte in telefona. Omenili smo že, 
da določene skupine sodelujejo tudi na sejah odborov, kako pogosto, je odvisno od odbora. V 
vsakem primeru pa pred srečanjem poteka dopisovanje prek elektronske pošte, pošte in 
telefona. Poslanci uporabljajo tudi najnovejše metode komuniciranja - več jih ima svoj blog 
(Odgovor ECPRD št. 1210). Pomemben vir informacij je tudi internet (Odgovor ECPRD št. 
991). 

Parlament skrbi tudi za komunikacijo z ljudmi s posebnimi potrebami. Oddelek za 
informiranje in tisk organizira oglede parlamenta tudi zanje; politika parlamenta namreč je, da 
je v estonskem parlamentu vsakdo dobrodošel. 

Sodelovanje parlamenta z mladimi

V Riigikogu poteka več projektov, ki so namenjeni mlajši populaciji. 
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Prvi projekt se imenuje "101 dijak v Toompei."11 Vsako leto novembra poteka ob obletnici 
Konvencije otrokovih pravic v parlamentu dijaška konferenca. Konferenco organizira 
estonska zveza za otroke in socialno varstvo in svet estonskih dijakov. Tradicionalno se je 
udeležijo dijaki srednjih šol. Tema konference se iz leta v leto spreminja in se nanaša na 
probleme dijakov. Udeleženci (101 - kar je enako številu poslancev v Riigikogu) so izvoljeni 
vnaprej na konferenci dijakov. 

Drugi projekt se izvaja med zimskimi počitnicami. Projekt se imenuje "Parlament ELO
Children's" (ELO je: Uspešna organizacija otrok). Tudi tu imajo različne teme za razpravo. 

Tretji projekt se imenuje "Naša država". Ideja projekta je predstaviti institucijo parlamenta 
dijakom, ki niso Estonci. Neprofitna organizacija ABC organizira za mlade, ki niso Estonci 
obiske in srečanja v parlamentu, na vladi in v predsedniški palači.  Poleg tega organizirajo 
projekt "Evropski parlament", kjer udeleženci lahko simulirajo zasedanje Evropskega 
parlamenta. Tretje zasedanje je bilo januarja 2007. Udeležijo se ga številni dijaki in študenti iz
celotne Estonije.

Sodelovanje med parlamentom in mladino je stvar tradicije in dobre prakse. Poleg 
tradicionalnega ogleda gradu Toompea se lahko obiskovalci preizkusijo v virtualni plenarni 
dvorani parlamenta, e-sobi, ki ponuja interaktivne možnosti za pridobivanje védenja o delu 
Riigikoguja. Član virtualnega parlamenta lahko sodeluje pri simulaciji seje Riigikoguja. Zanje 
veljajo enaka pravila kot za poslance na plenarnem zasedanju v dvorani (potrditev dnevnega 
reda, predlogi, postavljanje vprašanj, glasovanje itn.). Možen je tudi virtualni ogled Toompea. 
V e-sobi je tudi stalna razstava o zgodovini Riigikoguja (Odgovor ECPRD št. 637).

Vodeni ogledi parlamenta 

Pri ogledu parlamenta je skupina sestavljena iz približno 20 do 30 ljudi, obiski so brezplačni 
in trajajo približno štirideset minut, med delovnim časom. 
Na voljo so posebni materiali, bilteni, knjižice o parlamentu in internet. Lahko se organizira 
tudi srečanja s poslanci. Vsebina obiska je namenjena predstavitvi zgodovine objekta in 
parlamenta. Vodenje poteka v estonščini, angleščini, ruščini, včasih tudi v finščini in v 
nemščini. Vodiči so redno zaposleni in so odgovorni tudi za druge naloge, kot so: odgovori na 
vprašanja, organiziranje različnih dogodkov, ki potekajo v parlamentu in so povezani z 
mladino in otroki (npr. simulacija igre). Nekateri izmed njih so odgovorni za posodabljanje 
informacij na spletni strani (npr. prireditve, stalnih odborov itd.). Vodniki so uradniki, ki se 
lahko usposabljajo v skladu s programom za zaposlene. 

Posebne prireditve (Dan odprtih vrat) oglašujejo na radiu, v časopisih in na spletni strani. 
Ideje otrok in mladine se prenesejo poslancem na sejah in ob posebnih dogodkih (Dan odprtih 
vrat, otroški parlament itd.) (Odgovor ECPRD št. 781).

Organiziranost informacijske službe

  
11 Toompea je grad, v katerem je sedež parlamenta.
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Informacijski center zagotavlja javnosti informacije o parlamentu, o njegovem delu in 
funkcioniranju ter o zakonodaji z namenom, da bi bila njegova dejavnost bolj razumljiva 
javnosti. Vsi, ki so zainteresirani, imajo prost dostop do informacijskega centra. Na vprašanja 
odgovarjajo osebno na kraju samem in tudi po telefonu, e-pošti in faksu. Sprotno posodabljajo 
spletne strani Riigikogu in so odgovorni za notranjo komunikacijo. 
Oddelek za medije in informacije organizira vodene izlete v Riigikogu in obvešča o delu 
parlamenta. V informacijskem centru lahko ljudje pridobijo oziroma zahtevajo podatke. 
Parlament tesno sodeluje s šolami in univerzami, saj so zelo zainteresirani za vodene izlete in 
možnosti, ki jih ponuja omenjena e-soba. 
Oddelek za informacije v sodelovanju z vodstvom Riigikogu in poslanskimi skupinami redno 
organizira informativne dneve v okrožjih in institucijah, vključno z razstavami o različnih 
temah. Od večjih projektov lahko omenimo dan odprtih vrat.

Glede sodelovanja z nevladnimi organizacijami naj omenimo, da Oddelek za informacije v 
sodelovanju z njimi organizira študijske obiske za ruske šole (Odgovor ECPRD št. 720).
Informacijska služba skrbi za obveščanje in informiranost različnih javnosti, organizira 
srečanja novinarjev s člani Riigikogu, predstavniki odborov in drugimi ter organizira tiskovne 
konference. 
Vodja informacijske službe oblikuje načela v zvezi z ugledom parlamenta in zagotavlja 
njihovo izvajanje ter nadaljnji razvoj. Od večjih projektov, bi lahko omenili letni Dan odprtih 
vrat. Riigikogu uvaja tudi dejavnosti za mlade t. i. sejem informacij (Information Fair -
"Teeviit"), Palamuse - veliko razstavo ipd.

V okviru službe pripravljajo in posodabljajo informacijsko gradivo za goste parlamenta, in 
sicer o delovanju parlamenta, njegovi strukturi, zgodovini itd, organizirajo razstave o 
različnih temah, pomagajo izvesti informativne dneve v okrožjih (counties) in institucijah, 
odgovorni so tudi za določene publikacije. Predstavljajo delo parlamenta in podajo pregled 
zgodovine parlamenta in Toompea - gradu posameznikom in skupinam, ki so na obisku v 
Riigikogu. Vodeni ogledi se izvajajo v estonščini, ruščini in angleščini. Vsako leto okoli se jih 
udeleži 20.000 oseb iz Estonije in tujine. 

4.6 Portugalska

Priprava zakonskih tekstov in posvetovanje s civilno družbo

Na Portugalskem je treba v primeru obravnave zakonodaje s področja delovnih razmerij 
obvezno predložiti osnutek zakona sindikatom. Če se predlogi zakonov nanašajo na lokalne 
oblasti, mora pristojni parlamentarni odbor zagotoviti posvetovanje z Nacionalnim 
združenjem občin (ANMP) in nacionalnim združenjem župnij (parish) (ANAFRE). V 
primeru, da so predlogi  posebnega pomena, lahko pristojni parlamentarni odbor predlaga 
predsedniku parlamenta, da se o predlogih izvede javna razprava. V vseh drugih primerih se 
lahko pristojni parlamentarni odbor posvetuje s katerim koli subjektom oziroma osebo. Javne 
razprave so značilne predvsem, ko se obravnava delovna zakonodaja, ekonomsko področje in 
socialne zadeve (Odgovor ECPRD št. 1209).

Pristojni odbori spodbujajo javno posvetovanje ali organizirajo zaslišanje z organizacijami, ki 
jih zadeva osnutek zakona, ne glede na to kdo je avtor predloga (vlada ali poslanec). 
Javno posvetovanje se lahko izvede v treh primerih:
- če se zadeva nanaša na določeno skupino ljudi,
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- v zadevah, ki se nanašajo na delovno zakonodajo, ustavo in Zakon o delovnih razmerji,
- če je predmet obravnave povezan s pravicami delavcev v javni upravi. 

Ne glede na to lahko združenja, strokovne organizacije, sindikati, idr. zahtevajo, da se jih 
zasliši. Običajno se pristojni odbor strinja. Uradnega seznama nimajo, saj odbori vedo, koga 
naj povabijo. Nekatere organizacije, na primer organ za varstvo podatkov, so zakonsko 
zavezane, da se opravi zaslišanje v zvezi z zakoni in drugimi predpisi, ki se nanašajo na 
varstvo osebnih podatkov. Na enak način poteka obravnava, ko gre za avtonomne regije 
oziroma področje lokalne samouprave.

Na predloge zakonov poda svoje mnenje Ekonomski in socialni svet,12 ko to zahteva 
parlament. Njegova glavna naloga je, da poizkuša doseči sporazum pri urejanju delovnih 
razmerij in opredeliti prihodke, zaposlovanje, poklicno usposabljanje in socialno politiko 
blaginje. Ponavadi vlada predloži svoj predlog temu organu in šele nato parlamentu. 

Sodelovanje z državljani

Komunikacija med parlamentom in državljani poteka na več načinov: prek razpoložljivih 
informacij o institucionalni podobi parlamenta, z informiranostjo o parlamentarni dejavnosti, 
prek raziskav o zakonodaji in o zakonodajnih postopkih itn. Med storitve in informacije, ki 
najbolj prispevajo k spodbujanju državljanov k sodelovanju sodi posebno kontaktno mesto za 
državljane na spletni strani parlamenta. Na voljo imajo: 
- možnost kontaktiranja s poslanskimi skupinami, službami parlamenta in poslanci; 
- lahko sodelujejo v debatnih forumih o glavnih zakonodajnih pobudah; 
- lahko vložijo peticije, zahtevke ali pritožbe za zaščito pravic državljanov, ustave, zakonov 

ali splošnega interesa,  
- posebno področje za osebne spletne strani ali spletni  dnevnik (blog), za poslance za 

informiranje o izvrševanju svojega mandata v parlamentu v posameznih volilnih enotah za 
lažje sodelovanje z državljani. Vzdrževanje in posodobitev teh strani je odgovornost 
poslanca. 

Ugotovljeno je bilo znatno povečanje dostopov na spletnih straneh kar povečuje vez med 
parlamentom in državljani (Odgovor ECPRD št. 991).

Spletna stran portugalskega parlamenta državljanom omogoča interakcijo z poslanskimi 
skupinami, s poslanci in službami parlamenta. Državljani lahko vložijo zakon, če zberejo 
35,000 podpisov, lahko sodelujejo na virtualnih sestankih o predlogih zakonov, poročilih in 
drugih aktualnih zadevah. Državljani in združenja lahko sodelujejo tudi tako, da predložijo 
mnenje prek uporabe spletnih obrazcev ustreznemu odboru o predlogu zakona, ki so v javni 
razpravi. Na spletni strani so na voljo različne informacije za različne vrste ciljnih javnosti: za 
državljane, politike, medije, akademsko javnost, zgodovinarje, pravnike. Tu so informacije o: 
parlamentarni instituciji, parlamentarni dejavnosti in zakonodajnem postopku, razporedu dela, 
o poslancih, odborih, na voljo je ustava in druga zakonodaja, peticije, predlogi in zahteve. 
Poleg tega pa še: Uradni list parlamenta, del za interaktivno razpravo s forumi, del za mladino 
in parlamentarni kanal. 
V zadnjem času se je precej povečalo število političnih blogov, političnih spletnih strani in 
tudi uporaba twitterja. Devet poslancev ima svoj blog, 27 pa svojo spletno stran na spletnem 

  
12 Ekonomsko-socialni sveta ima 66 članov. Ta organ odobri povprečno tri ali štiri mnenja na leto, med njimi
predlog državnega proračuna in tudi osnutek plana (Draft Planning Options). 
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mestu parlamenta. Drugi poslanci imajo svojo spletno stran ali blog raje izven spletnega 
mesta parlamenta na strankarski ali komercialni enoti. V zadnjem letu je bilo vzpostavljenih 
več kot 28 twitterjev (Odgovor ECPRD št. 1210).

Parlamentarni TV kanal oddaja plenarna zasedanja, seje odborov, druge pomembne dogodke, 
ki se odvijajo v polkrožni dvorani, senatni dvorani ali dvorani parlamentarnih odborov, 
informacije o programih itn. 
Znotraj parlamenta deluje Informacijski center za državljane in za odnose z javnostmi, ki 
spodbuja in organizira obiske v prostorih parlamenta (Sao Bento Palace). Obiskov je veliko -
tudi študentov in dijakov vseh stopenj. Palača S. Bento je odprta tudi za obiskovalce 
(posamezno ali v skupinah). Zadnjo soboto v mesecu potekata dva vodena ogleda popoldan, 
pa tudi ob dnevih evropske dediščine in drugih spominskih dnevih. 

Od leta 1986 so pripravili nekaj razstav o dogodkih ali osebnostih, povezanih z zgodovino 
portugalskega parlamenta. Vsaka razstava je imela lasten katalog. Imajo tudi vodene oglede, 
kjer se da pojasniti delovanje parlamenta in pomen demokracije (Odgovor ECPRD št. 804).

Projekt šola in parlament

Zasedanja mladih v parlamentu (Parlament Young People's) potekajo že od leta 1995. Glavni 
cilj je pokazati mladim vrednote in prakso demokracije za državljansko vzgojo. Ta pobuda je 
del projekta Šola in parlament in se odvija v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo. Protokol 
je bil formalno podpisan leta 1998. V nadaljevanju si poglejmo praktičen prikaz poteka tega 
projekta.

1. faza: Registracija in priprava 
V prvi fazi poteka prijava šol in predlogi za obravnavane teme v parlamentu. Nacionalna 
žirija, ki jo sestavljajo predsednik in podpredsednik odbora za izobraževanje, znanost in 
kulturo ter koordinator projekta, določi število šol in "poslancev", ki bodo sodelovali na 
volitvah na lokalni ravni - v šolah, pri čemer se upoštevajo mnenja regionalnih direktoratov za 
šolstvo. 

2. faza - Izvolitev "poslancev" v šolah 
"Poslanci", ki so izvoljeni v šolah po volilni kampanji, se organizirajo v "poslanske skupine." 

3. faza: Srečanja na volilni ravni 
Izvoljeni "poslanci" v vsaki šoli sodelujejo na sestankih, kjer razpravljajo in poizkušajo doseči 
sporazum o predlogu za oblikovanje priporočila za plenum. Izvolijo tudi predsednika oziroma 
predsedstvo. 

4. faza: Parlamentarne seje v parlamentu 
Parlament mladih običajno poteka maja od leta 2004 v času zasedanj odborov. Namen tega je, 
da se mladi bolje spoznajo z delom parlamenta in parlamentarno prakso. Seja mladih se 
prenaša na javni parlamentarni TV (Canal Parlamento), in od leta 2003 tudi na internetu. Sejo 
uradno otvori predsednik poslanske zbornice (Assembleia da República), prisoten je tudi 
minister za šolstvo ali njegov predstavnik, in predsednik odbora za izobraževanje, znanost in 
kulturo odbora (Odgovor ECPRD št. 720). 
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Mladi imajo svojo, posebno spletno stran. Cilj je krepitev odnosov z mladimi s 
pojasnjevanjem, pedagoškim pristopom o vlogi parlamenta, vladi, zakonodajnem procesu, 
volitvah ali zgodovini parlamenta. Razvoj spletne strani upošteva pedagoško funkcijo in 
vključuje oblike interakcij, analizo in razpravo za študente in učitelje, da se izkoristijo 
možnosti, ki jih omogoča spletna tehnologija (Odgovor ECPRD št. 991). 

Skrb za ljudi s posebnimi potrebami

Parlament je z Resolucijo št. 82/20032 z dne 9. decembra 2003 odobril poseben program za 
spodbujanje dostopa do parlamenta in njegovih služb za ljudi s posebnimi potrebami. 
Parlamentarni kanal posebno pozornost namenja spodbujanju znakovnega jezika za razlage 
oddaj in povzetke parlamentarnega dela po TV. 

Parlament si v skladu z Resolucijo Sveta ministrov št. 155/2007 o dostopu do spletnih strani 
javne uprave za državljane s posebnimi potrebami prizadeva za povečanje dostopa do 
spletnega mesta. Eden od glavnih ciljev spletne strani je, da se omogoči dostop do njegove 
vsebine za vse uporabnike. Posebna pozornost je namenjena osebam s posebnimi potrebami; 
zagotavljajo posebne bralnike zaslona  za osebe z motnjami vida, spletna stran ima tudi 
posebno storitev (Dixerit), ki omogoča lažje iskanje na spletnih straneh, in branje glasne 
vsebine. Ti ukrepi so bili zagotovljeni in se izvajajo v  tesnem sodelovanju z združenji, ki 
zastopajo osebe s potrebnimi potrebami. Parlament si še naprej prizadeva, da bi povečal raven 
dostopa do vsebin spletnega mesta (Odgovor ECPRD št.. 991).

Center za zadeve EU

Znotraj parlamenta deluje center, ki se ukvarja z vprašanji EU.  Center je vključen v 
knjižnični oddelek, glavni cilj centra je posredovati aktualne informacije o zakonodaji, 
politiki in dejavnosti evropskih institucij, kot tudi bibliografske podatke o zadevah EU. 

V ta namen so posodobili portal, ki vsebuje povezave do pobud Evropskega parlamenta in 
Evropske komisije, dejavnosti in sklepov sej Sveta, ključnih političnih dokumentov o 
številnih zadevah, pravu EU in drugih vprašanjih. Mesečno objavljajo bilten o pridobljenih 
dokumentih v zvezi z zadevami EU, posodobili so spletne strani, knjižnica zagotavlja 
informacijsko podporo parlamentarnim odborom v zadevah, povezanih z dejavnostmi EU itn. 
Financira se iz splošnega proračuna parlamentarne knjižnice (Odgovor ECPRD št. 333). 

 

5 ZAKLJUČEK

V praksi držav članic Evropske unije že več desetletij obstajajo splošna pravila, ki se nanašajo 
na nevladne organizacije in so rezultat dolge tradicije obstoja in delovanja teh organizacij 
oziroma civilne družbe v najširšem pomenu besede (Eror in drugi, 2004). Obstoj in delovanje 
nevladnih organizacij sta preprosto samo po sebi umevna. Potrebe po utemeljitvi splošnega 
koncepta nevladnih organizacij do nedavnega ni bilo, saj na civilno družbo vsi gledajo kot na 
naraven rezultat svobode in demokracije. Razprava je tako usmerjena na konkretna in 
praktična vprašanja, ki so v večini primerov sektorsko usmerjena in specifična. Poleg tega 
sega razvoj nevladnih organizacij daleč nazaj in zadeva različne tradicije in časovne okvire. 
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Tudi v okviru iste države obstajajo velike razlike glede pravnega položaja, financiranja in 
priznavanja različnih tipov nevladnih organizacij, ki delujejo na različnih področjih (Glej 
spletno stran Vlade RS in Eror in drugi, 2004).

V primerjalnem pregledu so podrobneje zajete prakse nekaterih držav na področju 
sodelovanja med nevladnimi organizacijami - civilno družbo in parlamenti. Primeri dobrih 
praks nakazujejo zanimive rešitve in spodbujajo k razmišljanju o novih ukrepih in izboljšavah 
pri celoviti nadgradnji sodelovanja nevladnega sektorja pri zakonodajnem delu. Nekatere 
"inovacije" so le organizacijske narave in zanje spremembe predpisov niso potrebne. Še več v 
obravnavanih državah pogosto ne naletimo na institucionalne, pravne oziroma poslovniške 
mehanizme pač pa so rešitve v nacionalnih parlamentih del zanimive in inovativne prakse.
Vse v korist strukturiranemu dialogu med parlamentom, poslanci in vodstvom parlamenta ter 
civilno družbo -nevladnimi organizacijami in aktivnimi državljani, ki niso vedno interesno 
organizirani. Pri tem je pomembno poudariti, da gredo prizadevanja v smeri večanja 
dostopnosti za različne javnosti. Omenimo prizadevanja parlamentov za večjo dostopnost in 
odprtost za ljudi s posebnimi potrebami (Švedska, Danska, Finska, Portugalska). Naklonjenost 
mladim je prek različnih projektov in oblik sodelovanj očitna v vseh obravnavanih državah, 
razpoznavno pa je tudi prizadevanje za osveščanje in vključevanje tujcev oziroma priseljencev 
(Danska, Švedska). Iz navedenega izhaja, da si parlamenti prizadevajo za celostno 
vključevanje civilne družbe v delovanje oziroma spoznavanje parlamenta na vseh ravneh in 
poizkušajo pritegniti k sodelovanju različne skupine ljudi. Pri tem ima pomembno vlogo t.i. 
vzgoja za demokracijo, ki se aktivno prične že v osnovni šoli in nadaljuje vse do študentskih 
let. 

Pripravila:
dr. Katarina Žagar

6 LITERATURA, VIRI

Državni zbor Republike Slovenije, spletno mesto: http://www.dz-rs.si/, september, 2009.

Eror Andrej, Koselj Nataša (2004): "Sodelovanje med vladami in nevladnimi organizacijami." 
Raziskovalna naloga št. 5/2004. Raziskovalni sektor, Državni zbor Republike Slovenije.

Informacijski Urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji, spletno mesto: 
http://www.coe.si/sl/dokumenti_in_publikacije/dokumenti_v_slovenscini/#1487, september 
2009. 

Odgovori ECPRD št. 333, 637, 720, 781, 804, 991, 1209,1210, spletno mesto Evropskega 
centra za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (European Centre for Parliamentary 
Research and Documentation - ECPRD): 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/navigation.do;jsessionid=FFD79C8C6D61196D
88ED4F972A7FAADC, september 2009.

Parliament of Finland, spletno mesto: 
http://mot.kielikone.fi/mot/eduskuntasanasto/netmot?UI=ened, 21. 9. 2009.



27

Poslovnik finskega parlamenta: Parliament’s Rules of Procedure, spletno mesto: 
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=mu05908162726142&cmd=downl
oad21. 9. 2009. 
Poslovnik norveškega parlamenta: Rules of Procedure, spletno mesto: 
http://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/Rules-of-Procedure/, 21. 9. 2009.

Pristavec Đogić Mojca, 2008: "Presoja vplivov znanstvenega in tehnološkega razvoja" 
Raziskovalna naloga št. 25/2008. Raziskovalni oddelek, Državni zbor Republike Slovenije.

Strategija Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, spletno mesto: 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/STRATEGIJA
_VLADE_RS_ZA_Z_NVO.pdf, september 2009.

Support to NGO sector. Matra project implemented in Slovenia, spletno mesto: 
http://www.humanconsultancy.com/Support%20to%20NGO%20sector%20Slovenia.pdf, 
september 2009.

Wikipedia, spletna enciklopedija, spletno mesto: http://sl.wikipedia.org/wiki/Mikroblog, 


	pdf63.doc

