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Ustava in državna ureditev

PREDGOVOR

Dragi študentje/ke!
Pred vami je prva izdaja gradiva z naslovom Ustava in državna ureditev. Kot bodoči poslovni
sekretarij boste v okviru študijskega programa osvojili tudi znanja iz ustavne ureditve
Republike Slovenije. Ustavna materija obsega poleg splošnih določb in državne ureditve tudi
zelo problematična vprašanja urejanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
ekonomskih in socialnih pravic. Človekove pravice so v današnjem modernem okolju vse
prevečkrat kršene tako med posamezniki kot tudi glede nacionalne ravni in pripadnosti.
Zavedanje posameznika o tem, katere pravice in svoboščine so ustavno določene, je
bistvenega pomena za njegov položaj tako na strani subjekta v pravu kot na strani državljana.
Res pa je, da se posameznik vse prevečkrat ne zaveda kdaj so mu kršene človekove pravice in
temeljne svoboščine. Prav tako so v današnjem kriznem obdobju problematične pravice, ki
izhajajo iz dela in delovne obveznosti ter omogočanja zaposlitve.
Gradivo je sestavljeno iz šestih zaključenih poglavij. V prvem poglavju obravnavamo
temeljni pravni akt pravnega reda določene države – ustavo. Ustavo si bomo pogledali tudi iz
zgodovinskega vidika. Drugo poglavje zajema temeljne človekove pravice in svoboščine ter
gospodarski sistem. V tem poglavju bo poudarek predvsem na razumevanju ustavnih določb
glede uveljavljanja človekovih pravic in svoboščin ter gospodarskih razmerij, predvsem
razmerij v zvezi z delom in lastnino. Jedro tega gradiva predstavljata poglavji tri in štiri, ki
opisujeta državno ureditev in lokalno samoupravo. Peto pogavlje nam na kratko prikazuje
ureditev pravosodnega sistema s poudarkom na ustavnem sodstvu. Zaključno poglavje pa nas
popelje v Evropsko unijo. V tem poglavju bomo spoznali institucije evropske unije,
zakonodajni sistem in monetarna pravila.
Vsebine vseh poglavij so opremljene s primeri iz prakse. Predvsem naj na tem mestu
opozorim na pravne akte ustavnega sodišča RS in Sodišča ES.
Upam, da bo gradivo služilo kot uspešen in pregleden pripomoček ne le študentom, ampak
tudidrugim, ki se ukvarjajo s ustavnopravno problematiko.
Za konec vam dragi študentje/ke želim veliko uspehov ob prebiranju gradiva in osvajanju
znanj, ki so za življenje še kako pomembna.

V Mariboru, junija 2010

mag. Matjaž Kovač
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USTAVA IN USTAVNO PRAVO

V tem poglavju bomo spoznali:
• Splošne in posebne značilnosti ustav,
• Značilnosti ustavnega prava,
• Spreminjanje in dopolnjevanje ustave,
• Strukturo in cilje slovenske ustave,
• Osnovne pravice in obveznosti iz slovenske ustave
Kot uvod v prvo poglavje opisujem dogodke in postopke osamosvojitve in sprejem prve
samostojne ustave v Republiki Sloveniji. Na podlagi ustavnih možnosti, pridobljenih z
republiškimi ustavami in še zlasti po okrepitvi republik in pokrajin nasproti federaciji z
ustavami iz leta 1974 ter mednarodno političnih sprememb, predvsem v vzhodni Evropi
(padec berlinskega zidu, propad Jugoslavije) se je začel v 90-tih letih neposreden proces
osamosvajanja Slovenije, Na plebiscitu so se državljani opredeljevali o vzpostavitvi Slovenije
kot samostojne in neodvisne države. 88,5 % volilcev se je opredelilo za samostojno in
neodvisno državo. 26. decembra 1990 je skupščina razglasila izid plebiscita in sprejela sklep,
da bo v šestih. mesecih sprejela ustrezen ustavni akt o vzpostavitvi Slovenije kot samostojne in
neodvisne države. 26. december je državni praznik, to je dan samostojnosti in neodvisnosti
RS. V skladu s tem sklepom je skupščina 25. junija 1991 sprejela Temeljno ustavno listino o
samostojnosti in neodvisnosti RS. S tem dnem je Slovenija prenehala biti ena od federalnih
enot tedanje Jugoslovanske federacije, v Sloveniji je prenehala veljati zvezna ustava, določila
je državne meje in postala samostojna in neodvisna država. Po sprejemu te listine je zvezna
oblast z vojaško silo oz. intervencijo skušala preprečiti takšno pot Slovenije (osamosvojitvena
vojna).
1.1

USTAVA

1.1.1 Pojem ustave
Ustava je vrhovni pravni akt države, zaradi česar ima izredno velik pomen, saj bistveno
determinira temelje pravne in politične ureditve države. Torej ni običajni pravni akt, kot npr.
navadni zakon, saj ima glede na svoj izvor in učinkovanje temeljni pomen in je v zelo tesnem
odnosu z najpomembnejšimi vrednotami določene družbe. Ustava tako v pravni obliki izraža
najbolj temeljne prvine splošne družbene dediščine ter prevladujočo družbeno moralo in
običaje.
Ustava je večpomenski akt. Po potrebah in interesih je politični akt, po obliki, vsebini je
najsplošnejši, najvišji in temeljni pravni akt, po družbenih odnosih pa ima ustava sociološki
pomen.
Po svoji najvišji pravni moči je ustava najvišji pravni akt (supprema lex). V vsakem
pravnem redu obstaja namreč določen sistem splošnih pravnih aktov, v katerem imajo
nekateri akti višjo, nekateri pa nižjo veljavo. To imenujemo hirearhijo splošnih pravnih aktov.
Po svoji vsebini in v razmerju do zakonov je ustava temeljni pravni akt. Ustavodajalec
določa in ureja vsebino ustave povsem samostojno. Ustava določa dva temelja ali podsistema
in sicer državno ureditev, ustavno ali pravno ureditev temeljnih človekovih pravic in
svoboščin. Ta dva temelja sta značilna za ustave vseh držav. Ustave nekaterih držav pa imajo
še tretji temelj, in sicer temelj lokalne samouprave. Državna ureditev je pravna ureditev
državnih organov, ki zajema pravno ureditev oblikovanja, sestave in pristojne državne organe.
5
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Ustava je po svoji vsebini označena kot izhodiščni pravni akt, saj določa, kaj sodi in kaj ne
sodi v ustavo. Ustavo tako lahko spremeni tisti, ki jo sprejme in sicer s pravnim aktom ali
predpisom. Poznamo dve ustavni tehniki spreminjanja ustave (po ustavnih zakonih in z
ustavnimi amandmaji). Pri nas se ustava spreminja po ustavnih zakonih.
Po obliki in vsebini ter pravni naravi je ustava splošni pravni akt. Ustava je najsplošnejši
pravni akt, ker se nanaša na vse pravne subjekte (fizične in pravne osebe) na ozemlju neke
države in ker na splošen način ureja temeljna družbena razmerja.
Ustava je politični akt predvsem po volji ustavodajalca, ki jo sprejme in opredeli njena
izhodišča in cilje. Po vsaki ustavi so nosilci oblasti utemeljeni in opredeljeni v določenih
političnih in pravnih načelih. Po vsebini je ustava politični akt predvsem po izhodiščih in
ciljih, ki jih običajno razglaša v preambuli kot v svojem uvodnem delu. V tem delu
ustavodajalec praviloma navaja, po čigavi volji in v kakšnih družbenih in političnih razmerah
sprejema ustavo ter označuje cilje, ki jih namerava doseči. Običajno se tudi normativni del
ustave začenja z določenimi političnimi in pravnimi načeli, v katerih se izraža politična volja
ustavodajalca. Ta načela so pisana v obliki pravnih norm oziroma členih in imajo pravno
naravo. Praviloma so navedena v splošnih določbah, v katerih ustavodajalec opredeljuje
politični sistem (demokratična, pravna in socialna država), nosilca oblasti (narod, ljudstvo),
oblika vladavine (republika ali monarhija), obliko državne oblasti (parlamentarni,
predsedniški) ter obliko državne ureditve (unitarna ali federativna).
Internetni vir: Ustava RS
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_USTA1.html

1.1.2 Zgodovina ustave
V antični atenski državi je bila beseda "ustava" v rabi v okviru filozofskih razpravljanj grških
mislecev, še posebej Platona in Aristotela. Sama beseda "ustava" ali "konstitucija" je bila nato
v bolj pravnem smislu prvič uporabljena v rimski sužnjelastniški državi. Z ustavo
("constitutio") so razumeli edikte, ki so jih imperatorji izdajali zaradi urejanja pomembnejših
ekonomskih in političnih vprašanj.
Na splošno je mogoče ugotoviti, da stari vek ni izoblikoval takšnega pojma ustave, zato tudi
ni imel neposrednega vpliva na razvoj moderne ustavnosti. O tej lahko govorimo šele z
nastankom prvih zametkov ustavnosti v Angliji v 13. stoletju. Kljub temu, da ima Anglija
časovno prioriteto glede razvoja posameznih vidikov sodobne ustavnosti, pa v tej deželi vse
do danes ni bila sprejeta ustava v obliki enovitega pisanega akta.
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Slika 1: Prva pisana ustava – Magna Carta Libertatum 1215 – Anglija
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
Tam, kjer je meščanstvo sámo prevzelo oblast, je z ustavo določilo oziroma razglasilo
predvsem naslednja načela: spoštovanje temeljnih pravic človeka in državljana, načelo
nacionalne (ljudske) suverenosti in načelo delitve oblasti. Takšno ustavo so sprejeli najprej v
Franciji leta 1791 in je temeljila na Deklaraciji o pravicah človeka in državljana iz leta 1789.
V državah, v katerih meščanstvo ni v celoti prevzelo oblasti oziroma dominantne vloge v
družbi, se je moralo zadovoljiti s kompromisom in deliti oblast z vladarjem in ostanki
fevdalne stanovske ureditve.

Slika 2: Deklaracija o pravicah človeka in državljana – 1789 – Francija
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Declaration_of_Human_Rights.jpg
Razvoj meščanske ustavnosti je konec 19. stoletja dosegel vrhunec svojega razvoja. Gibanje
za ustavnost se je izražalo v obliki konstitucionalizma, ki predvsem pomeni omejevanje
politične oblasti in supremacijo (najvišjo veljavo) ustave. Kasneje, v 20. stoletju, so različni
totalitarizmi (npr. nacionalsocializem, fašizem, komunizem) v posameznih državah prekinili
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razvoj konstitucionalizma, ki pa se je po razpadu teh političnih sistemov obnovil in nadalje
razvijal.

Slika 3: Deklaracija o neodvisnosti – 1776 – ZDA
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Us_declaration_independence.jpg
Dandanes ima že večina svetovnih držav pisane in enovite ustave, v katerih so določeni
temelji državne ureditve ter praviloma tudi temeljna razmerja med državo in državljani. Te
ustavne ureditve so seveda različne, pač v odvisnosti od političnega sistema posamezne
države (npr. demokracija, avtokracija) in od drugih specifičnih značilnosti razvoja
posameznih državno organiziranih družb.

1.1.3 Formalni in materialni pojem ustave
Pravna teorija razlikuje med dvema opredelitvama ustave, tj. med formalno in materialno
opredelitvijo. Formalni pojem ustave izraža njeno pravno moč oziroma (najvišjo) stopnjo
pravne veljave, ki jo ima ustava kot pravni akt, materialni pojem ustave pa zajema vsebino
pravnih načel in pravil, ki jih ustava zajema ali pa bi jih vsaj morala zajemati.

Slika 4: Formalni in materialni vidik ustave
Vir: Lasten
Ustava je pravni akt z najvišjo veljavo, zato predstavlja v formalnem pomenu vrh piramide
vseh pravnih aktov. Ustava je tako hierarhično nadrejena vsem zakonskim ter podzakonskim
8
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pravnim aktom. Od drugih pravnih aktov se ustava po svoji obliki (formi) razlikuje predvsem
v dveh vidikih:
• glede na subjekt, ki ustavo sprejema in
• glede na postopek njenega sprejemanja.
Z vidika subjekta sprejemanja ustave poznamo v svetu različne sisteme. Ustavo lahko
sprejme, spremeni ali razveljavi:
• posebna ustavodajna skupščina, ki je posebej izvoljena zgolj za ta namen;
• ljudstvo oziroma državljani na splošnem referendumu;
• zakonodajni organ po posebej predpisanem ustavno-revizijskem postopku.
Ustava v materialnem pomenu se nanaša na vsebino (tvarino, materijo), ki ima ustavni
pomen. Materija, ki ima ta pomen, sodi v pojem ustave v materialnem smislu ne glede na to,
ali je hkrati vsebovana tudi v ustavi v formalnem pomenu te besede. Razumevanje ustave v
materialnem smislu torej izhaja iz predpostavke, da ima vsaka država ustavo oziroma skupek
temeljnih načel in pravil, ki pogojujejo in urejajo dano državno in družbeno ureditev, ne glede
na to, ali so ta načela in pravila izključno zajeta v pisani ustavi (kot enovitem aktu), ali pa
obsegajo tudi različne druge pisane in nepisane vire (npr. angleška ustava).

1.1.4 Razvrščanje ustav
Delitev ustav na pisane in nepisane se je izoblikovala v razpravah o obliki in pravni naravi
ustavne ureditve v Veliki Britaniji, ki nima ustave v formalnem pomenu. Po mnenju nekaterih
angleških ustavnopravnih teoretikov ima Velika Britanija nepisano ustavo, ki zajema
določene politične in pravne listine iz angleške oziroma britanske zgodovine, ustavne običaje,
sodne odločbe z ustavnopravnimi učinki in zakone z ustavno veljavo.
Kodificirane ali enovite so ustave, ki so sestavljene iz enega samega pisanega akta, ki
vsebuje temeljna pravna pravila o državni in družbeni ureditvi in Id je praviloma poimenovan
kot ustava. Nekodificirane pa so tiste ustave, ki zajemajo več pisnih aktov s takimi pravili in
lahko imajo različna imena. Po pravni moči ni razlike med kodificiranimi in nekodificiranimi
ustavami.
Toge (trde) imenujemo tiste ustave, za katere je predpisan poseben postopek za njihovo
sprejemanje in spreminjanje, ki je zahtevnejši kot zakonodajni postopek. Po ustavodajalcu
uvrščamo med toge tiste ustave, ki jih sprejema ustavodajna skupščina kot posebno telo. Toge
ustave poznajo v večini držav, s tem da je postopek za njihovo sprejemanje v nekaterih bolj, v
drugih pa manj tog. Gibke so tiste ustave, ki jih je mogoče sprejemati in spreminjati po
enakem postopku kot navadne zakone. Od drugih zakonov se razlikujejo po materiji, ki jo v
drugih državah urejajo z ustavami v formalnem pomenu. Gibke ustave tudi nimajo višje
pravne moči kot navadni zakoni. Take ustave so značilne predvsem za anglosaške države. V
Veliki Britaniji lahko parlament z navadnimi zakoni ureja vsa vprašanja iz klasične ustavne
materije.

1.2

USTAVNO PRAVO

Ustavno pravo je posebna pravna panoga, ki se ukvarja s proučevanjem ustavnih norm
zapisanih v ustavah posameznih držav. Zaradi vsebine proučevanega pravnega predmeta
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ustavno pravo zavzema osnovno vlogo v pravnem sistemu določene države. Predmet
proučevanja ustavnega prava je torej ustava in ustavnopravna razmerja v njej.

1.2.1 Ustavnost in zakonitost
Ustavnost in zakonitost sta temeljni načeli sodobnih demokratičnih držav, sprejeti pa sta tudi
v naši ustavni ureditvi. Ti dve načeli sta najtesneje povezani tudi z načelom pravne države, ki
prav tako spada med temeljna načela sodobne države.
Načelo ustavnosti in načelo zakonitosti sta posebni načeli, ki pa se medsebojno dopolnjujeta.
Načelo ustavnosti je v odnosu do načela zakonitosti primarno načelo. V hierarhiji pravnih
norm je ustava na najvišjem mestu. Zakon je pod ustavo in mora biti z njo v skladu. Hkrati pa
pomeni načelo zakonitosti neposredno izvedbo ustavnosti.
Načelo ustavnosti se uveljavlja skozi različne vidike. Običajno se ločita dva temeljna vidika
ustavnosti, in sicer načelo nadvlade ustave (nadvlada ustave) in načelo funkcionalne
ustavnosti. Načelo nadvlade ustave pomeni, da je ustava v hierarhiji pravnih norm na vrhu
piramide, da je najmočnejša ter da morajo biti vsi podustavni akti v skladu z ustavo. Zakon
kot najvišji pravni akt za ustavo mora biti v skladu z ustavo. Enako velja za vse podzakonske
predpise in druge splošne akte. Funkcionalna ustavnost pa pomeni, da morajo biti vse funkcije
organov državne oblasti utemeljene na ustavi in se morajo izvrševati v okviru ustave. Na
funkcionalno ustavnost se veže tudi načelo odgovornosti vseh nosilcev javnih funkcij, tako
organov kot tudi posameznikov.
Načelo zakonitosti ima podobno vsebino kot načelo ustavnosti, le da se nanaša na pravne
akte nižje od zakona. Gre za dva vidika zakonitosti, za nadvlado zakona in za funkcionalno
zakonitost. Temu se pridružuje še načelo zakonitosti posamičnih aktov in dejanj državnih
organov. Pri nadvladi zakona gre za to, da se v hierarhiji pravnih aktov zakon nahaja na vrhu
zato morajo vse norme biti z njim v skladu. Načelo funkcionalne zakonitosti pa pomeni
zahtevo, da so funkcije državnih organov oziroma organov z javnimi pooblastili utemeljene v
zakonu in jih v okviru zakona tudi uresničujejo.
Primer: Državna agencija pripravlja pravilnike in navodila za odvijanje prometa po
železniški infrastrukturi. Pri pripravi pravilnikov in navodil mora upoštevati načelo
zakonitosti in hierarhije pravnih aktov. Določbe Signalnega pravilnika morajo biti podrobno
tehnično razdelane, vendar ne smejo biti v nasprotju z Zakonom o varnosti v železniškem
prometu, kar pomeni, da v Signalnem pravilniku ne smejo biti uveljavljeni novi pojmi in
definicije, ki niso določeni v zakonu.
V okviru načela zakonitosti so pomembna še nekatera druga načela. Eno teh načel je načelo
objavljanja predpisov. Zakon in vsak drug predpis se mora prej, preden začne veljati,
objaviti. Namen objave predpisa je, da se vsi tisti, na katere se predpis nanaša, seznanijo s
predpisom, da bi se lahko po njem ravnali. Noben predpis ne more začeti veljati, preden je
objavljen. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu (Uradni list Republike
Slovenije), predpisi lokalnih skupnosti pa se objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te skupnosti
same določijo (154. člen ustave).
Primer: Dilema glede objave predpisov lahko nastane takrat, ko imamo daljši rok za začetek
veljavnosti. Zakon o davčnem postopku je določil v svojih končnih določbah, da stopi v
veljavo takoj uporablja pa se po preteku šestih mesecev od njegove objave.
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Razmislite o uporabnosti in veljavnosti tega predpisa glede na stari zakon.
Za seznanitev s predpisom je potreben določen čas, ki mora preteči od objave do začetka
veljavnosti, kar imenujemo uveljavitveni rok (vacatio legis). Ustava Republike Slovenije
določa kot pravilo petnajstdnevni uveljavitveni rok, če v samem predpisu ni določeno
drugače. V zakonu ali drugem predpisu je torej lahko določeno, da začne veljati v drugačnem
roku ali pa je določen natančen datum začetka njegove veljavnosti.
Internetni vir: Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199657&stevilka=3317
Eno najpomembnejših načel zakonitosti je prepoved povratne veljave pravnih aktov
oziroma prepoved retroaktivnosti. Ustava sicer dopušča izjemo glede povratne (retroaktivne)
veljavnosti predpisa, vendar samo za zakon, ne pa za podzakonske predpise. Pri tem določa,
da imajo lahko povratno veljavo samo posamezne določbe zakona, in sicer le v primeru, da to
zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.
Internetni vir: Ustava RS
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_USTA1.html

1.2.2 Spreminjanje oziroma dopolnjevanje ustave
Pri sprejemanju ustav v formalnem pomenu je potrebno ločiti, ali gre za sprejem prve ustave
neke države ali pa za sprejem nove ustave v državi, ki že ima ustavo. Prve ustave sprejemajo
države, ki še nimajo ustave, in novonastale države. V državah, ki so do tedaj poznale samo
ustavo v materialnem pomenu, so bile prve ustave sprejete ob koncu 18. in na začetku 19.
stoletja (Francija, Danska, Nizozemska). Nove ustave lahko izhajajo iz nasilnega preloma s
staro ustavno ureditvijo ali pa iz spoznanja o presežnosti dotedanje ustave in potrebi po
sprejemu nove ustave, V primeru nasilnega preloma s staro ustavo, gre za povsem nove
ustave v formalnem in materialnem pomenu (ustavna diskontinuiteta), v drugem pa za
nove ustave, ki so sprejete po določbah dotedanjih ustav in ne sprejemajo nosilca oblasti
(ustavna kontinuiteta).
Postopek po katerem se sprejema ali spreminja ustava imenujemo ustavodajni ali ustavno
revizijski postopek. Običajno je ta postopek dvofazen. V prvi fazi ustavodajalec odloča o
predlogu ustave oziroma njene spremembe, v drugi fazi pa odloča o sprejemu ustave oziroma
ustavne spremembe. Ustava se praviloma spreminja in dopolnjuje z ustavnimi amamdmaji in
ustavnimi zakoni. Amandmaji so namenjeni zgolj razčlenitvi in dopolnitvi ustavnih določb in
za njih je značilno, da ne posegajo v ustavno besedilo, ampak se k temu besedilu samo
dodajajo.
Ustavni zakoni praviloma spreminjajo in dopolnjujejo ustave tako, da se ustrezne spremembe
in dopolnitve vključijo v ustavno besedilo in postanejo njegov sestavni del. Praviloma so
sestavljeni iz dveh delov. Prvi zajema besedilo ustavne spremembe oz. dopolnitve, drugi pa
določa način njene izvedbe. Za spremembo ustave v Republiki Sloveniji sta predpisani dve
obvezni in ena neobvezna faza. Za spremembo ustave v Republiki Sloveniji sta predpisani
dve obvezni in ena neobvezna faza.
Predlog za začetek postopka za spremembo ustave in odločanje o njem lahko poda 20
poslancev državnega zbora, vlada ali najmanj 30000 volivcev. O predlogu za spremembo
ustave, ki so ga vložili upravičeni predlagatelji, se mora izreči državni zbor. Za sprejem
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predloga je predpisana kvalificirana relativna večina, to je dvotretjinska večina glasov
navzočih poslancev, vendar mora biti na seji navzoča večina poslancev. Predlog za začetek
postopka za spremembo ustave je torej sprejet, če ga podpre vsaj 31 poslancev državnega
zbora.
Druga faza spremembe ustave se imenuje sprejem ustavne spremembe. Potem ko je v prvi
fazi predlog sprejet, v drugi fazi državni zbor odloči o spremembi ustave. Državni zbor
sprejme akt o spremembi ustave z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, kar predstavlja
absolutno kvalificirano večino. Sprememba ustave je torej sprejeta, če se zanjo opredeli vsaj
60 poslancev državnega zbora.
Referendumska potrditev spremembe ustave, ki jo ustava predvideva kot nadaljevanje
postopka v tretji fazi, v kateri se volivci izrekajo o spremembi ustave, se ne upošteva kot
obvezno sestavino postopka, temveč le na posebno zahtevo.
Internetni vir: Ustava RS
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_USTA1.html

1.3

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

1.3.1 Zgodovina Ustave Republike Slovenije
Slovenija se je po razpadu habsburške monarhije ob koncu prve svetovne vojne (oktobra
1918) združila v enotno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, iz katere je kmalu zatem, po
združitvi s Kraljevino Srbijo in Črno goro, nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
(decembra 1918). Po drugi svetovni vojni je Slovenija postala del socialistične (komunistične)
Jugoslavije, kar pomeni, da je vse do svoje osamosvojitve, tj. približno 70 let tega stoletja,
svojo politično in pravno ureditev podrejala in prirejala jugoslovanski.
Proces nastajanja in uveljavljanja nove slovenske ustave, ki je bila sprejeta 23. decembra
1991, je bil neločljivo povezan s procesoma demokratizacije in političnega osamosvajanja
Slovenije. Proces demokratizacije konec 80-ih in na začetku 90-ih let je bil pogoj in temeljni
okvir za prehod v novo ustavno ureditev, državno osamosvajanje pa je predstavljalo enega od
najpomembnejših ciljev te ureditve.
Internetni vir: Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije
http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/zakposop/1991-01-0006?OpenDocument
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Slika 5: Pregled najpomembnejših stopenj slovenske Ustave
Vir: Lasten
Internetni vir: Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije
http://www2.gov.si/zak/zak_vel.nsf/zakposop/1991-01-1411?OpenDocument
1.3.2 Struktura Ustave Republike Slovenije
Ustava Republike Slovenije je bila sprejeta 23. decembra 1991 s predpisano večino
poslancev, na ločenih sejah družbenopolitičnega zbora, zbora občin in zbora združenega dela.
Ima preambulo in 174 členov. Razdeljena je na tematska poglavja, in sicer:

Slika 6: Poglavja ustave RS
Vir: Lasten
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1.3.3 Cilji slovenske ustave
Temeljni cilji slovenske ustave iz leta 1991 so se postopoma izoblikovali konec 80-ih let, v
procesu kritičnega soočanja tedanje politične opozicije in v določeni (manjši) meri tudi
takratne slovenske oblasti z dotedanjim, za Slovenijo vedno manj sprejemljivim, ustavnim
sistemom SFR Jugoslavije in Slovenije. Ti cilji so bili nato v Sloveniji posebej opredeljeni na
začetku (formalnega) postopka sprejemanja nove ustave, v katerem je bilo seveda treba
izrecno določiti najpomembnejše in za vse (ali vsaj za veliko večino prebivalcev Slovenije)
sprejemljive nove ustavne rešitve.

Slika 7: Cilji nove ustave RS
Vir: Lasten
1.3.4 Preambula in splošne določbe
1.3.4.1

Preambula

Preambula, kot uvod v ustavo, ni del ustavnega besedila v ožjem pomenu ter pravno ne
obvezuje. Ker pa je slovenska preambula opis tistih dejstev, ki predstavljajo izhodišče ustave,
je zavezujoča celo bolj kot ustava sama. Iz preambule, ki je relativno kratka, izhaja, da je
funkcija ustave predvsem vzpostavitev delovanja vseh temeljnih elementov slovenske države.
Pri tem ustava izhaja iz:
• pravice slovenskega naroda do samoodločbe,
• večstoletnega slovenskega boja za nacionalno osamosvojitev,
• zagotovitve varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
1.3.4.2

Splošne določbe

Splošne ustavne določbe so normativni temelji ustave. Kot takšni so pravna podlaga oziroma
izhodišče za ostale ustavne in druge pravne (zakonske, podzakonske) določbe, zato imajo (kot
razlagalna osnova) velik pomen.
Ustava zagotavlja demokratični politični sistem. Temeljna določba oziroma načelo iz tega
člena, po katerem je Slovenija demokratična republika, je normativno izpeljano v številnih
drugih določbah ustave. V prvem členu ustave je določeno tudi, da je Slovenija republika, s
čimer je dodatno izražena demokratičnost sistema, saj po svojem izvoru pojem republike
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označuje takšno politično vladavino, v kateri lahko državljani vplivajo na izbor vladarja in kjer
se lahko javnost vključuje v politiko.
Primer: V času volilnega molka aktivisti nekaterih političnih strank objavijo na internetu poziv
za podporo svojim strankam. S tem so krišili tako določbe volilnega molka kot tudi določbe
demokratičnega političnega sistema.
Slovenija je pravna država. Za pravno teorijo predstavlja pravna država predvsem vladavino
zakona in zagotovitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin. V tem smislu izhaja pravo iz
materialno formalnega pojmovanja pravne države, ki želi vzpostaviti optimalno ravnovesje
med pravnim sistemom kot izrazom suverene oblasti ter posamezniki in drugimi subjekti (npr.
gospodarski subjekti, društva in druga združenja državljanov), ki se jim priznava določena
svoboda oziroma avtonomija.
Primer: Osebi A je bila kršena pravica iz delovnega razmerja, zato je sprožila delovni spor
na delovnem sodišču. Delovno sodišče ni odločilo v razumnem roku, zato je oseba A zamudila
vse pritožbene roke. S tem je bila posredno kršena določba o pravni državi in vladavini
prava.
Načelo socialne države pomeni zahtevo po ustrezni skrbi države za materialno in socialno
varnost državljanov. Gre za ustavno določbo (načelo), ki je programske narave in iz katere
izhaja usmeritev, da mora država prevzeti dejavno socialnovarstveno vlogo.
Primer: Oseba B bi morala zaradi socialne stiske dobiti socialno podporo. Socialne službe so
zadevo sicer pregledale in odločile, da oseba B ne dobi socialne podpore, vendar pri tem niso
v celoti upoštevale socialnega statusa te osebe (mati samohranilka, izguba zaposlitve…itd). S
tem je jasna kršitev ustavnih določb, ki se nanašajo na socialno državo.
Slovenija je država vseh svojih državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici
slovenskega naroda do samoodločbe. Prvi del te določbe torej pove, da je država organizirana
po državljanskem načelu. Drugi odstavek določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, pri čemer
to oblast državljani izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na
zakonodajno, izvršilno in sodno.
Ustava opredeljuje ozemeljsko celovitost države, kar je prvina njene suverenosti. Notranji
vidik te suverenosti se kaže v tem, da je v okviru državnih meja država v ožjem smislu
subjekt, ki je nosilec vrhovne, samostojne, izvirne in enotne oblasti, medtem ko se zunanja
suverenost države kaže predvsem kot (relativna) politična in pravna neodvisnost Slovenije
nasproti drugim državam.
Primer: V času SFRJ so bile meje med republikami le administrativne. Glede na razpad SFRJ
in nastanek samostojnih držav na tem ozemlju so nastali spori glede ozemeljske celovitosti
države. Tak spor ima RS v Piranskem zalivu. Katastri določajo, da je Piranski zaliv v celoti
pod pristojnostjo RS, medtem ko je RH po priznanju samostojnosti RS pričela z gradnjo
mejnih prehodov na ozemlju RS in s tem uzurpirala določen del RS. V tem primeru ozemlje
RS ni celovito.
Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Gre za
temeljno načelo, ki je vsebinsko izpeljano predvsem v II. poglavju ustave, ki vsebuje številne
materialnopravne določbe o posameznih človekovih pravicah. Prav tako država varuje in
zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Nadalje določa, da
država skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske
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izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. V ustavi je tudi izrecno
določeno, da lahko Slovenci brez slovenskega državljanstva uživajo v Sloveniji posebne
pravice in ugodnosti, katerih vrsto in obseg določa zakon.
Internetni vir: Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200793&stevilka=4600
Šesti člen ustave določa slovenske državne in narodne simbole.
Internetni vir: Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199467&stevilka=2392
Slovenija vzpostavlja režim ločenosti države in cerkve oziroma verskih skupnosti. Sedmi
člen ustave določa, da so država in verske skupnosti ločene, pri čemer so verske skupnosti
enakopravne, njihovo delovanje pa je svobodno.
Primer: Na velikonočni ponedeljek župnik v cerkvi poleg svojega ustaljenega pridiganja
izjavi tudi podporo določeni politični opciji. S tem direktno krši ustavne določbe glede
ločenosti države in cerkve.
Posebej pomembno ustavno načelo je načelo zakonitosti, ki določa, da morajo biti zakoni in
drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Nadalje je v ustavi določeno, da se ratificirane in
objavljene pogodbe uporabljajo neposredno. Ob tem ostajajo seveda ustavna določila vrh
državnega pravnega sistema.
Primer: Poglejte si zgornji primer pri poglavju Ustavnost in zakonitost.
Z devetim členom ustave je v Sloveniji načelno zagotovljena lokalna samouprava, kar
kasneje posebej ureja prvo podpoglavje V. poglavja ustave. Za glavno mesto države je
določena Ljubljana. Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih
živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa sta uradna jezika tudi italijanščina ali
madžarščina.
Internetni vir: Zakon o javni rabi slovenščine
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200486&stevilka=3841
Internenti vir: Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200422&stevilka=921
POVZETEK
Ustava je temeljni in najvišji državni akt. Vsebuje skupek pravnih norm, ki določajo temeljno
ureditev države (zlasti politično ureditev), človekove pravice in temeljne svoboščine, načela
za urejanje gospodarskih in socialnih razmerij, najvišje državne organe (zakonodajne, sodne
in upravne), ureditev javnih financ, varstvo ustavnosti in zakonitosti, postopek za spremembo
ustave… itd.
Ko označujemo Slovenijo za republiko, s tem opredeljujemo obliko vladavine, ki jo določimo
glede na način, kako je organiziran vodja države in kakšne so njegove pristojnosti in
odgovornosti. V republiki je vodja države voljen in pravno odgovoren predsednik. Bistvo
pravne države je v tem, da je delovanje vseh državnih organov urejeno s pravnimi pravili, ki
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določajo vsebino in način njihovega odločanja. To daje posamezniku določeno varnost, saj
lahko predvideva, kako se bo organ odločil ter kasneje te odločitve nadzira ali pa se pred
organi brani, če so odločitve nezakonite.
VPRAŠANJA
1. Pojasnite pojem ustave.
2. Kakšna je razlika med materialnim in formalnim pojmom ustave?
3. Razmislite ali sodi slovenska ustava med čvrste ali gibke ustave.
4. Navedite nekatere najpomembnejše dogodke v procesu nastajanja nove ustave in
pojasnite njihov pomen.
5. Kakšna je narava splošnih določb ustave?
6. Pojasnite razmerje med načelom ustavnosti in zakonitosti.
7. Naštejte in pojasnite faze postopka za spremembo ustave.
8. Katere sklope pravic ureja slovenska ustava?
9. Pojasnite (ustavno) načelo pravne države.
10. Pojasnite pojem (načelo) ljudske in državne suverenosti.
11. Razmislite ali se načelo delitve oblasti v naši ustavni ureditvi uporablja dosledno.
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2
ČLOVEKOVE PRAVICE TER GOSPODARSKA IN SOCIALNA
RAZMERJA
V tem poglavju bomo spoznali:
• Osebne pravice in svoboščine,
• Politične pravice in svoboščine,
• Socialne in ekonomske pravice in svoboščine,
• Kulturne pravice in pravice, ki izvirajo iz ustvarjalnih dejavnosti,
• Pravice narodnih oziroma etničnih skupnosti,
• Gospodarska in socialna razmerja.
Kadar omenjamo človekove pravice in svoboščine skoraj vedno naletimo na pojem kršitve teh
pravic. Te pravice so ustavnopravno zajamčene prav zaradi vsebine pravic in položaja
posameznika, ki je v odnosu do državneja aparata v podrejenem položaju. Kršitve človekovih
pravic segajo daleč v zgodovino človeške družbe. Prvi pojav kršenja je nastal skupaj s prvo
delitvijo dela med umskim in fizičnim delom. Že v praskupnosti so se subjekti ločevali na tiste,
ki so imeli presežke dobrin in so se ukvarjali z umskim delom in tiste, ki so imeli manj dobrin
in so se morali ukvarjati s fizičnim delom. V razredni družbi so se kršitve odražale v razmerju
med ikkoriščevalci in izkoriščanci. Sužnjelastniški družbeni red je najglobje posegel v kršitve
človekovih pravic, saj suženj ni imel nikakršnih pravic. V fevdalni dobi je imel tlačan sicer
bolj ugoden položaj, vendar je bil v podrejenem položaju nasproti fevdalni gospodi, ki je
tlačanu sicer priznavala določen del človekovih pravic, vendar je to bilo premalo za svobodo
posameznika. Kapitalizem je prinesel v družbo liberalno doktrino posameznika, vendar je s
tem posredno omejil določene človekove pravice. Značilnost današnje dobe je predvsem v
tem, da so človekove pravice in temeljne svoboščine povzdignjene v ustavno kategorjio,
vendar so v številnih državah le »mrtva črka na papirju« (predvsem v državah Afrike in
Azije). Gospodarska in socialna razmerja so nekakšen »odsev« upoštevanja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Tam kjer se v celoti upoštevajo človekove pravice in svoboščine, je
tudi stopnja urejenosti gospodarskih in socilanih razmerij visoka in obratno.

2.1

ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE

2.1.1 Opredelitev človekovih pravic in svoboščin
Ustava uporablja besedno zvezo "človekove pravice in temeljne svoboščine", pri čemer je
mogoče oboje združiti v enotni pojem človekovih (temeljnih) pravic v širšem smislu. Pojem
pravice implicira dolžnost nekega subjekta, ki ni istoveten z nosilcem pravice, da s svojim
(aktivnim ali pasivnim) ravnanjem nosilcu pravice neposredno omogoči njeno uresničitev.
Svoboščina pa predvsem pomeni, da država in drugi subjekti ne smejo posegati v zavarovano
(svobodno) sfero posameznika.
Z vidika razmerja med posameznikom in državno oblastjo je mogoče razlikovati med
pravicami treh temeljnih položajev (statusov). Pravice negativnega statusa so tiste, ki
posamezniku zagotavljajo položaj, v katerega država in drugi subjekti ne smejo posegati.
Pravice pozitivnega statusa zagotavljajo posamezniku, da bo država delovala v njegovo
korist. Pravice aktivnega statusa pa so tiste, na podlagi katerih lahko posamezniki (aktivno)
sodelujejo v političnem oziroma javnem življenju. Človekove pravice je mogoče razvrstiti
predvsem v naslednje sklope:
• osebne pravice in svoboščine,
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•
•
•
•

politične pravice in svoboščine,
socialne in ekonomske pravice in svoboščine,
kulturne pravice in pravice, ki izvirajo iz ustvarjalnih dejavnosti,
pravice narodnih oziroma etničnih skupnosti.

Z vidika slovenske ustave je mogoče razlikovati tudi med tistimi pravicami, ki jim ustava
podeljuje absolutno varstvo (to pomeni, da teh pravic v nobenem primeru ni dopustno
omejevati ali odvzeti) ter med pravicami, katerih varstvo je v določenih izrednih
okoliščinah omejeno. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno
okoliščino. Posebej je tudi določeno, da so vsi pravni naslovljenci pred zakonom enaki, s
čimer je dodatno zagotovljeno načelo enakosti pred zakonom oziroma načelo pravne enakosti.
Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Z
zakonom je mogoče predpisati le način njihovega uresničevanja, če tako določa ustava ali če
je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine.

2.1.2 Osebne pravice in svoboščine

Slika 8: Najpomembnejše osebne pravice in svoboščine
Vir: Lasten
Kot najpomembnejša osebnostna pravica je pravica nedotakljivost človekovega življenja in
prepoved smrtne kazni. Pravica nedotakljivosti človeškega življenja je seveda v pravnem
kontekstu relativna ter ne izključuje nekaterih pravno določenih možnosti odvzema življenja
(npr. v silobranu ali v skrajni sili), prepoved smrtne kazni pa ohranja v Sloveniji že
uveljavljeno ustavno prepoved. Prepovedano je tudi mučenje ter vsako drugo nečloveško ali
ponižujoče ravnanje.
Primer: Oseba A izvrši napad na osebo B in ji pri tem poškoduje roko in nogo. Poleg tega da
je oseba A odgovorna za kaznivo dejanje s hujšo telesno poškodbo, je posredno odgovorna
tudi za poseg v nedotakljivost človeškega življenja.
Z ustavo je zagotovljena svoboda gibanja, hkrati pa se dopušča tudi njeno omejevanje,
vendar le na temelju zakona in v posebej utemeljenih primerih, ki jih ta člen izrecno navaja.
Tako je vsakomur priznana pravica, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti
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državo in se vanjo kadarkoli vrne. Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to
potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, širjenje nalezljivih bolezni, da bi se
zavaroval javni red, ali če to zahtevajo interesi obrambe države. Tujcem se lahko na podlagi
zakona tudi omeji vstop v državo in čas bivanja v njej.
Primer: Omejevanje svobode gibanja bi bilo v primeru, če bi policija brez zakonske osnove
onemogočala pripadnikom verskih skupnosti gibanje in združevanje na območju Republike
Slovenije.
Vsakomur je zagotovljena pravica do zasebne lastnine in dedovanja, pri čemer pa takšna
lastninska pravica ni neomejena, temveč je pogojena s svojo socialno, gospodarsko in
ekološko funkcijo.
Primer: Oseba A ima stanovanje v stanovanjskem bloku. V stanovanju opravlja določeno
dejavnost, ki zaradi imisij drugim stanovalcem bistveno otežuje uživanje stanovanjske
pravice. Oseba A z opravljanjem dejavnosti krši pravico do zasebne lastnine.
Ustava vsakomur zagotavlja pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, kar je v bistvu
splošna določba, iz katere so izpeljane nekatere druge ustavne določbe (npr. tiste, ki varujejo
posameznikovo integriteto v kazenskem postopku), predstavlja pa tudi široko pravno podlago
za vsestransko tovrstno varstvo posameznika v pravnih postopkih in v drugih primerih.
Primer: Nihče ne sme lažno prikazovati določenih elementov, ki posegajo v osebnostne sfere
drugih oseb (spol, rasa, pripadnost). Prav tako se ne sme drugih oseb poniževati ali jih žaliti.
Internetni vir: Zakon o popravi krivic
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200570&stevilka=3117
Vsakomur je zagotovljena pravica do osebne svobode, kar pomeni, da nikomur ne sme biti
odvzeta prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon. Ustava še določa, da
mora biti vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga razume,
takoj obveščen o razlogih za odvzem prostosti.
Primer: Med osebama A in B je nastal spor zaradi plačila posojila. Ker je bila oseba B
dolžnik, je oseba A v zameno za plačilo posojila osebo B pridržala v avtomobilu štiri ure in ji
s tem omejila oziroma odvzela prostost. Oseba A je kršila pravico do osebne svobode osebe
B.
Oseba, za katero obstaja utemeljeni sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pripreti samo na
podlagi sodne odločbe, kadar je to neogibno potrebno za potek kazenskega postopka ali za
varnost ljudi.
Z ustavo je zagotovljeno varstvo človekove osebnosti in dostojanstva v kazenskem in v vseh
drugih pravnih postopkih (npr. upravni postopek, postopek v delovnih sporih), in prav tako
med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni. Prepovedano je tudi vsakršno nasilje nad
osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav.
Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo pravic pred sodišči, pa tudi pred drugimi
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Vsakdo ima
pravico do sodnega varstva svojih pravic, ki ga zagotavljajo neodvisna, nepristranska in z
zakonom ustanovljena sodišča.
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Primer: Policija je zalotila osebo A na kraju kaznivega dejanja. Sumi, da je le ta možen
storilec tega dejanja. Policija osebo A vklene in odpelje na policijsko postajo ne da bi jo pred
tem poučila o pravicah v kazenskem postopku. Policija je s tem dejanjem kršila pravice v
kazenskem postopku.
Internetni vir: Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005101&stevilka=4394
Pomembna ustavna določba je t.i. domneva nedolžnosti, v skladu s katero vsakdo, kdor je
obdolžen kaznivega ravnanja (npr. kaznivega dejanja, prekrška), velja za nedolžnega, dokler
njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.
Primer: Oseba A je obdolžena tatvine, vendar ima le-ta alibi za dan storitve kaznivega
dejanja. Priča lahko izpove, da je bila v času storitve kaznivega dejanja ves čas pri njej.
Pravosodni organi vseeno odvzamejo osebi A prostost ter jo obsodijo za domnevno kaznivo
dejanje ter ji v postopku ne omogočijo uporabe pravnih sredstev. S tem dejanjem kršijo poleg
določb kazenskega postopka tudi ustavno domnevo nedolžnosti.
Glede nedotakljivosti stanovanja, ustava določa, da nihče ne sme brez odločbe sodišča proti
volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati.
Pri preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo, ali
njegov zastopnik. Zagotovljena je tudi tajnost osebnih podatkov, pisem in drugih občil.
Prepovedana je uporaba teh podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Samo zakon
lahko predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti
pisem in drugih občil in nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to nujno za uvedbo ali potek
kazenskega postopka ali za varnost države.
Primer: Izvršitelj vstopi v stanovanje domnevenga dolžnika, ne 0da bi pokazal izvršilni nalog in
prične s postopkom izbršbe. S tem neposredno krši ustavno določbo o nedotakljivosti stanovanja.
Preko ustavnih določb je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega
nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Ob tem je posebej
določeno, da lahko vsakdo svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Prav tako ima
vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni
interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Vsakomur je zagotovljena pravica do popravka
objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali
organa, pri čemer je tudi zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo.
Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno.
Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. Starši imajo
pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno
vzgojo. Usmerjanje takšne vzgoje pa mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z
njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja.
Primer: V mestu se pripravlja shod istospolnih oseb. Nekdo iz skupine nasprotnikov vrže na
shodnika kamen. Pri tem shodnika močno poškoduje. Poleg storitve hude telesne poškodbe je
ta oseba posredno kršila tudi določbo o svobodni opredelitvi.
Internetni vir: Zakon o verski svobodi
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200714&stevilka=599
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Posebna ustavna novost je pravica do ugovora vesti, ki jo je ob možnosti ustave (ugovor vesti
glede sodelovanja pri opravljanju vojaških obveznosti) mogoče uveljavljati tudi v drugih
primerih, ki jih določa zakon, če se s tem ne omejujejo pravice in svoboščine drugih oseb
Prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k
nasilju in vojni sta v prvi vrsti naperjena zoper protiustavno delovanje različnih družbenih
skupin, seveda tudi posameznikov. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni,
verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega
sovraštva in nestrpnosti. Prav tako je, kot smo že omenili, protiustavno tudi vsakršno
spodbujanje k nasilju in vojni.
Internetni vir: Zakon o enakih možnostih žensk in moških
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200259&stevilka=2837
Primer: Zaradi nerešene meje z drugo državo skrajne nacionalistične skupine prirejajo
shode, kjer s parolami in govori zahtevajo, da se fizično upre državljanom sosednje države. S
tem spodbujajo k nasilju in nestrpnosti.
2.1.3 Politične pravice in svoboščine

Slika 9: Politične pravice in svoboščine
Vir: Lasten
Pomembna ustavna pravica v sklopu političnih pravic in svoboščin je pravica do zbiranja in
združevanja. Predvidena je tudi možnost zakonskih omejitev teh pravic. Vsem je
zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj, poleg tega pa ima tudi
vsakdo pravico, da se svobodno združuje z drugimi (v društva, politične stranke, sindikate
itd.). Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost
ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni.
Primer: Zaradi problema, ki je nastal v neki občini, koalicija priredi shod, na katerem bo
predstavila svoje poglede na zadevni problem, opozicija pa z vsemi sredstvi (trganje plakatov,
onemogočanje komunikacije, grožnje) hoče shod preprečiti. S tem krši pravico do zbiranja in
združevanja.
Volilna pravica je splošna in enaka, pri čemer ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let,
pravico voliti in biti voljen (aktivna in pasivna volilna pravica). Zakon lahko določi, v katerih
primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci. Državljani imajo ustavno pravico,
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da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelujejo pri upravljanju
javnih zadev.
Primer: Nekdo želi voliti v določeni volilni enoti, vendar ni polnoleten. Zaradi tega ponaredi
osebno izkaznico in odda glasovnico v imenu osebe, ki bi lahko oddala glas, pa je bila pri tem
zavedena. S tem je kršena volilna pravica te osebe.
Internetni vir: Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200726&stevilka=1285
Zagotovljena je tudi pravica do peticije in do drugih pobud splošnega pomena. Vendar pa je
poseben pomen te ustavne pravice predvsem v tem, da vlagatelja pobude varuje pred državo,
saj le-ta ne sme zaradi vložene peticije ali pobude zoper njega izvajati nikakršne represije.
Ustavno je določena prepoved izročanja in predaje slovenskih državljanov. Tujim
državljanom in osebam brez državljanstva je priznana tudi pravica do pribežališča (azila) v
Sloveniji, vendar le v mejah zakona (ki to področje podrobneje ureja), ter le tistim osebam, ki
so preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine.

2.1.4 Socialne in ekonomske pravice in svoboščine

Slika 10: Socialne in ekonomske pravice in svoboščine
Vir: Lasten
V ustavi je zagotovljena svoboda dela, iz katere izrecno izhaja pravica vsakogar, da si prosto
izbira zaposlitev, nadalje pa je zagotovljeno še, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno
vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano. Prav tako je zagotovljena pravica do
socialne varnosti.
Primer: Delodajalec že tri leta ni plačeval delojemalcu socialnih prispevkov. Delojemalec
želi izkoristiti možnost predčasne upokojitve, vendar to ni mogoče. Delodajelc je s tem kršil
pravico do socialne varnosti.
Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva, pod pogoji, ki jih določa zakon. Invalidom
je tako v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo.
Primer: Glejte zgornji primer, le da v tem primeru delodajalec ni plačeval prispevkov za
zdravstveno varstvo.
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Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to varstvo tudi
ustvarja primerne razmere. Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev in se sklene
pred pristojnim državnim organom. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v
zunajzakonski skupnosti ureja zakon.
Glede svobode rojstva otrok je zapisano ustavno določilo, da ljudje svobodno odločajo o
rojstvih svojih otrok, pri čemer je država zavezana, da zagotavlja možnosti za uresničevanje te
svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.
Primer: Nekatere države daljnega vzhoda z zakoni omejujejo pravico do rojstva otrok, kar ni
v skladu s pravicami svobode rojstva otrok.
2.1.5 Kulturne pravice in pravice iz dejavnosti

Slika 11: Kulturne pravice in pravice iz dejavnosti
Vir: Lasten
Pomembna ustavna pravica iz dejavnosti je določba da je izobraževanje svobodno, obvezno pa
je le osnovnošolsko izobraževanje, ki se financira iz javnih sredstev. Država mora za
državljane ustvarjati možnosti, da si ti lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.
Zagotovljena je avtonomnost državnih univerz in drugih visokih šol. Način njihovega
financiranja ureja zakon. Preko financiranja torej država lahko vpliva na delo državnih
univerz in visokih šol, kar pa ne velja za nedržavne oblike visokega šolstva. Te oblike šolstva
so zato finančno odvisne predvsem od svojih ustanoviteljev. Prav tako se z ustavo zagotavlja
svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. Zagotovljeno je varstvo vseh (moralnih in
materialnih) pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske
dejavnosti.
Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost svojemu narodu (tu je mišljen narod
kot etnična kategorija) ali narodni skupnosti (npr. italijanska in madžarska skupnost oziroma
manjšina v Sloveniji), da svobodno goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in
pisavo. Prav tako ima vsakdo pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred
državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno službo, pravico do uporabe svojega jezika in
pisave na način, ki ga določi zakon. Na tej ustavni podlagi morajo zakoni med drugim predvideti
tudi možnost prevajanja za vsakogar, ki nastopa v navedenih situacijah in ne razume oziroma ne
govori slovenskega jezika.
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Internetni vir: Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200643&stevilka=1836
Primer: Na sodišču poteka glavna obravnava. Kot priča je vabljena oseba, ki ne razume
slovenskega jezika, vendar sodišče nima prevajalca. Oseba ni bila predhodno opozorjena, da bi
morala imeti prevajalca. S tem je kršena pravica do uporabe svojega jezika.

2.1.6 Pravice narodnih oziroma etničnih skupin
Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji ohranjajo
dosedanjo ustavno raven zaščite obeh narodnih skupnosti, izpeljavo ustavnih določb o njunem
položaju in pravicah pa prepušča zakonu. Italijanska in madžarska narodna skupnost in njuni
pripadniki imajo ustavno zagotovljene pravice ne glede na število pripadnikov teh skupnosti. Na
območjih, kjer živita, so obema skupnostima ter njunim pripadnikom zagotovljene naslednje
pravice:
• pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole;
• pravica, da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo
gospodarske, kulturne, znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju
javnega obveščanja in založništva;
• pravica do oblikovanja in razvijanja vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku v skladu
z zakonom, ki tudi določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno;
• pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama.
Ustava na koncu poglavja o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah določa še, da
položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon.
Razmislite o problematiki romske skupnosti na Dolenjskem in v Prekmurju.
Internetni vir: Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1762

2.1.7 Varuh človekovih pravic
Na temelju ustave je z zakonom ustanovljen varuh človekovih pravic (po zgledu švedskega
"Ombudsman-a"), ki kot poseben organ opozarja na kršitve človekovih pravic. Ustava in
zakon mu sicer ne podeljujeta pomembnejših formalnih pristojnosti, vendar pa lahko varuh s
svojim javnim delovanjem bistveno pripomore k pravni varnosti posameznikov. Varuh, ki ga
izvoli državni zbor na predlog predsednika republike, je pri svojem delu neodvisen in
samostojen.
Internetni vir: Zakon o varuhu človekovih pravic
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199371&stevilka=2573
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2.2

GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA

2.2.1 Opredelitev gospodarskih in socialnih razmerij
Kot je bilo že omenjeno, je v ustavni razpravi prevladalo stališče, da naj ustava ureja tudi
nekatera temeljna gospodarska in socialna razmerja, pri tem pa naj se predvsem izogne preveč
podrobnemu urejanju teh področij in v čim večji meri tudi programskim normam. Nekatere
določbe iz poglavja o gospodarskih in socialnih razmerjih bi bilo mogoče uvrstiti tudi v
poglavje o človekovih pravicah in svoboščinah, druge pa v poglavje o državi in njenih
funkcijah. Kljub temu pa predstavlja večina določb tega poglavja zaokroženo celoto, kar
opravičuje takšno ustavno razvrstitev.

2.2.2 Določbe o delu

Slika 12: Določbe o delu
Vir: Lasten
Kot gospodarski imperativ ustava določa, da je gospodarska pobuda svobodna. Zakon določa
pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij. Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v
nasprotju z javno koristjo. Poleg tega so izrecno prepovedana tudi dejanja nelojalne
konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo lastnino.
Primer: Oseba A registrira gospodarsko družbo s firmo Adidas Slovenija ne da bi poprej
obvestil lastnico blagovne znamke o omejeni uporabi. S tem poleg določb zakona o
gospodarskih družbah in zakona o sodnem registru krši tudi določila o svobodi gospodarske
pobude.
Internetni vir: Zakon o gospodarskih družbah
http://www.zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO4291.html

V ustavi je opredeljeno tudi varstvo dela. Določeno je, da država ustvarja možnosti za
zaposlovanje in delo, kar je predvsem napotilo državnemu zboru in vladi, kadar odločata o
gospodarski in širši ekonomski politiki v državi. Poleg tega je določeno tudi, da mora država
zagotavljati zakonsko varstvo zaposlovanja in dela. Delavci sodelujejo pri upravljanju v
gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.
Sodelovanje delavcev pri upravljanju se v teh primerih uresničuje s pravico do pobude
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oziroma odgovora na pobudo, s pravico do obveščenosti, s pravico dajanja mnenj in
predlogov, z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem, s pravico
soodločanja, s pravico zadržanja odločitve delodajalca ter z drugimi načini sodelovanja, ki se
določijo z dogovorom med delodajalcem in svetom delavcev.
Primer: Delavec je bil odpuščen brez odpovedega roka, čeprav je po določilih zakona o
delovnih razmerjih v zadevnem primeru določen odpovedni rok. Poleg določil delovnopravne
zakonodaje je delodajalec kršil tudi ustavna določila glede vastva dela.
Delavci imajo pravico do stavke. To je ena izmed temeljnih sindikalnih pravic, ki predstavlja
posebno obliko varstva interesov delavcev. Stavke praviloma potekajo pod vodstvom
sindikatov, njihova organizacija in izvedba pa morata biti napovedani vnaprej.
Internetni vir: Zakon o delovnih razmerjih
http://www.zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html
Izrecno je v ustavi opredeljena sindikalna svoboda. Gre z obliko svobodnega združevanja, ki
ga sicer omogoča že 42. člen ustave (splošna opredelitev temeljne pravice do svobodnega
združevanja), vendar pa je ustavodajalec s posebno določbo o sindikalnem združevanju še
posebej poudaril to možnost uresničevanja delavskih pravic.

2.2.3 Določbe o lastnini
Ustava določa v okviru poglavja o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah pravico do
zasebne lastnine. Dopolnitev te ureditve vsebuje poglavje o gospodarskih in socialnih
razmerjih, ki v več določbah podrobneje opredeljuje pridobivanje in uživanje lastnine.

Slika 13: Določbe o lastnini
Vir: Lasten
Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine, tako, da je zagotovljena njena
gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Z gospodarsko funkcijo je predvsem mišljeno, da
mora lastnina poleg svojih temeljnih funkcij upoštevati tudi različne javne koristi. Za socialno
funkcijo lastnine velja, da jo je treba predvsem povezati s pojmom socialne države.
Internetni vir: Stvarnopravni zakonik
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200287&stevilka=4360
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Posebej je v ustavi poudarjen sistem pridobivanja lastninske pravice tujcev na
nepremičninah. V 68. členu je bilo prvotno določeno, da lahko tujci pridobivajo lastninsko
pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon. Na zemljiščih tujcem ni bilo
dovoljeno pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. Glede na
vstop Republike Slovenije v EU in s tem prevzem določenih zakonskih omejitev je bilo treba
ta člen bistveno spremeniti. V 68. členu je sedaj določeno, da lahko tujci pridobijo lastninsko
pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo
ratificira državni zbor. Pravna naslova, ki tujcem omogočata pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah, ostajata še naprej ustava in mednarodna pogodba.
Primer: Državljan Velike Britanije želi kupiti na ozemlju Slovenije nepremičnino. Lokalni
organi mu zaradi nacionalnega nasprotovanja ne želijo izdati potrebnih soglasjij, ne glede na
to, da ima državljan urejeno dokumentacijo. S tem se krši postopek pridobitve lastninske
pravice tujcev na nepremičninah.
Lastninska pravica na nepremičnini se lahko v javno korist odvzame ali omeji proti
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Ta določba ureja
razlastitev, ki pride v poštev takrat, kadar javna korist prevlada nad koristjo lastnika. Na
javnem dobru se lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon.
Primer: Občina ima namen zgraditi regionalno cesto preko zemljišč, ki so v zasebni rabi.
Potrjenj je bil občinski lokacijski načrt, ki je podlaga za postopek razlastitve. Vsi subjekti, ki
se nahajajo v razlastitvenem območju imajo ustavno pravico do pravične odškodnine.

2.2.4 Določbe o varstvu zemljišč, naravne in kulturne dediščine in življenjskega okolja
Ustava določa, da zakon zaradi smotrnega izkoriščanja določa posebne pogoje za uporabo
zemljišč, poleg tega pa določa tudi posebno varstvo kmetijskih zemljišč. Vsakdo ima v skladu z
zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država mora skrbeti za zdravo življenjsko
okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih
dejavnosti. Za slovenski narod, ki je številčno relativno majhen in biva v majhni državi, je še
posebej pomembno, da varuje in razvija svojo naravno in kulturno dediščino. Vsakdo je
dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike.
Država in lokalne skupnosti pa so dolžne skrbeti za ohranjanje te dediščine.
POVZETEK
Človekove pravice so naravne, prirojene, neodtujljive in ne zastarajo. Pripadajo vsakomur,
ne glede na spol, nacionalnost, raso, versko, politično ali drugo prepričanje, jezik, izobrazbo,
rojstvo, gmotno stanje, družbeni položaj itd. Tudi varstvo teh pravic pred sodišči ali drugimi
državnimi organi je vsakomur enako zagotovljeno. Posamezniki imajo tudi pravico zahtevati
odpravo posledic, ki so nastale s kršitvijo pravic. Ustava zagotavlja uresničevanje temeljnih
pravic in svoboščin na podlagi same ustave, kar pomeni, da je zakonodajalčev poseg
potreben le, kadar ga ustava izrecno pooblasti. Včasih so temeljne pravice tudi omejene. Na
splošno so omejene s pravicami drugih in še v nekaterih posebej določenih primerih. Večje
omejitve pravic pa so predvidene v vojnem ali izrednem stanju, ko se omejijo ali celo začasno
razveljavijo, dokler tako stanje traja.
V zvezi z gospodarskimi in socialnimi razmerji nalaga ustava državi tudi nekatere obveznosti,
zlasti ustvarjanje možnosti za zaposlovanje in delo, za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine ter za to, da si državljani pridobijo primerno stanovanje. Ustava določa, da ima
vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja, in skrb za tako okolje nalaga državi.
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VPRAŠANJA
1. Kateri so temeljni sistemski mehanizmi, ki zagotavljajo varstvo človekovih pravic in
svoboščin?
2. Razmislite kdaj je mogoče človekove pravice uresničevati neposredno na podlagi
ustave.
3. Katere človekove pravice in svoboščine uvrščamo v sklop osebnih pravic in
svoboščin?
4. Razmislite o uresničevanju temeljnih človekovih pravic v Republiki Sloveniji.
5. Pojasnite kako je v ustavi urejena lastninska pravica.
6. Opišite kdaj lahko uporabimo ugovor svobode vesti.
7. Navedite, katera so ustavno določena pravna jamstva v kazenskem postopku.
8. Kako ustava ureja volilno pravico?
9. Kaj določa ustava glede varstva zakonske zveze in družine?
10. Kakšen je ustavni položaj državnih univerz in drugih visokih šol?
11. Razmislite o upoštevanju svobode dela in sindikalne svobode v času gospodarske
krize.
12. Navedite in pojasnite pomembnejše pravice italijanske in madžarske narodne
skupnosti.
13. Pojasnite pravico delavcev, da sodelujejo pri upravljanju.
14. Kaj je vsebina sindikalne svobode?
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3

DRŽAVNA UREDITEV

V tem poglavju bomo spoznali:
• Pojem in značilnosti državne ureditve,
• Oblike državne oblasti,
• Oblike neposredne in posredne demokracije,
• Značilnosti volilnega sistema,
• Organiziranost državnih teles (državni zbor, državni svet, predsednik republike, vlada,
računsko sodišče).
Državna ureditev izhaja iz pojma države. Država je v zgodovini nastala preko družbe kot
proizvodne in potrošne skupnosti ljudi na določenem ozemlju. Vsebinsko gledano lahko
človeško družbo delimo na tri večja obdobja. Prvo obdobje je bilo obdobje brezrazredne
družbe, kjer so bili ustvarjeni odnosi enakopravnosti. V takšnem okolju ni bilo mogoče, da bi
se ustanovila oblast, ki bi se osamosvojila nasproti družbi enakopravnih. Zaradi vse večje
kompleksnosti dela se je v družbeni skupnosti enakopravnih ustanovila posebna struktura
subjektov, ki so se umsko razlikovali od večine pripadnikov družbene skupnosti. Ti
posamezniki so se počasi začeli osamosvajati, kar je imelo za posledico družbeno
diferenciacijo brezrazredne družbe. Poleg družbenega osamosvajanja je prišlo v takšnem
položaju tudi do premoženjskega osamosvajanja, saj so si predstavniki vodilnega (umskega)
sloja začeli na podlagi položaja v nastali družbi prilaščati proizvajalna sredstva in si s tem
podrejati proizvajalne odnose. Tako se je brezrazredna družba razdelila na skupino
subjektov, ki so uporabljali za svoje delo predvsem fizične sposobnosti in skupino subjektov,
ki so uporabljali svoje umske sposobnosti. Diferenciacijo med umskim in fizičnim delom
imenujemo prva delitev dela. Prav ta diferenciacija je imela za posledico nastanek razredne
družbe in s tem dveh razredov; razred izkoriščevalcev (umski sloj družbe) in razred
izkoriščancev (fizični sloj družbe). Družba je morala oblikovati posebno institucijo za
kontrolo in preprečevanje nepomirljivih družbenih nasprotij. Ta organizacija družbene
oblasti vladajočega razreda se je imenovala država.
3.1

DRŽAVA IN DRŽAVNA OBLAST

Izraz država se navadno uporablja v dveh pomenih. V širšem pomenu zajema celotno
družbeno skupnost na določenem ozemlju, ki jo ureja državna organizacija. Samo državno
organizacijo pa štejemo za državo v ožjem pomenu. Država v širšem pomenu je torej
sestavljena iz treh temeljnih sestavin: iz ozemlja, prebivalstva in državne organizacije.
Delovanje državne organizacije je v sodobnih državah dokaj podrobno pravno urejeno.
Pravna ureditev državne oblasti obsega predpise, ki urejajo organizacijo državne oblasti,
položaj in pristojnosti temeljnih državnih organov, načela za njihovo delovanje ter njihova
medsebojna razmerja. Najpomembnejši vir državne ureditve je ustava, za njo pa zakoni, ki
urejajo pomembna vprašanja državne organizacije ter akti, ki urejajo notranjo organizacijo in
poslovanje temeljnih državnih organov (zlasti poslovnik parlamenta, poslovnik vlade itd). Vir
državne ureditve so lahko tudi sodbe sodišč, zlasti ustavnih sodišč, pa tudi podzakonski akti.
Državna oblast je lahko organizirana v različnih oblikah, ki se med seboj razlikujejo zlasti
glede na položaj temeljnih državnih organov in ureditev njihovih medsebojnih razmerij. S
tega vidika ločimo različne oblike vladavine, državne ureditve in državne oblasti.
Po obliki vladavine se države delijo na monarhije in republike. Oblika vladavine je zato
odvisna od tega, kako je organiziran šef države in kakšen je njegov pravni položaj. V
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monarhiji ima šef države poseben položaj, ki se kaže v tem, da je pravno in politično
neodgovoren. Položaj šefa države v republiki je bistveno drugačen, saj je podvržen le
kazenski, ne pa tudi politični odgovornosti.
Oblike državne ureditve se razlikujejo glede na način vertikalne organiziranosti državne
oblasti. Vendar je v tem okviru največja ločnica med unitarno (enovito) in federativno
(zvezno) urejeno državo. V unitarni državi vsa državna oblast izvira iz enega centra. Vendar
se tudi unitarne države precej razlikujejo med seboj, in sicer predvsem z vidika večje ali
manjše stopnje centralizacije države. S tega vidika ločimo centralizirane in decentralizirane
unitarne države. Drugače kot v unitarni državi je linija oblasti v federativni državi prekinjena
in poleg centralne oblasti obstojijo še relativno samostojni centri oblasti delov države, ki se v
takem primeru splošno imenujejo federalne enote (države, republike, dežele, kantoni in
podobno).
Glede na oblike državne oblasti se države ločijo predvsem na podlagi razmerij med temeljnimi
državni organi, ki opravljajo temeljne oblastne funkcije države (zakonodajno, izvršilno in
sodno). Tako ločimo tri temeljne oblike državne oblasti, in sicer predsedniški,
parlamentarni in skupščinski sistem.
Internetni vir: Zakon o državni upravi
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO3225.html
3.2

NAČELA DRŽAVNE UREDITVE

Osnovno načelo državne ureditve je načelo suverenosti. Suverenost lahko splošno opredelimo
kot najvišjo, neomejeno in neodvisno oblast. Razlikujemo lahko med državno, nacionalno in
ljudsko suverenostjo. Državna suverenost pomeni, da je državna oblasta najmočnejša in
najvišja sila v posamezni družbi.
Iz načela ljudske suverenosti izhaja načelo demokratične države. Demokratična je tista
državna ureditev, v kateri vsa oblast izhaja iz ljudstva in se izvaja v njegovem interesu. V
demokraciji torej vladajo tisti, ki jih je izvolilo ljudstvo, kateremu so tudi odgovorni. Naša
ustava že v 1. členu poudarja, da je Slovenija demokratična republika.
Znotraj načela demokratične države razlikujemo dva temeljna načina izvrševanja ljudske
suverenosti: posredno in neposredno. Ljudstvo lahko uresničuje oblast tako da samo
neposredno izvršuje vse ali nekatere njene funkcije (neposredna demokracija), ali da voli
svoje predstavnike, preko katerih se bo neposredno izvrševala oblast (posredna demokracija
oziroma politično predstavništvo).
Eno najpomembnejših načel sodobne države je načelo pravne države. Bistvo tega načela je v
vladavini prava (v vrhovnosti prava, v delovanju države). To pomeni, da država ne more
delovati arbitrarno, temveč je v svojem delovanju vezana na pravne predpise, predvsem na
ustavo. Zato državni organi lahko delujejo samo na podlagi pooblastil, ki so jim dana s
pravnimi predpisi. Načelo pravne države je nujno potrebni element delovanja države, če naj ta
upošteva in zagotavlja pravice in svoboščine, ki so državljanom zagotovljene z ustavo.
Načelo delitve oblasti je prevladujoče načelo organizacije državne oblasti v sodobnih
državnih ureditvah, medtem ko je načelo enotnosti oblasti uveljavljeno le izjemoma. Državna
oblast se uresničuje preko različnih oblastnih funkcij države, ki jih v sodobni državi izvajajo
različni državni organi.
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3.3

OBLIKE NEPOSREDNE IN POSREDNE DEMOKRACIJE

Pojem neposredna demokracija zajema različne načine in oblike neposrednega sodelovanja
državljanov pri izvrševanju državne oblasti. V okvir takega pojmovanja neposredne
demokracije sodijo zlasti referendum in ljudska iniciativa, v določenem smislu pa tudi pravica
do peticije.

Slika 14: Karikatura iz stripa Alan Ford
Vir. http://www.pekarna.org/web/cms/upload/events/113.jpg

Referendum je najpomembnejša oblika neposredne demokracije, saj omogoča neposredno
odločanje volilcev o ustavi, zakonu ali o drugem pravnem aktu in o drugem vprašanju, ki je
pomembno za družbo in državo. Na referendumu volilci odločajo tako, da glasujejo za ali
proti določenemu aktu ali vprašanju. Pomembna oblika neposredne demokracije je tudi
ljudska iniciativa. Volilci lahko z njo sooblikujejo odločitev, vplivajo na njeno vsebino, ne
morejo pa z njo neposredno vplivati na konč-no odločitev. Ta je v pristojnosti zakonodajnega
organa oziroma izjemoma v rokah volilnega telesa (v primeru referenduma).
Neposredna demokracija se nikjer ni v popolnosti uveljavila, temveč v svetu povsod
prevladuje uporaba oblik posredne demokracije, pri kateri sprejemajo temeljne odločitve
osebe, ki jih ljudstvo izvoli v ta namen. To so predstavniki ljudstva, ki skupaj tvorijo
predstavniško telo
Poslanski mandat je glede na povedano razmerje med volilci in njihovimi predstavniki v
parlamentu. Vsebina tega razmerja se nanaša predvsem na vprašanje, ali je poslanec vezan na
stališča in navodila svojih volilcev, ali pa ga ta navodila ne zavezujejo in je v celoti neodvisen
od kakršnihkoli smernic in napotkov.
Eden najpomembnejših dejavnikov v
katerih delovanje bistveno vpliva na
politična stranka se navadno razume
političnim prepričanjem, in ki se bori
želi uresničiti svoje politične cilje.
demokratičen, legalen način.

sodobnem političnem življenju so politične stranke,
dejansko uresničevanje državne ureditve. S pojmom
tista politična organizacija, ki vključuje ljudi z istim
za osvojitev in obdržanje državne oblasti, prek katere
Do državne oblasti pridejo stranke praviloma na

Internetni vir: Zakon o političnih strankah
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4345
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3.4

VOLILNI SISTEM

Volilni sistem oziroma volilni red je mogoče v najširšem pomenu opredeliti kot vsoto vseh
pravic in obveznosti ter ukrepov in postopkov, določenih s predpisi neke države, ki se
nanašajo na volitve.
V svetu obstajata predvsem dva osnovna sistema in sicer večinski sistem in sistem
sorazmernega predstavništva (proporcionalni sistem). Za večinski sistem razdelitve
mandatov je značilno, da se o kandidatih na volitvah odloča z večino, ki je lahko absolutna,
t.j. nadpolovična, ali pa relativna večina. V prvem primeru je izvoljen tisti kandidat, ki je
dobil več kot polovico glasov volilcev, v drugem primeru pa tisti kandidat, ki je dobil več
glasov od drugih kandidatov.
Primer: V državi smo izvedli volitve za predsednika države. Kandidati so imeli sledeče število
glasov. Kandidat A je dobil 33 % vseh glasov, kandidat B 28 % vseh glasov, kandidat C 17 %
vseh glasov in kandidat D 22 % vseh glasov.
V primeru absolutnega večinskega sistema je treba med kandidatom A in B uvesti še drugi
krog volitev, ki se izvede po sistemu relativne večine, saj nobeden od kandidatov ni presegel
praga polovice glasov volivcev. V primeru relativnega večinskega sistema, pa bi bil izvoljen
kandidat A, saj je dosegel več glasov od drugih kandidatov.
Proporcionalni sistem izhaja iz načela, da morajo dodeljeni predstavniški mandati ustrezati
dobljenim glasovom na volitvah. Mandati morajo torej biti razdeljeni med kandidate oziroma
liste kandidatov tako, da so sorazmerni s podporo, ki jim jo dajo posamezne skupine volilcev
na volitvah, kar naj bi zagotavljalo tudi, da so različni politični interesi oziroma stranke, ki jih
predstavljajo, ustrezno predstavljeni v parlamentu. Na tej podlagi se je v svetu razvila vrsta
različnih oblik proporcionalnega sistema.
Primer: Osnovna ideja proporcionalnih sistemov je da bi stranka, ki ima npr. 20 %, osvojila
tudi 20 % poslanskih sedežev, ker pa pogosto ni mogoče. Kot primer vzemimo parlament s
100 sedeži in pet strank s sledečim rezultatom glasovanja
Tabela 1: Proporcionalni sistem
stranka
A
B
C
D
E

rezultat
(v %)
35,5
29,4
7,4
5,4
22,4
100

sedeži
(navzdol)
35
29
7
5
22
98 ( –2)

sedeži
(navzgor)
36
30
8
6
23
103 (+3)

Vir: Lasten
.
Če rezultate zaokrožujemo navzdol, bi bila dva sedeža nezasedena, če pa jih zaokrožimo
navzgor, dobimo tri poslance preveč. Zato je treba pri proporcionalnem sistemu volitev
upoštevati določene sisteme izračuna števila poslancev.
V proporcionalnem sistemu običajno dobi sedeže v parlamentu večje število političnih strank.
To pogosto povzroča nestabilnost delovanja predstavniškega telesa. Zaradi tega je ponekod
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proporcionalni sistem korigiran tako, da ne dopusti dodelitve mandatov tistim listam, ki ne
dosežejo določenega pogoja, ki se običajno imenuje prohibitivna klavzula oziroma prag za
vstop v parlament.

3.4.1 Volitve v državni zbor
Najbolj podrobno so urejene volitve v državni zbor, zakonska ureditev drugih volitev
(volitev članov državnega sveta, predsednika republike in lokalnih volitev) pa se zgleduje in
naslanja na zakonsko ureditev teh volitev.
Najpomembnejši element volilnega sistema je volilna pravica. Predpisi o volilni pravici
določajo krog oseb, ki imajo pravico voliti v predstavniška telesa (aktivna volilna pravica),
in krog oseb, ki imajo pravico, da so izvoljene za člane teh teles (pasivna volilna pravica). V
sodobnih ustavnih ureditvah je volilna pravica določena v ustavi kot ena temeljnih političnih
pravic državljana.
Za učinkovito uveljavljanje (aktivne) volilne pravice je nujno, da je ta ustrezno evidentirana,
kar volilcu omogoča dokazovanje te pravice. V svetu sta znana predvsem dva načina
evidentiranja oziroma registriranja volilne pravice: stalna in občasna registracija volilne
pravice.
Organizacija volitev omogoča tehnično izvedbo volitev. Poglavitno vlogo pri organizaciji
volitev imajo volilni organi. To so volilne komisije in volilni odbori. Poleg njih imajo določene
funkcije pri volitvah še drugi organi, zlasti državni zbor, predsednik republike, ustavno sodišče
in vrhovno sodišče.
Internetni vir: Zakon o volilni in referendumski kampanji
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200741&stevilka=2221
Volilne komisije in volilni odbori so pri svojem delu popolnoma neodvisni in delajo le na
podlagi zakona in drugih, na podlagi ustave in zakona izdanih predpisov. Volilni organ
sestavljajo predsednik in člani ter njihovi namestniki. Za zakonito izvedbo volitev je izredno
pomembno tudi sodelovanje oseb, ki zastopajo interese kandidatov oziroma predlagateljev list
kandidatov pri volilnih opravilih (predstavniki in zaupniki list kandidatov). Republiško
volilno komisijo kot najvišji volilni organ imenuje državni zbor. Republiška volilna komisija
pa imenuje volilne komisije volilnih enot in okrajne volilne komisije, ki imenujejo volilne
odbore.
Volilni postopek je sestavljen iz časovno določenih opravil, ki vodijo do njegovega končnega
cilja, torej do izvolitve članov parlamenta, kar je hkratno dejanje, ki mora potekati na določen
dan ali v določenem krajšem časovnem razdobju. Zato mora biti delovanje vseh udeležencev
volilnega postopka med seboj časovno usklajeno. Volilni postopek je sestavljen iz več faz.
Prva faza volilnega postopka je kandidiranje, druga glasovanje in tretja ugotavljanja izida
glasovanja.
Kandidiranje je v sodobnih volitvah poseben element volilnega sistema, v katerem se na
organiziran in vnaprej določen način postavljajo kandidati, med katerimi (in edino med njimi)
lahko izbirajo volilci svoje predstavnike v parlamentu. V praksi prevladuje kandidiranje po
političnih strankah. Po naši volilni zakonodaji lahko predlagajo kandidate bodisi politične
stranke ali pa volilci. Politična stranka lahko določi kandidate na tri načine in sicer na podlagi
podpore treh poslancev, na podlagi odločitve članov politične stranke s hkratno podporo
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določenega števila volilcev in na podlagi podpore samih volilcev. Listo kandidatov lahko
določijo tudi sami volilci, in sicer tudi s podpisovanjem.
Volilne enote so območja, na katera se pred volitvami razdeli celotno območje, na katerem se
izvedejo volitve. Volilne enote se oblikujejo po pravilu, da se vsaki zagotovi približno enako
število mandatov na določeno število prebivalcev, kar zahteva načelo enake volilne pravice.
Volilne enote se med seboj razlikujejo predvsem po tem ali se v njih voli po en poslanec
(enomandatne volilne enote), ali po več poslancev (večmandatne volilne enote).
Internetni vir: Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200524&stevilka=827

Slika 15: Volilni okraji RS
Vir: http://www.park.si/wp-content/uploads/2008/08/volilneenote.gif
Glasovanje je dejanje, s katerim volilec izjavi svojo voljo tako, da da svoj glas v korist
kandidata (oziroma kandidatne liste), za katerega želi, da bo izvoljen. Z glasovanjem volilec
uresničuje aktivno volilno pravico. Glasovanje se predvidoma odvija v posebej določenem
času in na posebej določenih javnih mestih.
V postopku delitve mandatov republiška volilna komisija najprej ugotovi, katere liste
kandidatov so v celotni državi dobile vsaj štiri odstotke glasov. Liste, ki praga niso dosegle, se
pri delitvi mandatov ne upoštevajo. Listam, ki so prag dosegle, pa se mandati delijo na dveh
ravneh, v volilni enoti ter na ravni celotne države.
Primer: Če ima v parlamentu ena sama stranka večino svojih poslancev, je oblikovanje vlade
enostavno in učinkovito. Vodja stranke dobi mandat in oblikuje vlado iz pripadnikov svoje
stranke. Če je vladna koalicija sestavljena iz dveh ali več strank oziroma, če je sestavljena iz
večjega števila strank, pa je postopek oblikovanja vlade v praksi bistveno bolj zapleten. V
takem primeru dobi mandat za sestavo vlade navadno vodja stranke, ki ima v parlamentu med
vsemi strankami največje število poslancev, ki pa mora pridobiti k sodelovanju toliko drugih
strank, da imajo skupaj večino poslancev v parlamentu in so pripravljene oblikovati skupno
vlado na čelu z njim. Če mu to ne uspe, mora vrniti mandat za sestavo vlade šefu države in
ves postopek se začne znova. Če tudi po več takih poskusih ne pride do oblikovanje vlade, se
včasih oblikuje t. i. manjšinska vlada, ki pa je le izhod v sili in navadno ne traja dolgo. Če na
noben način ne pride do oblikovanja vlade, oziroma če nobena vlada ne dobi zaupnice, je
edini izhod v razpustitvi parlamenta in nove volitve parlamenta, ki lahko politično
strankarsko strukturo parlamenta bolj ali manj spremenijo in olajšajo tudi oblikovanje vlade.
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Volilna pravica je kot ena temeljnih političnih pravic varovana s pravnimi sredstvi. Poleg
tega je varstvo volilne pravice namenjeno zlasti kontroli nad ugotavljanjem volilnih
rezultatov. Uveljavljanje varstva volilne pravice je po naši zakonodaji zagotovljeno v postopku
pred volilnimi komisijami, pred državnim zborom, zagotovljeno pa je tudi sodno varstvo
volilne pravice pred sodišči in pred ustavnim sodiščem.
Internetni vir: Zakon o volitvah v državni zbor
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO185.html

3.4.2 Volitve članov državnega sveta
Volilne pravice pri volitvah državnega sveta seveda ne morejo imeti vsi državljani, ki imajo
volilno pravico, temveč jo imajo samo tisti, ki so člani interesnih skupin in jim je
zagotovljeno zastopstvo v državnem svetu. Za razliko od volilne pravice za volitve v državni
zbor, ki jo imajo samo državljani Slovenije, imajo volilno pravico pri volitvah državnega
sveta v določenem obsegu (samo aktivno volilno pravico) tudi tujci, ki v Sloveniji opravljajo
ustrezno dejavnost na enem izmed interesnih področij oziroma so v delovnem razmerju.
Internetni vir: Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199248&stevilka=2227

3.4.3 Volitev predsednika republike
Predsednik republike se voli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah, kar pomeni, da se
voli na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s
tajnim glasovanjem. Volitve predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora.
Kandidate za predsednika republike določajo poslanci državnega zbora, politične stranke in
volilci, pri čemer so pogoji za določanje kandidatov strožji kot pri volitvah v državni zbor.
Postopek kandidiranja poteka podobno kot pri volitvah državnega zbora.
Za predsednika republike je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov volilcev, ki so oddali
veljavne glasovnice (absolutno večino). Če noben kandidat za predsednika republike ni dobil
večine veljavnih glasov volilcev, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ
glasov. Za volitve predsednika je torej predviden tudi drugi krog volitev, v katerem se
pomerita samo dva kandidata. Izvoljen pa je tudi tedaj le tisti, ki dobi absolutno večino.
Primer: Glejte zgoraj opisan primer pri poglavju Volilni sistem
Internetni vir: Zakon o volitvah predsednika republike
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199239&stevilka=1943

3.5

PREDSTAVNIŠKA TELESA

Z izrazom predstavniško telo navadno označujemo tisti državni organ, ki predstavlja ljudstvo
kot celoto in sprejema najpomembnejše odločitve v družbi. Ta organ praviloma opravlja
zakonodajno funkcijo (sprejema zakone) kot svojo najpomembnejšo funkcijo, zato se imenuje
tudi zakonodajno telo. Za sodobno predstavniško in zakonodajno telo se v širšem pomenu
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široko uporablja tudi izraz parlament, ki izvira iz angleške ureditve. Parlament kot
predstavniško telo se v sodobnih ustavnih ureditvah oblikuje z neposrednimi volitvami na
podlagi splošne in enake volilne pravice, saj le tako lahko deluje kot predstavnik vseh
državljanov.
V ustavnih ureditvah po svetu sta znana kot enodomno ali dvodomno predstavniško telo,
redko zasledimo večdomni parlament. Dvodomnost ima zelo različne pojavne oblike. Eno
najpomembnejših meril, po katerih je moč razlikovati med njimi, je položaj drugega doma.
Položaj prvega doma je v osnovi povsod enak. Je predstavniško in zakonodajno telo. Drugi
dom pa ima lahko bodisi enak položaj prvemu ali pa je njegov položaj šibkejši. Glede na to
ločimo popolno in nepopolno dvodomnost.
Predstavniško telo opravlja vrsto funkcij, med katerimi je zakonodajna gotovo
najpomembnejša, zaradi česar se imenuje tudi zakonodajno telo. Vendar opravlja tudi
velikodrugih pomembnih funkcij, med katerimi je potrebno omeniti zlasti volilno in nadzorno
funkcijo.

3.5.1 Državni zbor
3.5.1.1

Splošno

Državni zbor šteje 90 poslancev, ki so izvoljeni neposredno na podlagi splošne in enake
volilne pravice, s tajnim glasovanjem. V državnem zboru so predstavljeni državljani
Slovenije, saj se poslanci državnega zbora volijo na podlagi splošne volilne pravice. Posebej
so v državnem zboru predstavljeni tudi pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti,
ker ima vsaka narodna skupnost v zboru zagotovljeno eno poslansko mesto (ne glede na
število njenih pripadnikov). Mandatna doba celotnega državnega zbora in tudi poslancev kot
njegovih članov je štiri leta.

Slika 16: Britanski (levo) in slovenski (desno) parlament
Vir: http://image.24ur.com/media/images///600xX/Nov2007//60066147.jpg
http://0.static.zurnal24.si/images/294321/article_main_wide.jpg
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Funkcije državnega zbora lahko razdelimo na zakonodajno (kamor štejemo tudi
sprejemanje drugih pravnih in nepravnih splošnih aktov), volilno in nadzorno funkcijo. V
okviru prve funkcije državni zbor zlasti:
• sprejema spremembe ustave,
• sprejema zakone in druge splošne akte,
• sprejema svoj poslovnik,
• sprejema državni proračun in zaključni račun proračuna,
• ratificira mednarodne pogodbe,
• razpisuje referendum.
V okviru volilne funkcije državni zbor voli ter imenuje in razrešuje predsednika vlade in
ministre, predsednika in podpredsednike državnega zbora, sodnike, guvernerja centralne
banke, člane računskega sodišča itd.
V okviru svoje nadzorne funkcije državni zbor odreja parlamentarno preiskavo, odloča o
zaupnici in nezaupnici vladi in odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in
ministrov pred ustavnim sodiščem.
Način dela in poslovanja državnega zbora je urejen s poslovnikom.
V naši ustavni ureditvi poznamo naslednje primere nezdružljivosti funkcij: nezdružljivost
funkcije poslanca, nezdružljivost funkcije člana državnega sveta, nezdružljivost funkcije
predsednika republike, nezdružljivost sodniške funkcije, nezdružljivost funkcije državnega
tožilca in nezdružljivost funkcije sodnika ustavnega sodišča.
Politična odgovornost nosilcev javnih funkcij je lahko pravna in nepravna. Pravna politična
odgovornost se uveljavlja predvsem v postopku odločanja o zaupnici ali nezaupnici vladi,
nepravna politična odgovornost pa se kaže v javni ali strankarski kritiki, v zahtevi po
razrešitvi, po odstopu, neizvolitvi na naslednjih volitvah ipd. Kazenska, civilna (materialna,
odškodninska), upravnopravna (odgovornost za prekrške) in disciplinska odgovornost pa je
lahko samo pravna.
Obtožba (impeachment) pomeni postopek obtožbe najvišjih državnih funkcionarjev zaradi
hujše kršitve ustave in zakonov. Gre torej za ugotavljanje in uresničevanje njihove kazenske
odgovornosti, to so odgovornosti za določena protipravna dejanja.
Internetni vir: Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_POSL34.html
3.5.1.2

Organi in dejavnosti državnega zbora

Državni zbor običajno vodi in predstavlja predsednik državnega zbora. Ustava določa, da
ima državni zbor predsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh poslancev. Podrobneje pa so
položaj, pristojnosti in volitve predsednika državnega zbora določene v poslovniku državnega
zbora. Temeljna pristojnost predsednika državnega zbora je, da predstavlja državni zbor in
vodi njegovo delo.
Kolegij predsednika državnega zbora je posvetovalno telo predsednika državnega zbora, ki
ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki državnega zbora, vodje poslanskih skupin in
poslanca narodnih skupnosti.
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Delovno telo je politični izraz za notranjo organizacijsko obliko delovanja državnega zbora,
ki deluje kot komisija ali odbor. Delovno telo obravnava posamezne zadeve iz pristojnosti
državnega zbora ter pripravlja predloge, o katerih se odloča na plenarni seji. Poleg tega
obravnava tudi druge zadeve, ki so v njegovi pristojnosti kot, na primer, sprejema končne
odločitve v zvezi s poročili organov in organizacij, ki so jih le-te na podlagi zakonov dolžne
predložiti v obravnavo državnemu zboru. Delovno telo sestavljajo poslanci, praviloma tako,
da sestava delovnega telesa odraža zastopanost poslanskih skupin v državnem zboru.
Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se opravi z namenom, da se ugotovi in
oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odločanje državnega zbora o politični
odgovornosti nosilcev javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na določenem področju ter
za druge odločitve državnega zbora iz njegove pristojnosti. Predmet preiskave ne morejo biti
zadeve iz redne pristojnosti sodišč.
Internetni vir: Zakon o parlamentarni preiskavi
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO292.html
Državni zbor zaseda na dalj časa trajajočih rednih zasedanjih, ki v ustavi niso določena
časovno. Poslovnik pa določa, da se v času rednih letnih zasedanj seje praviloma sklicujejo
vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Redna zasedanja sklicuje predsednik državnega
zbora, v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru
na kolegiju ali na predlog vlade. Mimo rednih zasedanj je državni zbor mogoče sklicati tudi
na izredno zasedanje.
Podobno kot drugi sodobni parlamenti tudi državni zbor praviloma sklepa, če je na seji
navzoča večina poslancev. Državni zbor praviloma sprejema svoje odločitve z večino
opredeljenih glasov, torej tistih glasov, ki so bili izrecno dani za ali proti odločitvi, pri čemer
pa se ne upoštevajo poslanci, ki so se vzdržali glasovanja. To velja za vse primere, razen
kadar je z ustavo ali z zakonom za posamične odločitve določena zahtevnejša večina.
Zahtevnejša večina je lahko absolutna navadna večina, relativna kvalificirana večina in
absolutna kvalificirana večina.
V zakonodajnem postopku se sprejemajo zakoni. Zakonodajni postopek se deli na tri faze,
in sicer na prvo, drugo in tretjo obravnavo zakona. Prva obravnava se opravi le izjemoma, če
jo izrecno zahteva najmanj deset poslancev, sicer pa poslovnik določa, da je prva obravnava
opravljena »s posredovanjem predloga zakona poslancem«.
Druga obravnava predloga zakona se opravi najprej v matičnem delovnem telesu in nato na
podlagi poročila matičnega delovnega telesa na seji državnega zbora. V tej fazi se o zakonu
ne razpravlja na splošno. Zato v tej fazi v razpravi ni več mogoče dajati splošnih pripomb in
predlogov, temveč se lahko besedilo predloga zakona dopolnjuje in spreminja le z amandmaji.
V tretji obravnavi, ki se praviloma opravi na prvi seji državnega zbora, ki sledi drugi
obravnavi zakona, razpravlja državni zbor o predlogu kot celoti in le izjemoma o posameznih
členih zakona, in sicer le o tistih členih, h katerim so bili v drugi obravnavi dani amandmaji.
Poleg rednega zakonodajnega postopka poslovnik dopušča tudi nujni postopek za sprejem
zakona, ki pa naj bi se uporabljal le izjemoma, in sicer v primeru, kadar je sprejem zakona
nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države, zaradi odprave posledic naravnih nesreč
ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.
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3.5.1.3

Poslanci

Poslanec pridobi poslanski mandat, ko je uradno ugotovljen izid volitev, izgubi pa ga lahko na
različne načine, in sicer iz razlogov, ki izvirajo iz njegovih osebnih okoliščin ali iz parlamenta
samega. Med prve sodi zlasti prenehanje mandata s smrtjo, odstopom, z izgubo pasivne
volilne pravice, zaradi nezdružljivosti funkcij, prenehanje mandatne dobe parlamenta in
predčasni razpust parlamenta. Tradicionalni način ugotovitve poslanske izvolitve je potrditev
ali verifikacija mandatov. Največkrat to opravi sam parlament za svoje člane, ponekod pa
sodišče. Kandidat za poslanca dobi po naši ureditvi poslanski mandat z dnem izvolitve, ki mu
ga potrdi Republiška volilna komisija, izvrševati pa ga začne z dnem potrditve poslanskega
mandata v državnem zboru. Po naši ureditvi poslancu preneha mandat v naslednjih primerih:
• če izgubi volilno pravico,
• če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
• če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest
mesecev,
• če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni
združljiva s funkcijo poslanca ali pa nastopi tako dejavnost ali funkcijo,
• če odstopi.
Za položaj poslanca je značilno, da ima podobne pravice in dolžnosti, kot jih imajo drugi
nosilci javnih funkcij, po katerih pa se tudi razlikuje od nosilcev drugih javnih funkcij. Tako
ima poslanec poslansko imuniteto (najširša oblika imunitete). Glede poslanske funkcije velja
načelo nezdružljivosti funkcij. Svojo funkcijo opravlja poklicno. V parlamentu ima poslanec
posebne pravice in dolžnosti.
Temeljna pravica poslanca v državnem zboru je, da z glasovanjem sodeluje pri odločanju
parlamenta, pri čemer ima pravico glasovati za predlagano odločitev, proti njej ali pa se
glasovanja vzdržati. Poslanec ima v parlamentu tudi vrsto drugih pravic, zlasti sam ali skupaj
z drugimi poslanci morapredlagati zakone in druge odločitve, ki jih sprejema parlament,
vlagati interpelacije itd.
Internetni vir: Zakon o poslancih (uradno prečiščeno besedilo)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO4436.html

3.5.2 Državni svet
Poseben položaj v organizaciji oblasti ima državni svet, ki ga ustava uvršča takoj za državnim
zborom in pred predsednika republike. Državnega sveta ni mogoče uvrstiti kot nosilca
zakonodajne, izvršilne in sodne funkcije. Njegove pristojnosti pa kažejo, da gre za organ, ki
deluje v okviru zakonodajne funkcije, saj lahko predlaga zakone, daje veto na zakone itd.
Internetni vir: Zakon o državnem svetu
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO229.html
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Slika 17: Zasedanje državnega sveta
Vir: http://img.siol.net/09/092/633742947370253821_ds.jpg
Državni svet je po ustavi zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih
interesov. Sestavlja ga 40 članov, in sicer štirje predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki
delojemalcev in štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, nadalje šest
predstavnikov negospodarskih dejavnosti in končno dvaindvajset predstavnikov lokalnih
interesov. Državni svet ima pravico:
• predlagati državnemu zboru sprejem zakonov,
• dati državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti,
• zahtevati, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča,
• zahtevati razpis zakonodajnega referenduma,
• zahtevati preiskavo o zadevah javnega pomena (parlamentarno preiskavo).
Internetni vir: Poslovnik Državnega sveta
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3028

Dolžnost državnega sveta pa je, da na zahtevo državnega zbora izreče mnenje o posamezni
zadevi. Največji vpliv na odločitve državnega zbora ima državni svet s pravico do odložilnega
veta, saj lahko zahteva, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu, ki ga je sicer že sprejel, pri
čemer državni zbor lahko zakon ponovno sprejme le z večino glasov vseh poslancev.
3.6

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Po ustavni ureditvi predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni
poveljnik njenih obrambnih sil, poleg tega pa opravlja še nekatere druge tradicionalne
funkcije šefa države (razglaša zakone, sprejema uredbe z zakonsko močjo, razpušča državni
zbor, imenuje nekatere državne funkcionarje itd.). Politično ne odgovarja državnemu zboru,
vendar ga lahko ta v primeru kršitve ustave ali hujše kršitve zakona obtoži pred ustavnim
sodiščem, ki mu lahko odvzame funkcijo.
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Slika 18: Karikatura iz stripa Alan Ford
Vir: http://www.google.si/
Predsednik republike razpisuje volitve za državni zbor, skliče državni zbor na prvo zasedanje,
lahko zahteva, da se državni zbor sestane na izredni seji in prevzema del funkcij državnega
zbora v vojnem ali izrednem stanju, kadar se ta ne more sestati.
Kadar se državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, lahko predsednik
republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko močjo, s katerimi začasno ureja nujne
zadeve, ki bi jih v normalnih razmerah moral urejati zakon. Predsednik republike razglaša
zakone, ki mu jih je državni zbor dolžan predložiti v razglasitev osmi dan po sprejemu, če
državni svet ni zahteval ponovnega odločanja o zakonu. Na zunanjepolitičnem področju
predsednik republike poleg pristojnosti, ki so povezane s predstavljanjem Republike
Slovenije, še: imenuje veleposlanike, sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih
predstavnikov in izdaja listine o ratifikaciji. Predsednik republike tudi odloča o pomilostitvah
ter podeljuje odlikovanja in častne naslove.

3.7

VLADA

Glavni nosilec izvršilne oblasti je vlada. Vlada je sicer dokaj neodvisna, vendar odgovarja za
svoje delo parlamentu in je njena usoda odvisna od njega, sistem pa vendarle zagotavlja tudi
neko ravnotežje med izvršilno in zakonodajno oblastjo. Po svojem nastanku in načinu
delovanja je vlada politično telo, ki uresničuje politiko stranke oziroma koalicije strank, ki
oblikujejo vlado, tako da jo prenaša v svoje oblastno delovanje.
Internetni vir: Zakon o Vladi Republike Slovenije
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO242.html3
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Slika 19: Seja vlade RS
Vir: http://zasavje.org/news/wp-content/uploads/2009/07/seja_vlade_s4qrf45f5.jpg

Vlada opravlja dvoje funkcij in sicer izvršilno in upravno funkcijo. V okviru prve funkcije
predlaga parlamentu politiko, predlaga v sprejem zakone in druge akte (iniciativna funkcija)
ter skrbi za njihovo uresničevanje. V okviru druge funkcije deluje kot vrh državne uprave, pri
čemer usmerja (koordinativna funkcija) in nadzoruje (nadzorstvena funkcija) delovanje
upravnih organov. Prek ministrov kot članov vlade pa tudi neposredno vodi posamezne
upravne organe.
Po naši ustavni ureditvi sestavljajo vlado predsednik vlade in ministri, ki vodijo posamezne
resorje (ministrstva). Poleg ministrov, ki vodijo posamezne upravne resorje, ima lahko vlada
enega ali dva ministra brez resorja. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in
predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in druge akte iz pristojnosti ministrstva in organov v
njegovi sestavi ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali drug predpis. Ponekod pa
tvorijo vlado še drugi člani, kot so razni predsedniki vladnih komisij in odborov, predstojniki
direkcij, državni sekretarji in podobno.
Vlada vodi in usmerja državno upravo prek ministrov. Pri tem nadzoruje delo ministrstev, jim
daje politične usmeritve za izvajanje politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov in skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje funkcije. V okviru
nadzorstva nad delom ministrstev ima vlada kot celota ali njen predsednik pravico zadržati
izvršitev predpisa, ki ga izda minister. Vlada pa odloča tudi o sporih glede pristojnosti med
posameznimi ministrstvi.
Svojo notranjo organizacijo in delo ureja vlada s poslovnikom in s sklepi, o posamičnih
zadevah iz svoje pristojnosti pa izdaja vlada odločbe kot posamične pravne akte. Kadar ne
odloči z drugim aktom, sprejme vlada sklep
V naši ureditvi predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati opravljati funkcij v državnih
organih, sodiščih, organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij, niti ne smejo opravljati
drugih dejavnosti, ki po zakonu niso združljive s funkcijo člana vlade. Člani vlade tudi ne
morejo biti hkrati poslanci državnega zbora niti člani državnega sveta. Po naši ureditvi pa
poslancu, če postane član vlade, ni treba odstopiti, temveč v tem času samo ne more opravljati
te funkcije, kar pomeni, da mu poslanska funkcija v tem času miruje in jo lahko pridobi nazaj,
če preneha biti član vlade.
Vlada v parlamentarnem sistemu ne more delovati, če nima podpore v parlamentu,
kateremu je tudi odgovorna za svoje delo. Politična odgovornost vlade se kaže ravno v tem, če
še ima podporo v parlamentu ali ne (pri čemer sploh ni pomembno ali vlada deluje dobro ali
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slabo). To se kaže na dva načina: z glasovanjem v parlamentu o zaupnici ali nezaupnici vladi.
Posledica tako izglasovane nezaupnice kot tudi neizglasovane zaupnice je, da mora vlada
odstopiti, ker je izgubila podporo v parlamentu, ali pa izposlovati razpustitev parlamenta in
nove volitve, pri čemer pa seveda tudi njej preneha funkcija. Razlikujeta se zlasti po tem, kdo
sproži glasovanje v parlamentu o podpori vladi.
Internetni vir: Poslovnik Vlade Republike Slovenije
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_POSL32.html
3.8

RAČUNSKO SODIŠČE

Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in
celotne javne porabe. Podobne organe poznajo tudi v drugih sodobnih državah, a imajo dokaj
različen položaj in ime. Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev
(državnih organov in organov lokalnih skupnosti, zavodov in podobno). Revidira lahko
pravilnost (zakonitost in namembnost) in smotrnost (gospodarnost, učinkovitost in uspešnost)
poslovanja oziroma uporabe sredstev javnih financ. Računsko sodišče samostojno odloča o
tem, katere revizije bo izvedlo v posameznem obdobju, pri čemer mora obravnavati predloge
vlade, državnega zbora in lokalnih skupnosti in upoštevati vsaj pet predlogov, ki jih poda
državni zbor. Vsako leto mora revidirati revidirati pravilnost izvršitve državnega proračuna,
poslovanja javnih zavodov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, poslovanja ustreznega
števila mestnih in drugih občin, ter gospodarskih in negospodarskih javnih služb.
Internetni vir: Zakon o računskem sodišču
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200111&stevilka=662

POVZETEK
Slovenija je enotna država, kar pomeni, da ima enotno državno organizacijo. V skladu z
načelom delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno mora torej imeti eno predstavniško
telo, eno vlado in enoten sodni sistem. V Sloveniji zakonodajna oblast pripada le državnemu
zboru, vendar pa na zakonodajo vplivajo tudi drugi. Zakone lahko predlagajo poslanci,
državni svet, vlada ali vsak minister in 5000 volivcev. O zakonih se odloča tudi na
referendumih, ki jih državni zbor razpiše na lastno pobudo ali na zahtevo državnega sveta ali
40.000 volivcev. Vselej pa na koncu zakon sprejme le državni zbor, potem ko se s tem strinja
večina navzočih poslancev. Tako sprejeti zakon na koncu razglasi predsednik republike v
Uradnem listu RS.
Državni zbor ali parlament je zakonodajno telo v državni upravi. To telo predstavlja vse
državljane, zato ga volimo neposredno na volitvah, na podlagi splošne in enake volilne
pravice. Državni svet ima poseben položaj v organizaciji oblasti, Ustava ga uvršča takoj za
Državnim zborom. Njegove pristojnosti kažejo, da gre za organ, ki deluje v okviru
zakonodajne funkcije. Državni svet ne sprejema zakonov, vendar je celotno njegovo delovanje
naravnano na vpliv na delovanje Državnega zbora kot zakonodajnega telesa. Izvršilna oblast
skrbi za izvajanje zakonov. V Sloveniji je to na državni ravni Vlada Republike Slovenije.
Predsednik republike je vodja države. Njegovi najpomembnejši nalogi sta, da predstavlja
Republiko Slovenijo doma in po svetu ter da poveljuje njenim obrambnim silam.
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VPRAŠANJA
1. Pojasnite temeljne sestavine države in državne ureditve.
2. Kaj pomeni načelo pravne države za delovanje državnih organov?
3. Kakšna je razlika med referendumom in ljudsko iniciativo?
4. Pojasnite vsebino poslanskega mandata.
5. Opišite temeljna načela volilnega sistema.
6. Kateri organ predstavlja ljudstvo in kateri posebne družbene interese?
7. Opišite vrste delovnih teles v državnem zboru.
8. Pojasnite vsebino imunitete poslanca v državnem zboru.
9. Opišite potek zakonodajnega postopka.
10. Kako je sestavljen državni svet?
11. Katere so temeljne funkcije predsednika republike?
12. Opišite funkcije vlade.
13. Katere splošne akte sprejema vlada?
14. Katere so naloge in pooblastila računskega sodišča?

45

Ustava in državna ureditev

4

LOKALNA SAMOUPRAVA

V tem poglavju bomo spoznali:
• Razlike med lokalno samoupravo in državno upravo;
• Organizacijo in funkcijo lokalne samouprave;
• Delovanje mestnih občin;
• Možnosti ustanovitve pokrajin;
• Nadzor nad lokalno samoupravo.
Kot uvodni primer predstavitve organiziranja lokalne samouprave bom opisal sprejemanje
občinskega odloka na konkretnem primeru. Postopek za sprejem občinskega predpisa je
lahko določen v občinskem statutu ali v poslovniku občinskega sveta. Večkrat srečamo tudi
ureditev, pri kateri so načela postopka opredeljena v statutu, njihova podrobnejša razčlenitev
pa v poslovniku. Sprejem odloka lahko predlaga župan, vsak član občinskega sveta ter
delovno telo občinskega sveta. Zelo pogosto je pravica predlagati sprejem odloka dana tudi
najmanj petim odstotkom volivcev v občini. Predlog odloka prejmejo člani občinskega sveta
sedem dni pred sejo, na kateri bodo obravnavali predlagani odlok. Občinski svet razpravlja o
predlogu odloka na dveh obravnavah, ki sta praviloma na dveh sejah občinskega sveta. Pred
vsakokratno (plenarno) sejo občinskega sveta obravnava predlog odloka najprej ustrezno
delovno telo občinskega sveta (odbor, komisija). Na koncu druge obravnave člani občinskega
sveta glasujejo o predlogu odloka v celoti. Odlok je sprejet, če zanj na sklepčni seji
občinskega sveta (več kot polovica članov občinskega sveta - kvorum) glasuje večina
opredeljenih članov. Glasovanje o sprejemu občinskega odloka je javno. Glasuje se z dvigom
rok ali s poimenskim izjavljanjem.

4.1

SPLOŠNO O LOKALNI SAMOUPRAVI

Lokalna samouprava pomeni pravico lokalnih skupnosti, da v svoji pristojnosti samostojno
urejajo in opravljajo javne zadeve, ki se tičejo življenja in dela prebivalcev na njihovem
območju. Po Evropski listini lokalne samouprave je lokalna samouprava opredeljena kot
pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del
javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva. To pravico uresničujejo
lokalni organi in prebivalci na zborih državljanov, z referendumom ali z drugimi
neposrednimi oblikami odločanja. Temelj lokalne samouprave je v samoupravnosti. Pri
lokalni samoupravi je pomembno zlasti razmerje med lokalno samoupravo in državo.
Internetni vir: Zakon o lokalni samoupravi
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4587.html
Osnovna enota lokalne samoupravne skupnosti je občina. Za občino kot temeljno lokalno
samoupravno skupnost je značilno:
• da je osnovna oblika lokalne samouprave,
• da je oblikovana v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, kot je
naselje oziroma več naselij, povezanih s skupnimi interesi,
• da ima položaj samoupravnosti po zakonskih določilih države, v kateri se nahaja.
Na določenem teritoriju občine prebivajo ljudje, ki jih povezujejo skupni lokalni interesi, ki
čutijo pripadnost k tej skupnosti in kjer so pogoji za uspešno organiziranje dejavnosti za
zadovoljevanje potreb v kraju prebivanja. Prebivalcem občine – občanom morajo biti
zagotovljeni osnovni pogoji za življenje.
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4.2

ORGANIZACIJA IN FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Predstavitev organiziranosti in funkcioniranja lokalne samouprave temelji predvsem na
določbah Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS), ki določa načela za ureditev
samoupravnih lokalnih skupnosti.

4.2.1 Občina
V splošnih določbah zakona o lokalni samoupravi je določeno, da so občine temeljne
samoupravne lokalne skupnosti. Za ustanovitev nove občine morajo biti izpolnjeni določeni
pogoji. Občina mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Občina mora imeti najmanj 5000 prebivalcev.
Če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin jih lahko ima tudi manj.
Občina nastane z zakonom, pred tem je obvezna izvedba referenduma. Občina se ustanovi in
določi njeno ozemlje z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja
prebivalcev na določenem območju.

Slika 20: Organi občine
Vir: http://www.obcina-ankaran.si/mojaobcina.pdf
Postopek za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine začne
državni zbor na predlog, ki ga vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona ali občinski svet.
Državni zbor mora postopek za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove
občine končati najkasneje tri mesece pred rokom, ki je z zakonom, ki ureja lokalne volitve,
določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v občinske svete. V predlogu za začetek
postopka morajo biti navedeni razlogi, ki utemeljujejo spremembo območja občine oziroma
ustanovitev nove občine, podatki, iz katerih je razvidno, da območje, na katerem naj bi se
ustanovila nova občina, izpolnjuje pogoje za občino ter podatki, iz katerih je razvidno, da
občina, katere območje se spreminja, še izpolnjuje pogoje za občino.
Območje občine je določeno z zakonom o ustanovitvi občine. Območje občine se lahko
spremeni oziroma nova občina se lahko ustanovi z zakonom po opravljenem referendumu, s
katerim se ugotovi volja prebivalcev. Z zakonom, s katerim se ustanovi nova občina se določi
njeno območje, ime in sedež, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve,
pomembne za konstituiranje občine.
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Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun.
Naloge občine so opredeljene kot izvirne naloge in prenesene naloge.

Slika 21: Občine v Republiki Sloveniji
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji
Internetni vir: Zakon o lokalni samoupravi
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4587.html

4.2.2 Ožji deli občine
V novem sistemu lokalne samouprave imajo ožji deli občine drugačno vlogo od prejšnjih
krajevnih skupnosti v komuni. Razdelitev občine na ožje dele ni obvezna, poleg tega je v
domeni občine ali bodo morebitnim ustanovljenim ožjim delom dodelili status pravne osebe
ali ne. Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine – krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti. Ime in območje ožjega dela občine določa statut občine. Pri notranji členitvi je
treba upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge
značilnosti območja. Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih
območij lahko da zbor krajanov ali določeno število prebivalcev dela občine, kot ga določa
statut.
Organ ožjega dela občine je svet. Svet izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na
območju ožjega dela občine. Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski svet.
Svet lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Svet
ožjega dela občine ima predsednika, katerega izmed sebe izvolijo člani sveta. Ožji del občine,
ki ima svet, opravlja naloge, ki se nanašajo na njegove prebivalce in ki so mu prenesene v
izvajanje s statutom občine. To so zlasti naloge, ki se nanašajo na:
• lokalne javne službe,
• vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
• upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,
• pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.
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4.2.3 Organizacijska struktura občine
Temelj lokalne samouprave je pravica do samostojnega urejanja lokalnih zadev javnega
pomena v okviru lokalne skupnosti. Iz tega vidika in glede na to, da je lokalna samouprava
namenjena predvsem ljudem – občanom, ki v takšni skupnosti prebivajo, je zlasti pomemben
vpliv občanov na odločanje oziroma upravljanje lokalnih zadev javnega pomena. Sodelovanje
občanov pri upravljanju je lahko posredno – preko lokalnih organov (posredna lokalna
demokracija) in neposredno – na zborih krajanov oziroma občanov, z referendumom in
ljudsko iniciativo (neposredna lokalna demokracija). Na splošno velja, da je zaradi velikega
števila zadev o katerih je treba odločiti in raznovrstnosti odločitev večji del odločanja
»zaupano« lokalnim (predstavniškim) organom.

Slika 22: Organigram občinske uprave – splošno
Vir: http://www.smarje-pri-jelsah.si/organigram_1/
Volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih
skupnosti natančneje ureja Zakon o lokalnih volitvah. Člani občinskih svetov in župani se
volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah za
mandatno obdobje štirih let. Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta in
župana ima državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 18 let in mu ni odvzeta poslovna
sposobnost.
Volitve županov potekajo po dvokrožnem večinskem sistemu. Za župana je izvoljen
kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov, če pa nobeden ne dobi večine glasov, se opravi
drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Člani občinskih svetov se
volijo po večinskem načelu (večinske volitve) ali proporcionalnem načelu (proporcionalne
volitve). Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega sveta volijo po
večinskem načelu. Če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega sveta volijo po
proporcionalnem načelu.
V naši ureditvi lokalne samouprave imamo torej dva neposredno voljena občinska organa –
občinski svet in župan. Glede župana so v svetu uveljavljeni različni načini pridobitve te
funkcije, na primer izvolitev ali imenovanje župana s strani občinskega sveta in druge.
Internetni vir: Zakon o lokalnih volitvah
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO308.html
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje od 7 do 45 članov. Število članov občinskega sveta je določeno v statutu
občine. Občinski svet na sejah sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih
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članov. Veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Delo
občinskega sveta je urejeno s poslovnikom.
Občinski svet lahko ustanovi komisije in odbore občinskega sveta, kot svoja delovna telesa.
Člani komisij in odborov so imenovani izmed članov občinskega sveta, do največ polovice
članov pa lahko tudi izmed drugih občanov. Delovno telo vodi član občinskega sveta.
Delovna telesa v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu
svetu mnenja in predloge. Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta
lahko občinskemu svetu predlagajo v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v
statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje
občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Nekatere pristojnosti župana segajo tudi na
področje občinske uprave. Župan lahko sprejme začasne nujne ukrepe v primeru, da pride do
razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov,
občinski svet pa se ne bi mogel pravočasno sestati. Župan mora sprejete ukrepe, predložiti v
potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta
župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan predvsem pomaga županu pri njegovem delu in
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti ter nadomešča
župana v primeru njegove odsotnosti oziroma zadržanosti. V primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana
podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je
župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana
oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo
opravljal to funkcijo.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Nadzorni odbor v okviru svojih
pristojnosti:
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
4.2.4 Neposredno odločanje
Poleg posrednega odločanja je za lokalno samoupravo zelo pomembno tudi neposredno
odločanje. V svetu so se uveljavili različni načini sodelovanja pri upravljanju na lokalni
ravni. Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju je mogoče na zborih občanov, z
referendum in ljudsko iniciativo.
Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine obravnavajo posamezne zadeve,
oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo. Zbor občanov se lahko
skliče za vso občino ali za posamezni del občine. Župan mora sklicati zbor občanov, če tako
predpisuje zakon ali statut občine ali če to zahteva najmanj 5 % volivcev v občini oziroma v
njenem posameznem delu. Lahko ga skliče tudi na lastno pobudo, na pobudo občinskega
sveta ali sveta ožjega dela občine.
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Občani lahko na referendumu odločajo o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z
zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni
referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove
posamezne določbe. Občinski svet razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj 5 % volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine. Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet do konca
njegovega mandata.
Upravne naloge občine izvaja občinska uprava. Občinsko upravo ustanovi občinski svet na
predlog župana. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Delo občinske uprave vodi tajnik
občine. Tajnika občine, za katerega je mogoče s splošnimi akti občine določiti tudi naziv
direktor ali direktorica občinske uprave, imenuje in razrešuje župan. Župan določi
sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog tajnika občine. Župan odloča o
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi. Po njegovem
pooblastilu lahko o tem odloča tajnik občine.
Občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. V ta namen se lahko ustanovi občinska
inšpekcija.

4.2.5 Občinske javne službe
Ena izmed pomembnejših funkcij lokalne samouprave je kvalitetna oskrba občanov z
javnimi dobrinami. Večina le-teh se zagotavlja v okviru sistema javnih služb. Občina
zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in tistih, za katere tako določa zakon
(lokalne javne službe), in sicer:
• neposredno v okviru občinske uprave,
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
• z dajanjem koncesij in
• z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb lahko dvoje ali več občin
skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje.

4.2.6 Akti občine
Občina sprejme statut občine, ki določa:
• temeljna načela za organizacijo in delovanje občine,
• oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave,
• način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini,
• druga vprašanja skupnega pomena, ki jih določa zakon.
Zadeve iz svoje pristojnosti ureja občina z odloki, odredbami, pravilniki in navodili.
Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z
zakonom.
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4.2.7 Premoženje in financiranje občine
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva
in pravice. Odsvojitev delov premoženja je dopustna proti plačilu, ki postane del premoženja
občine, razen če se del premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne,
izobraževalne ali druge tovrstne zadeve. O odsvojitvi delov premoženja odloča občinski svet.
Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega
premoženja se lahko s statutom občine ali z odlokom občinskega sveta pooblasti župana.
Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Lastni viri občine so davki in druge dajatve ter dohodki od premoženja občine. Za
financiranje lokalnih zadev javnega pomena občini pripadajo naslednji prihodki:
• davek od premoženja,
• davek na dediščine in darila,
• davek na dobitke od iger na srečo,
• davek na promet nepremičnin,
• drugi davki, določeni z zakonom.
Država zagotavlja dodatna sredstva, in sicer občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev
javnega pomena v primerni višini iz lastnih virov. Država je dolžna zagotoviti občini dodatna
sredstva za:
• opravljanje nujnih nalog občine;
• financiranje nalog, ki jih prenese v opravljanje občini;
• sofinanciranje lokalnih zadev javnega pomena, kadar ima poseben interes za njen
razvoj;
• izravnavo z investicijskim vložkom v skladu s programom v občinah z najnižjim
komunalnim standardom.
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine morajo biti zajeti v
proračunu občine. Občina lahko razpolaga samo z dohodki, ki so bili vplačani v proračun do
konca proračunskega leta. Za izdatke, ki v tekočem letu niso predvideni v proračunu občine,
je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta. Občinski proračun se sprejme za
proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun. Če
občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna poraba občine začasno financira po
proračunu za prejšnje leto.
Internetni vir: Zakon o financiranju občin
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4615.html
4.3

MESTNA OBČINA

V naši ureditvi poznamo tudi mestne občine. Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali
več naselij, povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje
dnevna migracija prebivalstva. Mestna občina se ustanovi na območju mesta zaradi enotnega
prostorskega in urbanističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja
razvoja. Mesto lahko dobi status mestne občine (ustanovi jo državni zbor z zakonom), če ima
najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest. Poleg prej navedenih pogojev,
ki jih mora izpolnjevati vsaka občina, mora mestna občina na svojem območju izpolnjevati še
dodatne pogoje.
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4.4

POKRAJINE

Ustava RS zagotavlja pokrajinam pravni status samoupravnih lokalnih skupnosti s pravico
do pokrajinske samouprave in neposredno izvoljenimi predstavniškimi organi. Pokrajine se
ustanovijo z zakonom na območju celotne države. Opravljajo lokalne zadeve širšega pomena,
ki jih sicer opravljajo občine, in zadeve regionalnega pomena, ki jih določa zakonodaja.

Slika 24: Statistične regije v Republiki Sloveniji
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Statistical_regions_of_Slovenia.PNG
4.5

NADZOR NAD LOKALNO SAMOUPRAVO

Nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin v zadevah iz njihove
pristojnosti izvršujejo ministrstva, vsako na svojem področju. V ta namen morajo ministrstva
zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
Ministrstvo mora opozoriti organ občine, če meni, da je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in
zakonom in predlagati ustrezne rešitve, če pa ugotovi, da občinska uprava ne ravna v skladu z
zakonom ali drugim predpisom, predlaga ustrezne ukrepe.
POVZETEK

Lokalna samouprava je oblika samoupravnega urejanja in odločanja o življenjskih potrebah
prebivalstva v določenih krajevnih okvirih ter v določenih organizacijskih oblikah. Ker je tudi
lokalna samouprava oblika demokratičnega odločanja, imajo prebivalci pravico voliti svoja
predstavniška telesa, voljeni organi pa imajo pravico samostojno odločati o lokalnih zadevah,
ki so pomembne za življenje ljudi v posamezni lokalni skupnosti. Lokalne skupnosti morajo
imeti lastna in zadostna denarna sredstva, za njihov razvoj pa je potrebna tudi zavest ljudi o
skupni povezanosti ter sodelovanju. V Sloveniji sta dve obliki lokalne samouprave: občine in
pokrajine.
VPRRAŠANJA
1. Zakaj nastane lokalna samouprava?
2. Pojasnite razlike med državno upravo in lokalno samoupravo.
3. Opišite funkcijo lokalne samouprave.
4. Kako nastane občina?
5. Pojasnite organizacijsko strukturo občine.
6. Kakšno je razmerje občinskih javnih služb do občine?
7. Naštejte in opišite temeljne značilnosti pravnih aktov občine.
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8. Kako izvajamo financiranje občine?
9. Kaj je mestna občina?
10. Razmislite o projektu nastajanja pokrajin v Republik Sloveniji.
11. Kaj menite o učinkovitosti nadzora nad lokalno samoupravo?
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5

PRAVOSODNI SISTEM

V tem poglavju bomo spoznali:
• Organizacijo in funkcioniranje sodišč,
• Delovanje državnega tožiilstva,
• Pristojnosti odvetništva in notariata,
• Delovanje in postopek pred ustavnim sodiščem,
• Značilnosti ustavne pritožbe.
Potek delovanja pravosodnega sistema si najbolje ogledamo na konkretnem primeru. Proti
osebi A je bila spisana na policijo kazenska ovadba zoper goljufivo ravnanje in ponarejanje
listin. Oddelek za gospodarski kriminal pri upravi kriminalistične policije je zbiral dokumente
in dokaze, ki bi lahko potrdili sum storitve kaznivega dejanja. Ko so zbrani dokazi, ki po
mnenju policije potrjujemo sum storitve kaznivega dejanja, se kazenska ovadba skupaj z
dokumentacijo pošlje na državno tožilstvo. Državno tožilstvo pregleda dokumentacijo in se
odloči ali bo sprožilo preiskovalni postopek zoper osebo A ali pa bo opustilo kazenski pregon.
V primeru, da se državni tožilec odloči za kazenski pregon, mora sprožiti na pristojnem
sodišču preiskovalni postopek zoper osebo A. Preiskovalni sodnik izvede preiskavo kot del
predkazenskega postopka. V primeru uspešne preiskave državni tožilec spiše zoper osebo A
obtožnico, ki jo skupaj z dokumentacijo iz preiskave poda na okrožno sodišče. Okrožno
sodišče tekom glavne obravnave izvede dokazni postopek in s sodbo odloči o kaznivem
dejanju zoper osebo A. Oseba A ima možnost pritožbe na Višje sodišče, če meni, da so bile v
postopku kršene materialne oziroma procesne pravice. Višje sodišče lahko sodbo
prvostopenjskega sodišča potrdi, ovrže ali vrne v ponovno odločanje. Oseba A ima tudi zoper
sodbo Višjega sodišča možnost pritožbe na Vrhovno sodišče RS.
5.1

SODSTVO

Položaj sodstva izhaja iz temeljnega načela državne ureditve (delitev oblasti). V skladu s tem
načelom se različne veje med seboj nadzorujejo, omejujejo in medsebojno sodelujejo. Ustava
določa samo temeljno zasnovo sodstva in nekatere garancije položaja sodnika, ostalo
prepušča zakonu. Ne določa vrste sodišč, pač pa določa, da je vrhovno sodišče najvišje
sodišče v državi (zadnje odloča) in da v mirnem obdobju ni dovoljeno ustanavljati posebnih
vojaških sodišč. Ustava določa, da so sodniki neodvisni, vezani na ustavo in zakon,
nepristranski.
Internetni vir: Zakon o sodiščih
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4686
Za delovanje sodne oblasti so pomembna temeljna načela sodstva. Načelo neodvisnosti
določa, da mora biti sodnik pri svojemu delu neodvisen od drugih državnih organov pa tudi od
strank, saj samo tako lahko nepristransko odloča. Podrejen je samo ustavi in zakonom ter splošnim
načelom mednarodnega prava in ratificiranih ter veljavnih mednarodnih pogodb. Načelo
volilnosti določa, da voli vse sodnike državni zbor na predlog sodnega sveta. Načelo trajnosti
določa, da sodnik opravlja svojo funkcijo trajno in do upokojitve, razen če ne nastopijo razlogi za
njegovo razrešitev. Če stori naklepno kaznivo dejanje, huje krši ustavo ali zakone se mu izreče
ukrep nezmožnosti opravljanja funkcije. Načelo imunitete določa, da nikogar, ki sodeluje pri
sojenju ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju na sodišču. Sodnika
ne smejo pripreti, niti ne smejo brez dovoljenja državnega zbora zoper njega začeti kazenskega
postopka, če je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije. Načelo
nezdružljivosti določa da je funkcija sodnika nezdružljiva z funkcijami v ostalih državnih organih,
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organih lokalne samouprave in v organih političnih strank. Načelo javnosti določa, da je delo
sodišč javno, obravnave so javne, sodbe se izrekajo javno. Javnost je mogoče izključiti samo
izjemoma (varovanje tajnost, morala, interesi mladoletnika,...itd). Načelo instančnosti
zagotavlja, da o pravici do pravnega sredstva vselej odloča višje sodišče, kar pomeni, da morajo
biti sodišča organizirana vsaj v dveh stopnjah.
Sodniki delujejo po načelu neodvisnosti, vezani so samo na ustavo in zakone. Niso vezani na
navodila drugih organov. Pri izvajanju sodne oblasti lahko sodelujejo tudi državljani.
Sodniško funkcijo opravljajo poklicni sodniki (izobrazba, izpit) in sodniki porotniki
(državljani laiki, poklicno). Sodniška funkcija je trajna. S tem se zagotovi večja neodvisnost
sodnikov. Sodniki lahko tudi napredujejo. Sodniki vrhovnega sodišča so lahko izvoljeni samo
s strani državnega zbora. Sodnike voli državni zbor na predlog sodnega sveta. Za delovanje
sodišč je pomemben posebni organ imenovan sodni svet. Sestavljen je iz 11 članov, ki so izvoljeni
za dobo 5 let. Po poteku te dobe ne morejo biti takoj izvoljeni za naslednji mandat 5 članov
sodnega sveta predlaga na izvolitev državnemu zboru predsednik republike 6 članov izvolijo
poklicni sodniki sami izmed sebe.
Internetni vir: Poslovnik Sodnega sveta
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20091&stevilka=12

Slika 25: Shema sodnega sistema RS
Vir: Lasten
V našem pravosodnem sistemu poznamo dvoje vrst sodišč, in sicer splošna ter posebna sodišča.
Med sodišča splošne pristojnosti spadajo:
• Okrajna sodišča (44) pristojna za odločanje o kazenskih zadevah z izrekom denarne kazni
ali zaporne do treh let, manjših premoženjskih sporov, zapuščninskih in drugih nepravdnih
zadev. Na okrajnem sodišču sodi sodnik sam.
• Okrožna sodišča (11) pristojna za odločanje o težjih kazenskih zadevah za katere niso
pristojna okrajna sodišča. Na okrožnih sodiščih se sodi praviloma v 3 oziroma 5
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članskih senatih.
• Višja sodišča (5) so predvsem pritožbena sodišča za sodbe okrajnih in okrožnih sodišč. Na
višjem sodišču se odloča v senatu treh poklicnih sodnikov.
• Vrhovno sodišče RS je pristojno za odločanje na prvi stopnji o upravnih in računskoupravnih sporih, na tretji stopnji o pritožbah zoper odločbe sodišč druge stopnje ter o
izrednih pravnih sredstvih. Vrhovno sodišče odloča praviloma v senatu petih sodnikov.
Med sodišča specializirane pristojnosti spadajo:
• Delovna in socialna sodišča, ki so specializirana za sojenje o individualnih in
kolektivnih delovnih sporih in o socialnih sporih. Ta sodišča so organizirana na dveh
ravneh: kot sodišča prve stopnje in kot Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. V
njih sodelujejo tudi sodniki porotniki (pol delavci, pol delodajalci).
• Upravna sodišča, katerih funkcijo je do sedaj opravljalo Vrhovno sodišče, ki je v
upravnem sporu odločalo na prvi in zadnji stopnji. Delovanje in organizacijo določa zakon
o upravnem sporu.
Internetni vir: Zakon o delovnih in socialnih sodiščih
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70
5.2

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Državno tožilstvo je organ, ki vlaga kazenske obtožbe in zastopa subjekte pred pristojnim
sodiščem. Njegova temeljna funkcija je obtoževanje storilcev kaznivih dejanj. Omogoča tudi, da
se tudi kazenski postopek pred sodiščem vodi nepristransko kot spor med dvema strankama
(tožilcem in obdolžencem).
Funkcija državnega tožilca je trajna. Imenuje ga vlada na predlog ministra za pravosodje,
generalnega državnega tožilca pa imenuje državni zbor na predlog vlade za dobo 6 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja. Pri svojem delu mora državni tožilec ravnati tako, da varuje ugled in
dostojanstvo svoje službe. V naši ustavni ureditvi imamo štiri višja državna tožilstva ter enajst
okrožnih državnih tožilstev.
Internetni vir: Zakon o državnem tožilstvu
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4688
5.3

ODVETNIŠTVO

Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba. Opravljajo jo odvetniki
kot samostojen in neodvisen poklic. Odvetnik se mora včlaniti v odvetniško zbornico.
Odvetnik pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi
organi. Sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Pri svojem delu mora
biti neodvisen ter moravarovati tajnost stranke. Delo odvetnika je vezano na ustavo in zakone.
Poleg tega ga vežejo načela poštenosti ter vestnosti in skrbnosti pri zastopanju strank in
varovanju njihovih pravic.
Internetni vir: Zakon o odvetništvu
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199318&stevilka=817
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5.4

NOTARIAT

Notariat je javna služba ki jo opravljajo notarji kot svoboden poklic. Notarji so osebe javnega
zaupanja, pooblaščene za sestavljanje in hrambo javnih listin hrambo denarja in vrednostnih
papirjev in potrjevanje pravno pomembnih dejstev in izjav. Svoje delo morajo opravljati vestno in
pošteno. Svojim strankam morajo nepristransko svetovati in storiti vse, da bodo pravni posli
izpeljani zanesljivo in v skladu z predpisi. Notar je stranki odgovoren za vsebino listine, ki jo
sestavi po volji stranke. V nepravdnih postopkih pred sodišči ter v nespornih zadevah pred drugimi
državnimi organi sme notar nastopati kot pooblaščenec. Notarji se združujejo v notarsko
zbornico. Notarja imenuje minister za pravosodje na predlog notarske zbornice. Določena je
organiziranost notarjev, in sicer eno notarsko mesto na območje okrajnega sodišča.
Internetni vir: Zakon o notariatu
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20072&stevilka=65
5.5

USTAVNO SODIŠČE

5.5.1 Splošno
Pod pojmom ustavno sodstvo razumemo sodno kontrolo ustavnosti zakonov, skupaj z organi,
ki jo izvajajo. Vsebina ustavno sodne kontrole je kontrola ustavnosti pravnih norm, pri čemer
se odloča, ali je pravna norma v skladu z ustavo ali ne.
Kontrola ustavnosti pravnih norm je glede na čas, kdaj se opravlja, in glede na posledice
lahko preventivna (predhodna) ali represivna (naknadna). Pri preventivni kontroli gre za
oceno ustavnosti norme pred njeno proglasitvijo in objavo, torej še v postopku sprejemanja
predpisa. Pri zakonih, ki so ocenjeni za protiustavne, se zato zakonodajni postopek zaradi
ugotovitev preventivne kontrole prekine. Za razliko od preventivne kontrole se represivna
kontrola lahko opravlja samo v odnosu do veljavnih norm, torej do tistih predpisov, ki so bili
že sprejeti, proglašeni in objavljeni. Ugotovi se ali je že uveljavljeni splošni pravni akt v
skladu z ustavo ali ne. Če se ugotovi, da je v nasprotju z ustavo, se razveljavi ali pa odpravi.
Razlika med razveljavitvijo in odpravo je v tem, da razveljavitev pravne norme velja od
sprejema odločitve ustavnega sodišča dalje (ex nunc), odprava pravne norme pa velja za nazaj
od časa sprejema norme (ex tunc).
Kontrola ustavnosti pravnih norm je lahko konkretna ali abstraktna. Konkretna kontrola je
tista, ki je vezana na reševanje konkretnega spora: tu se vprašanje ustavnosti splošne pravne
norme postavi takrat, ko je to normo treba uporabiti na konkretno osebo ali primer. Glavno
vprašanje ni ustavnost norme, ampak rešitev konkretnega spora. Taka kontrola se izvaja v
tistih ureditvah, kjer so za njo pristojna običajna sodišča. Abstraktna kontrola ustavnosti se
pojavi takrat, ko se sproži spor o ustavnosti zakona, ne da bi obstajal konkreten spor.
Abstraktna kontrola ustavnosti se izvaja v sistemih, ki imajo ustavna sodišča.
Glede sprožitve postopka pred ustavnim sodiščem obstojijo različne ureditve. Po enih
ureditvah lahko ustavno sodišče začne postopek samo na predlog upravičenega predlagatelja,
ne more pa ga začeti na lastno pobudo. Po drugih lahko ustavno sodišče sproži postopek tudi
na lastno pobudo (ex officio).
Internetni vir: Zakon o ustavnem sodišču
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200764&stevilka=3467
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Ustavno sodišče je sestavljeno iz devetih sodnikov, ki jih na predlog predsednika republike
izvoli državni zbor za dobo devetih let in ni dopuščena ponovna izvolitev. Za sodnika
ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in
je star najmanj 40 let. Predsednika ustavnega sodišča izvolijo sodniki izmed sebe za dobo treh
let.

Slika 26: Ustavno sodišče RS
Vir: http://www.us-rs.si/

5.5.2 Pristojnosti ustavnega sodišča
Po zakonu o ustavnem sodišču je ustavno sodišče najvišji organ za varstvo ustavnosti in
zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče je v razmerju do
drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ. Svojo organizacijo in delo ureja
ustavno sodišče s svojim poslovnikom in drugimi splošnimi akti.

5.5.3 Pravne posledice kontrole ustavnosti
Ustavno sodišče lahko zakon, za katerega oceni, da ni v skladu z ustavo ali z ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami in splošnimi načeli mednarodnega prava, razveljavi v celoti ali
delno. Razveljavitev začne učinkovati naslednji dan po objavi odločbe ustavnega sodišča ali
pa poteku roka, ki ga je sodišče posebej določilo. Protiustavne ali nezakonite podzakonske
predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, pa ustavno sodišče odpravi
ali razveljavi.
Razlika med razveljavitvijo in odpravo je v tem, da odprava učinkuje za nazaj (ex tunc), torej
od sprejema predpisa in pomeni ničnost predpisa, razveljavitev pa učinkuje za naprej (ex
nunc) in se predpis razveljavi samo za naprej. Ustavno sodišče protiustavni ali nezakoniti
podzakonski predpis ali splošni akt odpravi, kadar ugotovi, da je potrebno odpraviti škodljive
posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti.
Internetni vir: Poslovnik Ustavnega sodišča
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200786&stevilka=4309
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5.5.4 Splošni in posebni postopki pred ustavnim sodiščem
Za ustavno sodno kontrolo je najznačilnejši in najpomembnejši postopek za oceno ustavnosti
in zakonitosti, zato se imenuje tudi splošni postopek pred ustavnim sodiščem. Poleg tega pa
vodi ustavno sodišče v skladu s svojimi pristojnostmi tudi vrsto drugih postopkov.

Slika 27: Posebni postopki pred US
Vir: Lasten

Ustavno sodišče ne more začeti postopka na lastno iniciativo, temveč le na predlog oziroma
zahtevo upravičenega predlagatelja. Vendar ustavno sodišče lahko sklene, da se začne
postopek na pobudo zainteresiranega pobudnika.

Slika 28: Subjekti postopka
Vir: Lasten
Pobudo za začetek postopka lahko da vsakdo, ki izkaže svoj pravni interes, kar pomeni, če
napadeni predpis posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Razlika
med zahtevo in pobudo je v tem, da se na podlagi zahteve upravičenega predlagatelja
postopek obvezno sproži, postopek na podlagi pobude pa začne ustavno sodišče po lastni
odločitvi, če oceni, da je pobudnik izkazal svoj pravni interes.
Primer: Pritožba na ustavno sodišče U-I-108/99
Pobudnica meni, da 27. in 32. člen Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP)
posegata v prepoved samoobdolžitve iz četrte alineje 29. člena Ustave in točke g.) tretjega
odstavka 14. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list
SFRJ, št. 7/71 in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 − v nadaljevanju Pakt), v svobodo
ravnanja in v načela pravne države, ki prepovedujejo, da se subjekt postopka spremeni v
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objekt. Predložitev zahtevanih dokumentov naj bi povzročila izrek upravne sankcije in uvedbo
kazenskega postopka. Neizpolnitev zahteve naj bi pripeljala do hišne preiskave, ki naj bi jo
izvedel pristojni inšpektor. Izpodbijani 19. člen Zakona o davčni službi (v nadaljevanju ZDS)
naj bi za inšpekcijski pregled poslovnih in drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje
dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, v nasprotju s 36. členom Ustave (nedotakljivost
stanovanja) ne določal sodne odredbe. Pobudnica utemeljuje pravni interes s sklepom DURS
DU, s katerim ji je bilo na podlagi ZDS ter ZDavP naloženo, da zaradi izvedbe inšpiciranja
pravilnosti poslovanja predloži določeno dokumentacijo in poslovne knjige.
Privilegij zoper samoobdolžitev je dan le fizičnim osebam, sja zoper sebe more izpovedati le
tisti, ki nastopa v postopku sam in ki je sposoben sam oblikovati svojo voljo. V obravnavanem
primeru ne gre za kršitev tega privilegija tudi zato, ker se nanaša na kazenski postopek,
izpodbijani 27. člen ZDavP pa ureja ravnanje oseb v davčnem inšpekcijskem postopku.
Zakonska zahteva po predložitvi listin je določena z namenom ugotovitve obstoja in višine
davčne obveznosti oz. z namenom nadzora države glede izpolnjevanja davčnih obveznosti.
Ustavna dopustnost takšnega cilja je očitna glede na ustavno določbo, po kateri država
pridobiva sredstva za uresničevanje svojih nalog z davki in z drugimi obveznimi dajatvami.

5.5.5 Ustavna pritožba
Ustavna pritožba je eno najpomembnejših sredstev za varstvo ustavnih pravic in temeljnih
svoboščin. V primerjavi s pristojnostmi ustavnega sodišča po prejšnji ureditvi pomeni ravno
ustavna pritožba največjo novost, ki je bila povzeta po nemški ureditvi. Ustavno pritožbo je
mogoče vložiti na ustavno sodišče zoper posamičen akt državnega organa, organa lokalne
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim so kršene človekove pravice in temeljne
svoboščine.
Primer: Ustavna pritožba Up-89/98
Pritožnik izpodbija sodbo, s katero je sodišče zavrnilo njegov zahtevek na ugotovitev ničnosti
prodajne pogodbe in vzpostavitev prejšnjega stanja. V ustavni pritožbi navaja, da sodišče ni
pravilno ocenilo dejanske in pravne podlage ter predlaga, da ustavno sodišče odloči o sporni
pravici. Pritožnik tudi navaja, da sta njegova odvetnika zamudila rok za pritožbo, vendar pa
to ne bi smel biti razlog za to, da neustavna sodba ostane v veljavi. V skladu z 51. členom
zakona o ustavnem sodišču je ustavna pritožba dopustna šele, ko so izčrpana vsa pravna
sredstva. V obravnavani zadevi je izpodbijano sodbo izdalo okrajno sodišče in zoper to sodbo
bi bila dopustna pritožba. Pritožbe pa pritožnik, kot izhaja iz njegovih lastnih navedb, ni
vložil in s tem ni izčrpal pravnih sredstev zoper izpodbijano sodno odločbo. Ustavna pritožba
zato ni dopustna in jo je potrebno zavreči.
POVZETEK
Sodstvo je poleg zakonodajne in izvršilne, tretja samostojna veja oblasti. Sodiščem je zaupano
varstvo temeljnih pravic in svoboščin ter odločanje o drugih pravno urejenih posamičnih in
konkretnih pravnih razmerjih. Ustava navaja nekatera temeljna načela delovanja sodstva,
njegovo organizacijo pa ureja Zakon o sodiščih. Pomembno je, da sodniki odločajo
nepristransko, zato morajo biti pri svojem delu neodvisni od drugih državnih organov in
političnih strank, obenem pa tudi ne smejo opravljati nobene funkcije v teh organih in
strankah. Podrejeni so le ustavi in zakonom. Sodnike v njihovo funkcijo izvoli državni zbor na
predlog sodnega sveta. Ko so enkrat izvoljeni, opravljajo svojo funkcijo do upokojitve.
Razrešeni so lahko le v primeru, če huje kršijo zakon ali ustavo. Za odločitve in mnenja, ki jih
sprejemajo med svojim delom, ne morejo kazensko odgovarjati. To jim zagotavlja privilegij,
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ki se imenuje imuniteta ali nedotakljivost. V pravosodni sistem uvrščamo tudi državno
tožilstvo, odvetništvo, notariat in ustavno sodišče.
VPRAŠANJA
1. Kako delimo pravosodni sistem?
2. Pojasnite temeljna načela sodstva.
3. Razčlenite delitev sodišč.
4. Kakšna je naloga državnega tožilstva?
5. Razmejite delovanje odvetništva in notariata.
6. Katera so temeljna načela odvetnika?
7. Kaj razumemo pod pojmom ustavno sodstvo?
8. Opišite pristojnosti ustavnega sodišča.
9. Razmislite o pravnih posledicah kontrole ustavnosti.
10. Opišite postopek ustavne pritožbe.
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6

EUROPSKA UNIJA

V tem poglavju bomo spoznali:
• Zgodovino nastanka Evropske unije,
• Institucije Evropske unije,
• Delovanje zakonodajnega sistema EU;
• Nastanek in sistematiko Evropske monetarne unije,
• Uvedbo in uporabo enotne evropske valute (EURO).
Glede nujnosti vstopa neke države v Evropsko Unijo podajam naslednji primer. Francoska
študentka je študirala v Belgiji in izpodbijala zahtevo belgijske univerze, ki ji je zaračunala
posebno šolnino, ki je belgijskim državljanom ni bilo potrebno plačati. Ne gre za plačevanje
za storitev, ampak za neko povprečnino. Študentka se ni sklicevala na pravice, ki bi jih imela
kot družinski član delavca migranta, ampak na status študentke. Sodišče ES je ugotovilo, da
je ravnanje belgijske univerze diskriminatorno, saj poklicno usposabljanje, pripravništvo in
izobraževanje, spadajo v okvir PES. Odločba je pomembna tudi zato, ker širi finančne
obremenitve držav članic. V primeru, da Belgija ne bi bila članica Evropske Unije, takšno
obravnavanje ne bi bilo diskriminatorno glede na sistem Evropske Unije.
6.1

SPLOŠNO

Politični, strateški in gospodarski razlogi ter vse jasnejša blokovska delitev sveta in ozračje
hladne vojne so narekovali in spodbujali organiziranje zahodnoevropskih držav v skupno
asociacijo, ki bi pomenila nekašno varnostno cono pred gospodarskimi in strateškimi vdori
tujih asociacij. Evropska unija je oblikovala skupno valuto in dinamični skupni trg, v katerem
se ljudje, storitve, blago in kapital svobodno pretakajo. Prizadeva si, da skozi splošni družbeni
napredek in primerno konkurenco prednosti skupnega trga lahko uživa čim več ljudi. Seveda
tega ni bilo mogoče doseči čez noč, zgradba Evropske unije se je gradila postopoma.

Pogodbe, struktura in zgodovina Evropske unije
1951/1952

1957/1958

1965/1967

1992/1993

1997/1999

2001/2003

2007/2009 ?

Evropska skupnosta za premog in jeklo (ESPJ)
Euratom (Evropska skupnost za atomsko energijo)
Evropska gospodarska
Evropska skupnost (ES)
skupnost (EGS)

Pariška
pogodba

Rimska
pogodba

Pravosodje in
Policijsko in sodno
notranje
...Evropske
sodelovanje v kazenskih
zadeve (PNZ)
skupnosti:
zadevah (PJCC)
ESPJ, EEC (EC,
1993), Euratom
Skupna zunanja in varnostna politika
(SZVP)
EVROPSKA UNIJA (EU)
Bruseljska Maastrichtska Amsterdamska Pogodba iz Lizbonska
pogodba pogodba
pogodba
Nice
strategija

Slika 29: Pogodbe, struktura in zgodovina EU
Vir. http://sl.wikipedia.org/wiki/Trije_stebri_Evropske_unije
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Slika 30: Države članice EU
Vir: http://ec.europa.eu/community_law/introduction/em_sl.htm
Z Maastrichtsko pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija (v nadaljevanju EU), ki jo
ponazarjajo trije osnovni stebri delovanja, in sicer:
• I. steber – nosilni element procesa združevanja, ki ponazarja nadnacionalni značaj
unije (na področju tega stebra so se države članice odrekle svoje suverenosti) in
zajema: Evropske skupnosti (Evropsko skupnost − prej EGS, ESPJ in EURATOM)
skupaj z institucijami odločanja (Komisija, Svet EU, Evropski Parlament in Sodišče);
celoten pravni red skupnosti in skupne politike.
• II. steber – skupna zunanja in varnostna politika, ki pomeni meddržavno sodelovanje,
usklajevanje skupnih stališč in dejavnosti v Svetu EU ter zastopanje unije navzven.
• III. steber – sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev, tudi medvladne
narave, zajema pa uresničevanje svobode gibanja, azilno problematiko in imigracijsko
politiko, varovanje zunanjih meja, boj proti organiziranemu kriminalu in trgovanju z
drogami, policijsko sodelovanje ter sodelovanje na področju civilnega in kazenskega
prava.
Do leta 2009 je Evropska unija temeljila na treh stebrih sodelovanja. Z uveljavitvijo
Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je bila struktura stebrov odpravljena. Nadomestila jo
je enotna pravna oseba s tremi vrstami pristojnosti glede na področje politike:
IZKLJUČNA
PRISTOJNOST
Unija ima izključno pristojnost
za sprejemanje pravno
zavezujočih aktov in sklepanje
mednarodnih sporazumov.
• carinska unija
• določitev pravil o
konkurenci, potrebnih za
delovanje notranjega trga
• monetarna politika držav
članic, katerih valuta je
evro
• ohranjanje morskih
bioloških virov v okviru
skupne ribiške politike
• skupna trgovinska
politika
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PRISTOJNOST PODPORE

Države članice izvajajo svojo
pristojnost, če in kolikor Unija
ne izvaja svoje pristojnosti.

Unija lahko izvaja ukrepe za
podporo, uskladitev ali
dopolnitev ukrepov držav članic.

•
•

•
•

•
•
•
•
•

notranji trg
socialna politika glede
vidikov, opredeljenih v
Lizbonski pogodbi
ekonomska, socialna in
teritorialna kohezija
kmetijstvo in ribištvo,
razen ohranjanja morskih
bioloških virov
okolje
varstvo potrošnikov
promet
vseevropska omrežja
energija

•
•
•
•
•

•
•

varovanje in izboljšanje
zdravja ljudi
industrija
kultura
turizem
izobraževanje, poklicno
usposabljanje, mladino in
šport
civilna zaščita
upravno sodelovanje
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•
•

območje svobode,
varnosti in pravice
skupna skrb za varnost
na področju javnega
zdravja glede vidikov,
opredeljenih v Lizbonski
pogodbi

Slika 31: Pristojnosti EU po Lisbonski pogodbi
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija

Primer: prost promet blaga
CASSIS DE DIJON (REWE-ZENTRALE AG V. BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUER
BRANNTWEIN)
Tožnik Rewe je želel iz Francije v Nemčijo uvoziti pijačo Cassis de Dijon (ribezov liker), ki
vsebuje od 15–20 % alkohola. Na nemškem uradu je zahteval dovoljenje, a ga ni dobil.. Po
nemški zakonodaji ne moreš prodajati pijače kot sadni liker, če vsebuje manj kot 25 %
alkohola. Pravilo ni bilo diskriminatorno, saj je veljalo za vse pijače, ki so bile naprodaj v
Nemčiji, ne glede na njihov izvor. Vendar pa je nemški predpis izključil blago, ki je bilo v
skladu s predpisi izdelano v drugi državi članici, samo zato, ker so se francoski in nemški
predpisi med seboj razlikovali. Posledica tega je delitev skupnega trga na trge držav članic.
Sodišče ES je izvedlo dokazni postopek. Prvi zagovor države je bil osredotočen na varstvo
zdravja, saj alkoholne pijače, ki vsebujejo manj alkohola, prej vodijo v odvisnost. Sodišče je
glede tega argumenta odločilo, da ni odločilen, saj bi lahko enak učinek dosegli na drugačen
način npr. z obveščanjem. Nadalje je država želela omejitev predstaviti v smislu varstva
potrošnikov pred nepošteno prakso proizvajalcev in distributerjev pijač. Sodišče je argument
ponovno ovrglo z razlago, da to sicer pripelje do standardizacije pijač, a bi lahko isti cilj
dosegli z manj omejevalnimi ukrepi.
Sodišče ES je odločilo, da v primeru, ko na ravni Evropske unije ne obstajajo pravila, ki bi
urejala to področje, lahko države članice same uredijo to področje. Vendar take ovire, ki
nastajajo za prosti promet blaga, presegajo normalno mero, zato gre v predmetnem sporu za
kršitev prostega prometa blaga.
6.2

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

EU je več kot le konfederacija držav, vendar nima značaja federalne države. Njen politični
sistem se razvija že preko 50 let, utemeljen pa je v ustanovitvenih pogodbah, ki so se
spreminjale s podpisom vsake nove pogodbe. Na podlagi teh pogodb države članice unije
poverijo del svojih suverenih pravic institucijam, ki so skupne in zastopajo ne le nacionalne
temveč tudi kolektivne – skupne interese. Primarna zakonodaja Evropskih skupnosti so
pogodbe (Pogodba o ustanovitvi ESPJ, Pogodba o ustanovitvi EGS, Pogodba o ustanovitvi
EURATOM, Pogodba o Evropski uniji ), na podlagi katerih je izvedena sekundarna
zakonodaja, ki ima neposreden vpliv na življenje državljanov Evropske unije. Sekundarno
zakonodajo sestavljajo uredbe, direktive in odločbe. Zakonodaja, ki smo jo omenili, je rezultat
odločitev, ki jih sprejemajo tri glavne institucije:
• Svet Evropske unije, ki predstavlja države članice;
• Evropski parlament, ki predstavlja državljane;
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• Evropska komisija, ki je politično neodvisno telo in zastopa skupne interese unije.
6.2.1 Svet EU

Slika 32: Poslopje Sveta EU
Vir: http://www.svrez.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/2028/1686/
Svet EU je glavni organ odločanja. Je tudi prostor za izražanje politične volje držav članic pri
oblikovanju integracijske politike. Neuradno poimenovanje je lahko Svet (če vemo v kateri
povezavi ga obravnavamo) ali Svet ministrov, ker se njegovih sestankov udeležujejo ministri
držav članic.

Slika 33: Sestava Sveta EU
Vir: Lasten
Svet EU je institucija z značilnostmi nadnacionalne in medvladne organizacije, ki predstavlja
interese držav članic.
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Slika 34: Pristojnosti Sveta EU
Vir: Lasten

6.2.2 Evropski svet
Evropski svet imenujemo redna polletna srečanja predstavnikov držav članic na najvišji
politični ravni. To pravzaprav ni klasična institucija, kljub temu je najvišje politično telo
unije. Uveden je bil leta 1974 na predlog Nemčije in Francije ter deluje kot politična
koordinacija v obliki stalnih srečanj na najvišji ravni. Sestavljajo ga voditelji držav in vlad
članic, udeleži pa se ga tudi predsednik Evropske komisije ter ministri za zunanje zadeve.
Sestanki potekajo v predsedujoči državi članici, ki je odgovorna za pripravo in predsedovanje
srečanjem, pogosto pa tudi v Bruslju. Redna zasedanja potekajo junija in decembra,
neformalni sestanki pa najpogosteje marca in oktobra. Slovenijo v Evropskem svetu
predstavlja predsednik vlade.
Evropski svet daje najpomembnejše politične smernice prihodnjega razvoja unije ter
opredeljuje njene prednostne naloge. Skrbi za politično koordinacijo med državami članicami
in rešuje morebitna nesoglasja. Določa tudi načela in splošne smernice skupne zunanje in
varnostne politike.

6.2.3 Evropska komisija

Slika 35: Poslopje Evropske komisije
Vir: http://mitjakandare.wordpress.com/2009/03/16/zacenja-se-tudi-lobiranje-zaevrokomisarske-stolcke/
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Evropska komisija (EK, neuradno Komisija) je ključna institucija političnega in celostnega
delovanja ter upravnega in tehničnega vodenja EU. Za Komisijo velja, da je “motor” oziroma
gonilna sila Evropske unije, pri tem deluje kot neodvisna strokovna institucija, ki je dolžna
zastopati interese unije kot celote. Komisijo sestavljajo komisarji, odgovorni za posamezna
področja. Njihov mandat traja 5 let. Komisarje predlagajo vlade držav članic EU, njihovo
imenovanje potrdi Evropski parlament, imenuje pa Svet s kvalificirano večino.

Slika 36: Pristojnosti Evropske komisije
Vir: Lasten

6.2.4 Evropski parlament

Slika 37: Stavba Evropskega parlamenta
Vir: http://www.svrez.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/2028/1688/
Evropski parlament (EP, neuradno Parlament) zastopa čez 400 milijonov državljanov EU in
je največji mednarodni parlament na svetu. Parlament zagotavlja demokratično osnovo
skupnosti, sestavljajo ga poslanci, neposredno izvoljeni na splošnih volitvah v vseh državah
članicah, njihov mandat traja 5 let. Tako kot v nacionalnih parlamentih tudi v Evropskem
parlamentu delujejo politične stranke, ki pa se glede na svojo ideološko usmerjenost
združujejo v poslanske oziroma politične skupine.
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Slika 38: Politične skupine v EP
Vir: http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_4/index_sl.htm
V ustanovitvenih pogodbah je bil Parlament zasnovan kot posvetovalna skupščina, njegove
pristojnosti pa so se s časom širile. Danes je Parlament ena glavnih institucij v procesih
odločanja v EU. Sedež Parlamenta je v Luksemburgu, kjer je tudi njegov generalni
sekretariat. Plenarni mesečni sestanki potekajo v Strasbourgu, dodatne seje so v Bruslju, kjer
potekajo tudi seje odborov.

Slika 39: Pristojnosti Evropskega parlamenta
Vir: Lasten
6.2.5 Sodišče Evropskih skupnosti

Slika 40: Stavba Sodišča ES
Vir: http://www.eu2008.si/si/About_the_EU/EU_Institutions/Institutions/index.html
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Kot v vsakem pravnem sistemu tudi v okviru EU deluje učinkovit sistem sodne zaščite.
Zagotavlja ga Sodišče evropskih skupnosti s sedežem v Luksemburgu. Neuradno
poimenovanje je lahko Sodišče, če vemo, v kateri zvezi ga omenjamo.
Primer: neposredni učinek
VAN GEND & LOOS v. NEDERLANDSE ADMINISTRATIE DER BELASTIGEN
Nizozemsko podjetje Van Gend & Loos, je iz Nemčije izvažalo formaldehid. V letu 1947–1959
je veljala za te substance 3 % carinska tarifa. 1959 se je stopnja pogodbeno povečala na 8 %.
Po 25. členu Pogodbe o Evropski Skupnosti (v nadaljevanju; PES) naj bi bile carine med
državami članicami prepovedane (carinska unija) in Nizozemska ne bi smela uvesti višjih
carinskih stopenj. Van Gend & Loos je predlagala nacionalnemu sodišču, naj na Sodišče ES
naslovi vprašanje, ali se to sme. Po 234. členu PES lahko nacionalni forum prekine postopek
in vprašanje o interpretaciji prava pošlje Sodišču ES.
Pojavilo se je predhodno vprašanje, ali lahko določba PES povzroča neposredne učinke, se
pravi ali lahko državljani držav članic na podlagi te določbe uveljavljajo pravice, katere
morajo nacionalna sodišča varovati. Belgijska in nizozemska vlada sta menili, da PES ne
more neposredno učinkovati, temveč da nalaga državi članici le obveznost, ki jo morajo te
šele realizirati s svojo notranjo zakonodajo. Podjetje Van Gend en Loos pa je zastopalo
nasprotno stališče.
Sodišče ES: PES je več kot samo sporazum, ki daje dolžnosti sopogodbenicam. Gre za
posebno pravo (pogodbo), ki se ga ne da enačiti z navadnim mednarodnim pravom
(pogodbami). Sodišče ES je v obrazložitvi podalo mnenje, da mora pravni red prevladati nad
ustavami članic.
Zakonodaja skupnosti se uporablja neposredno na sodiščih vseh držav članic EU. Sodišče je
pravosodna institucija in nadzorni organ EU z glavnim vplivom na razvoj zakonodaje
skupnosti. Poverjene so mu številne naloge in pooblastila, s katerimi lahko izvaja svojo
običajno pravosodno funkcijo. Sestava Sodišča kaže na njegovo glavno nalogo: zagotovitev
spoštovanja, enotnega tolmačenja in uporabe zakonodaje skupnosti, izpolnjevanje in enotno
interpretacijo ustanovitvenih pogodb ter sodno zaščito posameznikov. Vsaka država članica
lahko pred sodiščem odgovarja za neizpolnjevanje svojih obveznosti, ki izhajajo iz
ustanovitvenih pogodb, tudi institucije EU (Svet, Parlament, Komisija). Na zahtevo sodišč
držav članic mora Sodišče odločati o interpretaciji ustanovitvenih pogodb in pravilnosti
njihove interpretacije v okviru ostale zakonodaje EU. Ta sistem zagotavlja, da se zakonodaja
EU tolmači oziroma uporablja v vseh državah članicah enako. V skladu z ustanovitvenimi
pogodbami sodišče lahko preveri, ali zakonodaja EU spoštuje temeljne človekove pravice in
tudi odloča glede vprašanj osebne svobode in varnosti. Sodišče prve stopnje odloča v pravdnih
zadevah med institucijami EU in njenimi zaposlenimi, v postopkih v zvezi s kršitvami
konkurenčnih pravil in v individualnih tožbah državljanov ali podjetij. Sodbe Sodišča so
dokončne.
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Slika 41: Udeleženci v zakonodajnem odločanju
Vir: Lasten

6.2.6 Evropsko računsko sodišče
Evropsko računsko sodišče je neodvisna institucija Evropske unije s sedežem v
Luksemburgu. Je organ, ki zagotavlja preglednost javnih financ, saj nadzira porabo vsega
javnega denarja EU. Revizorji sodišča evropskim davkoplačevalcem zagotavljajo, da za
denar, ki se je stekel v blagajno EU, prejmejo čim več oziroma, da je ta denar porabljen v
skladu s proračunskimi pravili ob upoštevanju upravnih in računovodskih načel. Ima po enega
člana iz vsake države članice. Imenuje jih Svet s soglasjem po posvetovanju s Parlamentom za
mandat 6 let, pri svojem delu pa so neodvisni.

6.2.7 Evropski varuh človekovih pravic
Ena od temeljnih pravic državljanov EU je pravica do pritožbe pri Evropskem varuhu
človekovih pravic. Sedež ima v Strasbourgu, imenuje ga Parlament za obdobje 5 let. Pri
opravljanju svojih nalog je neodvisen, ne sme zahtevati ali sprejemati navodil nobene od
institucij, med mandatom ne sme opravljati nobene druge poklicne dejavnosti. Glavna naloga
varuha je reševanje pritožb državljanov EU – fizičnih ali pravnih oseb zaradi nepravilnosti pri
delovanju institucij in drugih organov EU. Ne ukvarja se s pritožbami na delo nacionalnih,
regionalnih ali lokalnih organov držav članic. O svojih ugotovitvah letno poroča Parlamentu.

6.2.8 Evropska centralna banka
Sedež Evropske centralne banke (ECB) je v Frankfurtu. Njena glavna naloga je vodenje
monetarne politike EU, skupaj s centralnimi bankami držav članic, ki so uvedle skupno valuto
evro – države “evroobmočja”, medtem ko kovance lahko izdajajo v državah članicah (po
predhodni odobritvi ECB).
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6.2.9 Evropska investicijska banka
Glavna naloga Evropske investicijske banke (EIB) s sedežem v Luksemburgu je
zagotavljanje dolgoročnega financiranja investicijskih projektov, ki pospešujejo skladnejši
gospodarski razvoj. Usmerja se predvsem v velike infrastrukturne projekte v manj razvitih
regijah, na področjih kot so telekomunikacije in energetika, pa tudi varstvo narave, urbani
razvoj, zaščita zgodovinske in kulturne dediščine.

6.2.10 Evropski ekonomsko socialni odbor
Ekonomsko socialni odbor je posvetovalni organ s sedežem v Bruslju, ki na ravni EU in na
ravni držav članic zagotavlja zastopanje in izmenjavo stališč socialnih partnerjev. Po zadnji
širitvi ga sestavlja 317 članov (7 iz Slovenije) ki zastopajo delodajalce, delojemalce, kmete,
mala, in srednje velika podjetja, trgovino in obrt, zadruge in vzajemna združenja, svobodne
poklice, potrošnike in okoljevarstvenike, družine, društva in nevladne socialno usmerjene
organizacije.

6.2.11 Odbor regij
Odbor regij je najmlajša institucija EU. Ustanovljena je bilana podlagi Maastrichtske
pogodbe, sedež ima v Bruslju. Odbor regij je zadolžen za neposredno zastopanje lokalnih in
regionalnih oblasti držav članic v procesih odločanja. Komisija in Svet morata obvezno
pridobiti mnenje Odbora regij pri obravnavi vsakega zakonodajnega predloga, ki zadeva
področja v lokalni ali regijski pristojnosti: ekonomska in socialna kohezija, trans-evropske
povezave, zdravje, izobraževanje in kultura, politika zaposlovanja, poklicno izobraževanje,
promet. Odbor lahko svoje mnenje prispeva na lastno pobudo tudi izven navedenih področij.
6.3

ZAKONODAJNI SISTEM EU

Proces integracije, ki je osnovni namen Evropskih skupnosti, temelji izključno na vladavini
prava. Pravo skupnosti je neodvisni pravni sistem, ki prevlada nad nacionalnim pravom.
Iz tega dejstva izvirajo tudi temeljna načela prava skupnosti (varstvo temeljnih pravic,
načelo subsidiarnosti, načelo sorazmernosti, načelo legitimnega pričakovanja, načelo
nediskriminatornosti, načelo transparentnosti, druga temeljna načela). Zakonodajo EU
sestavljajo tri različne, vendar med sabo povezane vrste zakonodaje, ki skupaj tvorijo t. i.
”acquis communautaire”.
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Slika 42: Zakonodaja EU
Vir: Lasten
Primarno zakonodajo sestavljajo ustanovitvene pogodbe in drugi dogovori s podobnim
statusom (npr. pristopne pogodbe novih članic). Primarna zakonodaja je vedno rezultat
neposrednih pogajanj med vladami držav članic in je predmet ratifikacije nacionalnih
parlamentov, ponavadi je sprejeta v obliki pogodb. Enako velja za vse poznejše spremembe
pogodb.
Sekundarna zakonodaja temelji na primarni zakonodaji, sprejemajo jo institucije skupnosti.
Najpomembnejši viri sekundarne zakonodaje so:
• uredbe (angl. Regulations), ki so splošno veljavne, v celoti zavezujoče in neposredno
uporabne v vseh državah članicah, zagotavljajo poenotenje pravne ureditve na
celotnem ozemlju EU;
• direktive (angl. Directives), ki zavezujejo države članice, na katere so naslovljene, le
glede cilja, ki ga je treba doseči v določenem časovnem roku, izbira metode in oblike
pa je prepuščena nacionalnim organom;
• odločbe (angl. Decisions), ki so zavezujoče v vseh ozirih za države članice, fizične ali
pravne osebe, na katere so naslovljene in ne potrebujejo prevedbe v nacionalni pravni
red;
• priporočila (angl. Recommendations) in mnenja (angl. Opinions), ki niso zavezujoči
akti.
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Sodna praksa zajema pomembne sodbe Sodišča evropskih skupnosti in sodišča prve stopnje,
na primer sodbe v postopkih, ki jih sprožajo EK, nacionalna sodišča ali posamezniki.
6.4

EVROPSKA MONETARNA UNIJA IN SKUPNA VALUTA

Prve korake na poti k skupni valuti je skupnost naredila šele marca 1979, ko je bil na pobudo
Francije in Zvezne republike Nemčije oblikovan Evropski Monetarni sistem (EMS). Cilj
EMS je bil spodbujati sodelovanje držav članic na področju politike menjalnih tečajev. V
skladu z EMS je bil za vsako valuto oblikovan osrednji menjalni tečaj glede na druge valute v
sistemu. Osnovno pravilo je bilo, da je bil osrednji tečaj fiksen, vendar se je kljub temu lahko
prilagodil, če je bilo o tem doseženo soglasje ostalih držav. Junija 1989 je na sestanku
Evropskega sveta takratni predsednik Komisije Jacques Delors predstavil natančen načrt
vzpostavitve Ekonomske in monetarne unije (angl. Economic and Monetary Union – EMU),
ki je bil kasneje vključen v Maastrichtsko pogodbo. Predpisuje niz kriterijev, ki jih morajo
izpolnjevati države članice, če se želijo pridružiti EMU. Kriteriji, ki jih poznamo po nazivu
konvergenčni kriteriji in se nanašajo na ekonomsko in finančno disciplino držav.

Slika 43: Konvergenčni kriteriji
Vir: Lasten
Faze razvoja EMU:
• 1990 – prva faza vzpostavitve EMU, je pomenila pomembnekorake v smeri boljše
koordinacije med ekonomskimi politikami držav članic. Vsaka izmed članic je lahko
opazovala ostale države, namen tega pa je bil zagotoviti poenoten razvoj.
• 1994 – druga faza vzpostavitve EMU, njen cilj je bil doseči bolj stabilen in enoten
razvoj znotraj EU. Države članice so si morale prizadevati za doseganje
konvergenčnih kriterijev.
• 1999 – uvedba evra – je pomenila tretjo fazo EMU. Evro je bil 1. januarja uveden
kot skupna evropska valuta v 11 državah članicah EU. Države članice t. i. “evro
območja” so zamrznile tečaje nacionalnih valut glede na evro.
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Evro je zamenjal nacionalne valute, ki so za države in njihove državljane pomenile
večstoletne simbole in dokaz njihove suverenosti. Uvedba evra je pomenila največji korak
bliže k ekonomski uniji, obenem je državljanom EU dala večji občutek skupne evropske
identitete. Ljudje lahko z evri v svojih denarnicah potujejo in nakupujejo v večini držav
članic, ne da bi morali valuto ob prihodu v drugo državo zamenjati.

Slika 44: Države, ki so uvedle Evro kot valuto
Vir: http://www.euro-slide.com/
Evro je danes druga najpomembnejša svetovna valuta, njegova uporaba v mednarodni
trgovini narašča, pogosto ga poleg ameriškega dolarja uporabljajo tudi kot rezervno valuto.
Integracija med finančnimi trgi in evrom je pospešena, saj se prevzemi dogajajo ne le med
podjetji, ki trgujejo na borzah, temveč tudi med borzami samimi.

Slika 45: Evro
Vir: http://eu.foreignpolicyblogs.com/page/4/
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POVZETEK
Evropska uníja je državna zveza evropskih držav, mednarodnopravno gledano razpeta med
konfederacijo in ohlapno federacijo. Ustanovljena je bila leta 1992 s Pogodbo o Evropski
uniji (Maastrichtsko pogodbo).
Osnovne institucije EU so: Evropska komisija, Evropski svet, Svet EU in Evropski parlament.
Evropska komisija izvaja iniciativno in izvršilno funkcijo, upravlja s financami in predstavlja
ter zastopa EU. Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic in predsednik
Evropske komisije. Oblikuje splošne politične smernice razvoja EU. Evropski parlament
sestavljajo neposredno izvoljeni poslanci, ki prihajajo iz držav članic. Je nadzorni in
posvetovalni organ. Svet Evropske unije sestavljajo ministri držav članic. Z Evropskim
parlamentom si deli zakonodajno funkcijo in zastopa interese držav članic. Sodišče Evropskih
skupnosti opravlja sodni nadzor nad vsemi akti Komisije in Sveta EU, nadzoruje članice, ali
deluje v skladu s pogodbami in dogovori.
Poleg osnovnih institucij v EU delujejo še druge institucije. Računsko sodišče izvaja nadzor
nad porabo EU sredstev. Evropska centralna banka vodi denarno politiko EU s enotno
skupno valuto – evro in izvaja centralni nadzor. Odbor regij svetuje Svetu EU in Evropski
komisiji na področju regionalnih in lokalnih zadev ter omogoča predstavnikom regionalnih
oblasti, da sodelujejo pri oblikovanju integracijske politike, tako da bo le-ta kar najbolj
ustrezala potrebam regij in lokalnih skupnosti.

VPRAŠANJA
1. Na kratko opišite zgodovinski razvoj EU.
2. Na katerih temeljih je nastala EU?
3. Katere so temeljne institucije EU?
4. Opišite pristojnosti Evropske komisije.
5. Kako je sestavljen Evropski parlament?
6. Katere so pristojnosti Sodišča ES?
7. Zakaj je nastal organ Odbor regij?
8. Opišite vrste pravnih aktov EU.
9. Opišite konvergenčne kriterije EMU.
10. Razmislite o pozitivnih in negativnih vidikih evropske valute – EURO.
11. Razmislite, kakšna je prihodnost Republike Slovenije v EU.
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Odl.US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 52/2002, 27/2006, 61/2006,
108/2006-UPB1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006108&stevilka=4605
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) Ur.l. RS, št. 2/2004 (10/2004 popr.)
45/2008-ZArbit, 45/2008-ZPP-D, 33/2010 Skl.US: U-I-65/10-9, 47/2010 Odl.US: U-I-65/1019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70
Zakon o sodiščih (ZS) Ur.l. RS, št. 19/1994 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US:
U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 23/2005UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 49/2006-ZVPSBNO, 127/2006, 27/2007-UPB3, 67/2007,
94/2007-UPB4, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 31/2008 Skl.US: U-I-304/0711, 45/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 96/2009
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4686
Poslovnik Sodnega sveta Ur.l. RS, št. 1/2009
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20091&stevilka=12
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT) Ur.l. RS, št. 63/1994 59/1999, 56/2002-ZJU, 105/2002
Odl.US: U-I-202/99-20, 110/2002, 14/2003-UPB1, 17/2006 (20/2006 popr.), 20/2006ZNOMCMO, 20/2006-ZNOJF-1, 50/2006-UPB2, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I214/06-22, U-I-228/06-16, 14/2007, 34/2007-UPB3, 40/2007, 57/2007, 62/2007-UPB4,
94/2007-UPB5 (77/2009 popr.), 87/2009, 40/2010 Skl.US: U-I-219/09-18
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4688
Zakon o notariatu (ZN) Ur.l. RS, št. 13/1994 48/1994, 82/1994, 41/1995 Odl.US: U-I-344/9419, 1/1999 Odl.US: U-I-125/95, 83/2001-OZ, 73/2004, 23/2005-UPB1, 98/2005, 4/2006UPB2, 17/2006-ZIZ-C, 115/2006, 2/2007-UPB3, 33/2007-ZSReg-B, 45/2008
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20072&stevilka=65
Zakon o odvetništvu (ZOdv) Ur.l. RS, št. 18/1993 24/1996 Odl.US: U-I-201/93-19, 24/2001,
48/2001 Odl.US: U-I-371/98-34, 111/2005 Odl.US: U-I-212-03-14, 54/2008, 35/2009
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199318&stevilka=817
Zakon o političnih strankah (ZPolS) Ur.l. RS, št. 62/1994 13/1998 Odl.US: U-I-301/96,
24/1999 Odl.US: U-I-367/96, 70/2000, 52/2001 Odl.US: U-I-372/98-10, 51/2002, 94/2002
Odl.US: U-I-223/00-22, 69/2005, 100/2005-UPB1, 103/2007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4345
Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) Ur.l. RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D,
105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200741&stevilka=2221
Zakon o verski svobodi (ZVS) Ur.l. RS, št. 14/2007, 46/2010 Odl.US: U-I-92/07-23
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200714&stevilka=599
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) Ur.l. RS, št. 123/2006, 101/2007 Odl.US: U-I-24/07-66,
57/2008
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO4615.html

81

Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

