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1. del: USTAVNA UREDITEV IN USTAVA 

I. USTAVNA UREDITEV IN USTAVO PRAVO 

1. Predmet, metode in ime ustavnega prava 

1.1 Predmet in vsebina ustavnega prava 

Splošna opredelitev: ustavno pravo preučuje družbene odnose (zato spada k družboslovnim 

znanostim), ki so pravo urejeni (zato je pravna znanost). Ostale opredelitve:  

 Predmet ustavnega prava so izključno predpisi, ki jih vsebuje ustava (pravni akt z največjo 

pravno veljavo, ponavadi pisan in enovit). 

 Predmet ustavnega prava so formalne (ustava kot pravni akt) in materialne (drugi pravni akti, 

ustavni običaji) lastnosti ustave (=celotna ustavna materija). 

 Nekateri avtorji razširjajo predmet ustavnega prava  na področje splošnih teoretičnih vprašanj 

in na  socialno politične razmere. V tem primeru je normativni element podcenjen.  

 Predmet ustavnega prava zajema ustavno ureditev določene državne skupnosti (ustava v 

materialnem pomenu) ter temeljne družbene odnose iz katerih so se norme razvile in se še 

uresničujejo.    
 

Predmet ustavnega prava ≠vsebina ustavnega prava! Vsebina je skupek spoznanj o predmetu 

preučevanja, do katerih pridemo z uporabo znanstvene metode. Vsebino ustavnega prava 

razdelimo v štiri skupine: človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti, bistvene 

prvine pravnega sistema in odnose med državo in nedržavnimi političnimi subjekti.  

1.2 Metode ustavnega prava 

Znanstvena metoda je načrtno izbrani način, s katerim se posamezna znanost, loteva gradiva 

svojega preučevanja. Področje raziskovanja ustavnega prava so pravni odnosi. Najpomembnejša je 

normativistična metoda (znanstveno preučevanje in analiziranje ustavnih norm). Uporaba 

jezikovne, logične, sistematične in funkcionalne razlage pojasnjuje vsebino, pomen in smisel 

pravne norme, njeno vključenost v pravni sistem, enotnost in celovitost pravnega sistema, namen 

zakonodajalca ter iskanje ustreznejše normativne rešitve.Pomembni sta še primerjalna in 

zgodovinska metoda, ki pojasnjuje vzroke in okoliščine nastanka ustavnih norm. Kot pomožne 

metode se uporabljajo še metode politologije in sociologije. Ustavno pravo sega tudi na področje 

politologije, saj imata skoraj enak predmet preučevanja; ustavno pravo se ukvarja z razmerjem 

med normativnim in dejanskim, politologija pa s tistim, kar se dejansko dogaja.  

1.3 Ime pravne panoge 

Ime pravne panoge opredeljuje predmet njenega preučevanja. Najpogostejši imeni te pravne 

panoge sta državno pravo in ustavno pravo. 

Državno pravo: Ime se razvije pod vplivom Heglove teorije o državi. Teorija govori o državi, na čelu 

z monarhom in je utemeljena na načelu državne suverenosti. Ustava naj bi določala organizacijo in 
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funkcioniranje države. Danes je državno pravo, pravna panoga, ki zajema predpise o državni 

organizaciji.  

Ustavno pravo:Ime se uveljavi v francoski teoriji v 18. stoletju. Ustavno pravo je zajemalo načela o 

politični organizaciji države, ki so (v nasprotju s Heglom) temeljile nanačelu ljudske suverenosti. 

Uvedeno je bilo pod vplivom teorije o naravnem pravu in politične filozofije liberalne države.  

Za imenovanje te panoge (ustavno pravo) poznamo tudi druga imena kot so: ustavni sistem, 

ustavna ureditev, ustavno-politični sistem, politični sistem… 

2. Ustavno pravo kot pravna panoga 
Pravna panoga je skupek pravil, ki zajemajo in urejajo široko področje vsebinsko sorodnih 

družbenih razmerij. Ustavno pravo spada med tradicionalne pravne panoge (tudi civilno, 

kazensko, delovno, mednarodno pravo), pri delitvi prava na javno in zasebno, pa ustavno pravo 

spada pod javno pravo (=predpisi, ki urejajo ustroj države, odnose med državo in posamezniki, 

oblastno delovanje države in medsebojne državne skupnosti). Je tudi ena izmed najstarejših  

pravnih panog in spada med pozitivnopravne panoge (ukvarjanje s preučevanjem veljavnega 

prava).  

Norme ustavnega prava so okvir celotnega pravnega sistema države. Z njimi so urejeni temeljni 

družbeni odnosi. Zato ima ustava najvišje mesto v hierarhiji pravnih aktov (potek hierarhije: 

ustava, mednarodne pogodbe, zakoni, podzakonski akti). Večina ustavnih norm so tudi norme 

drugih pravnih panog, razlikujejo se v tem, da so ustavne norme temeljne in  končne, norme 

pravnih panog pa le temeljne. Zato so ustavne norme tudi vodilne norme. Ustavno pravo je 

izhodišče za druge pravne panoge. Ustavno pravo ima stične točke z vsako pravno panogo:  

 Razmerje med ustavnim in upravnim pravom:Med tema panogama so najtesnejše vezi, ker obe 

preučujeta državo in njeno organizacijo.  

 Razmerje med ustavnim in kazenskim pravom:Kaže se v materialnem in procesnem delu. 

Ustava določa nekatera načela s področja materialnega kazenskega prava (načelo zakonitosti, 

prepoved smrtne kazni, prepoved mučenja) in pravice ter pravna jamstva v kazenskem 

postopku (varstvo osebne svobode, odvzem prostosti, odreditev in trajanje pripora, javnost 

sojenja…) 

 Razmerje med ustavnim in civilnim pravom:Ustava vsebuje določbe, ki se nanašajo na 

temeljna lastninska in gospodarska razmerja (lastninska pravica in dedovanje, javno dobro in 

naravna bogastva, podjetništvo…) 

 Razmerje med ustavnim in delovnim pravom: Ustava ureja nekatere temeljne pravice 

svoboščine iz delovnega razmerja (svoboda dela, pravica dosoodločanja, do stavke) 

 Razmerje med ustavnim in mednarodnim pravom:Mednarodno pravo ima pomemben vpliv na 

ustavo države. Ustava določa tudi razmerje med ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in 

zakoni ter drugimi predpisi, ureja vprašanje državljanstva, pribežališča…) 

3.  Viri ustavnega prava 

3.1 Vrste virov ustavnega prava 

Viri določajo pravno vsebino in pravno panogo. Viri ustavnega prava so: ustava, zakoni, redko tudi 

podzakonski akti, sodbe sodišč, ustavni običaji (praviloma jih ne štejemo med pravne vire). 
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Posebnost federativnih držav: ustavno pravo zvezne države in ustavno pravo federalne enote. 

Najvišji pravni vir je zvezna ustava.  

3.1.1. Ustava 

Je najpomembnejši vir ustavnega prava. Določa pravice in svoboščine posameznika, ureja temelje 

državne ureditve in je pravni akt z največjo veljavo. Z ustavo morajo biti usklajeni vsi ostali pravni 

akti. Ponavadi je kodificirana, lahko pa je sestavljena iz več različnih aktov (npr. Velika Britanija).  

3.1.2. Drugi viri ustavnega prava 

Kadar ustavno materijo urejajo drugi pravni akti, se poraja vprašanje,do katere stopnje lahko to 

počnejo. Nekatere države poznajo ustavne in organske zakone, ki so po hierarhiji pravnih aktov 

nižji od ustave in višje od navadnih zakonov; ponavadi se jih sprejme po posebnem postopku. 

Navadni zakoni kot vir ustavnega prava predvsem razčlenjujejo ustavne določbe. Ti zakoni 

ponavadi urejajo volitve, položaj poslancev, neposredno demokracijo, sodno organizacijo itd. 

Pomemben vir so tudi akti notranje organizacije in poslovanja kolegijskih državnih organov (npr. 

poslovnik parlamenta). Podzakonski akti so le izjemoma vir ustavnega prava. To funkcijo imajo le, 

če tako določa ustava ali če gre zauredbe v sili. Sodne odločbe so vir ustavnega prava, saj s svojim 

odločanjem o protiustavnosti zakonov interpretirajo določbe ustave. Kot vir se pojavljajo 

predvsem v državah z anglosaškim pravnim sistemom in državah, kjer poznajo posebno 

ustavnosodno kontrolo.  Ustavni običaj narekuje, da se določeno delovanja ali dejanje ustavnega 

pomena ravna po nepisanem pravilu. Oblikuje se v daljšem času na podlagi konsenza in velja, 

dokler velja konsenz. Ustavni običaji razlagajo in dopolnjujejo ustavo; posebej pomembni so v VB.  

3.2 Viri ustavnega prava Slovenije 

V času Jugoslavije so bili, poleg običajnih ustavnih virov, pomembni še samoupravni splošni akti. 

Ustavno pravo Slovenije je bilo v tem času podrejeno zvezni ustavi, saj republiška ustava ni smela 

priti v nasprotje z zvezno. Po ustavi iz leta 1991 so temeljni pravni viri: ustava, zakoni, poslovniki in 

podzakonski akti. Ustava je bolj splošna od prejšnjih ustav in včasih tudi dokaj skopa. Zakoni, ki 

urejajo vprašanja ustavnega pomena (zlasti volilni zakoni, zakon o vladi, zakoni o sodiščih, lokalni 

samoupravi, državni upravi…) se praviloma sprejemajo na enak način kot ostali zakoni (izjema so 

zakoni o volitvah, referendumu in obrambi, ki imajo, za sprejem, določeno strožjo večino). 

Slovenija ne pozna posebnih zakonov (npr. organskih). Poslovniki temeljnih državnih organov 

morajo biti v skladu z ustavo. Najpomembnejši je poslovnik državnega zbora (urejanje razmerij do 

drugih temeljnih državnih organov). Pomembna sta še poslovnik vlade in ustavnega sodišča. Od 

podzakonskih aktov štejemo med vire ustavnega prava uredbe z zakonsko močjo, ki jih lahko izda 

predsednik republike, če se državni zbor, zaradi izrednega stanja ne more sestati. Odločbe 

ustavnega sodišča so prav tako viri ustavnega prava, s katerimi sodišče interpretira ustavo. 

Ustavni običaji se pri nas še niso mogli razviti, saj za nastanek potrebujejo več časa.  
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II. USTAVA 

1. Pojem ustave in njene lastnosti 

1.1 Pojem ustave 

1.1.1. Izvor imena ustava 

Ime ustava izhaja iz latinske besede constitutio (konstitucije so bile v rimskem pravu enostranski 

imperatorjevi edikti).  To ime je bilo v Antični Grčiji v uporabi za politično ureditev konkretnega 

polisa. V fevdalizmu je ime prevzela katoliška cerkev za akte s katerimi je urejala sistem cerkvene 

organizacije. S to besedo je monarhove predpise o organizaciji organov državnih oblasti 

uporabljala tudi absolutistična ureditev. V 18. stol. se razvije ideja konstitucionalizma, ki vključuje 

obstoj posebnega pravnega akta v pisani obliki, ki naj ureja organizacijo državne oblasti in 

človekove pravice. S tem dobi pojem ustave današnji pomen.  

1.1.2. Različna pojmovanja ustave 

Ustavo pojmujemo z različnih vidikov: sociološkega, pravnega, političnega in pravnopolitičnega 

vidika. S pravnega vidika razlikujemo ustavo v materialnem in formalnem pomenu.  

a) Ustava v materialnem pomenu 

Gre za vsebino norm, ki imajo ustavni pomen; oblika pri tem ni pomembna. Pojem temelji na 

dejstvu, da ima vsaka država ustavo kot skupek temeljnih pravil, pri čemer ni pomembno ali je v 

enem enovitem pravnem aktu, ali v več različnih; ali je pisana ali nepisana. Pojem ustave v 

materialnem pomenu je v vsaki državi malo drugačen, a se praviloma prekriva z  viri ustavnega 

prava (ustava, drugi splošni pravni akti, sodne odločbe, ustavni običaji).  Ustavo v materialnem 

pomenu ima vsaka država.  

b) Ustava v formalnem pomenu 

Nastane v obdobju meščanske države, konec 18. stol., ko se pojavijo zahteve po posebnem 

pravnem aktu, sprejetem po posebnem postopku in slovesno razglašenem kot temeljni zakon 

države.  

Pojem je sestavljen iz dveh elementov: vsebinskega in formalnega. Vsebina ustave v formalnem 

pomenu je identična vsebini ustave v materialnem pomenu, le da je pri formalnem pomenu 

pomembna oblika. Temeljne značilnosti ustave v formalnem pomenu so: 

 Pisna oblika ustave kot pravnega akta 

 Kodifikacija ustavnih norm 

 Največja pravna veljava ustavnih norm (najpomembnejša značilnost; drugi dve veljata tudi za 

druge pravne akte) 

Največjo pravno moč zagotavlja ustavi poseben organ ali postopek, ki jo sprejema oz. spreminja. 

Ustava v formalnem pomenu obsega samo najpomembnejši del ustave v materialnem pomenu. 

Ustava Republike Slovenije je ustava v formalnem pomenu, ustava v materialnem pomenu pa so 

še ostali pravni viri ustavnega prava pri nas.  
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1.2. Temeljne lastnosti ustave 

Ustava je najvišji splošni pravni akt, vsebuje pa tudi elemente ideološko-političnega in programsko 

deklarativnega akta (je deloma pravni in deloma politični akt). Ustavne norme so abstraktne, 

izhodiščne in splošne, zato je ustava splošni pravni akt. Je tudi najvišji splošni pravni akt in akt z 

največjo pravno močjo. Ustava sama sebi določa pravno moč. Ideološko-politične norme nimajo 

pravne moči, izražajo le socialno politične tendence zakonodajalca. Ideološko-politične norme se 

nanašajo na preteklost, programsko deklarativne norme pa na cilje, ki jih ureditev želi doseči. 

Deklarativne norme so v normativnem  delu ustave (ideološko-politične pa ne) in ne vsebujejo 

pravnih sankcij. 

2. Razvrščanje ustav 
Ustavo lahko razvrščamo po različnih merilih.  

a) Pisana in nepisana ustava: Pisana ustava je temeljna oblika ustave. Nepisana ustava je lahko le 

ustava v materialnem pomenu (npr. ustavni običaj). 

b) Kodificirana in nekodificirana ustava: Kodificirana ali enovita ustava je sestavljena iz enega 

samega pravnega akta, v katerem so najpomembnejša pravna pravila. Nekodificirana  pa je 

tista, ki je sestavljena iz večih pravnih aktov. Poznamo več vrst nekodificiranih ustav: lahko je 

sestavljena iz večih pravnih aktov, pri čemer je vsak posebej akt največje pravne veljave ali pa 

je sestavljena iz večih pravnih aktov, pri čemer ti akti nimajo večje veljave kot navadni zakoni.  

(npr. Velika Britanija) 

c) Toga in gibka ustava: Ustave razvrščamo na toge in gibke, glede na postopek njihovega 

sprejemanja in spreminjanja. Toge (trdne, čvrste ali rigidne) so tiste za katere je predpisan 

poseben postopek sprejemanja ali spreminjanja. Ustavnorevizijski postopek je strožji, bolj 

formaliziran in daljši kot zakonodajni. Gibke (mehke, fleksibilne, ali fluidne) so tiste, ki se 

spreminjajo enako kot navadni zakon. Ustavnorevizijski postopek je enak zakonodajnemu (npr. 

angleška, novozelandska…). 

d) Oktroirana ustava, ustavni pakti in ljudska ustava: Ta delitev se navezuje na ustavodajalca. 

Oktroirane (vsiljene) ustave so sprejemali monarhi, pogosto so nastajale pod pritiskom 

družbenih in političnih okoliščin. Ustavni pakti nastanejo s sodelovanjem predstavniškega 

telesa in monarha. Praviloma jih sprejema predstavniško telo, uveljavitev pa je dosežena z 

monarhovim podpisom. Taka je bila ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev iz leta 

1921. Ljudske ustave samostojno sprejema predstavniško telo ljudstva ali ljudstvo neposredno 

na referendumuizražajo načelo ljudske suverenosti in so značilne za republikansko obliko 

vladavine.  

e) Novejše razvrstitve ustav 

Glede na družbeno in politično realnost, v kateri se ustava uresničuje poznamo:  

 Normativne (tiste, ki se v družbeni praksi uresničujejo) 

 Nominalne (tiste, ki formalno zavezujejo v praksi pa se ne uporabljajo) 

 Semantične (se v praksi uresničujejo, ampak ovirajo potrebne spremembe politične 

oblasti) 

Glede na obliko države poznamo:   

 Obliko vladavine (monarhične in republikanske ustave) 
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 Obliko državne oblasti (parlamentarne, predsedniške, skupščinske…) 

 Obliko državne ureditve (ustave unitarnih in federativnih držav) 

 Obliko političnega sistema (avtokratične in demokratične ustave) 

Glede na obseg poznamo popolne in nepopolne; prečiščene in okrnjene ustave. Glede na vsebino 

konstitutivne in programske, glede na čas trajanja pa stabilne in kratkotrajne. 
 

URS je: pisana, kodificirana, toga, izhaja iz načela ljudske suverenosti, je utemeljena na 

republikanski vladavini, parlamentarni obliki državne oblasti, unitarni obliki državne ureditve in na 

demokratični ureditvi političnega sistema. Po obsegu je popolna, po vsebini pa konstitutivna.  

3. Zgradba in tvarina ustave 

3.1.  Zgradba ustave 

Ustava je zgrajena iz normativnega dela in preambule, nekatere vsebujejo tudi posebne dodatke 

in amandmaje.  

3.1.1. Preambula  

Preambula je uvod v ustavo; ni nujna, je pa običajna sestavina ustave. Preambule izražajo cilje 

ustave, načela, ki naj usmerjajo njeno uporabo ali razloge, ki so usmerjali njeno izdajo. Preambula 

je postavljena pred normativni del in ni napisana v obliki členov ali pravnih norm. Njen slog je 

slovesen in vznesen. Preambula nima pravnega, temveč le programski, ideološki in deklarativni 

značaj. Nekatere ustave vsebujejo tudi temeljna načela, ki so podobne vsebine kot preambula.  

3.1.2. Normativni del ustave 

Je osrednji del ustave, vsebina je razporejena po poglavjih,ki so ponavadi naslovljeni; posamezne 

določbe so oblikovane kot členi.  

3.1.3. Dodatki in ustavni amandmaji 

a. Dodatki (aneksi) k ustavi so značilni za ustave, ki izhajajo iz anglosaške tradicije. Njihova 

naloga je dopolnjevanje in razčlenjevanje ustavnih določb. Dodatki se sprejemajo hkrati z 

ustavo in po enakem postopku, saj dodatek brez ustavne določbe ne more delovati in obratno.  

b. Ustavni amandmajiso pravni akti za spremembo ustave. Lahko konkretizirajo, razširjajo, 

razčlenjujejo, izpopolnjujejo in razveljavijo ustavne določbe. Pri tem se ohrani prvotno 

besedilo ustave, besedilo amandmaja se k posamezni določbi le doda. Velja pravilo, da 

poznejša norma razveljavi prejšnjo. Ustavni amandma ima enako stopnjo veljave kot ustava.  

3.2. Tvarina ustave- materia constitutionis 

Tvarina ustave je v celoti v pristojnosti ustavodajalca, vendar so se skozi čas oblikovala določena 

merila: ustava naj vsebuje določbe o organih državne oblasti in določbe o ČPIS. Ta merila 

imenujemo standardna ali klasična tvarina ustave. Določbe o organih oblasti imajo vse ustave, ki 

praviloma urejajo le najvišje organe državne oblasti. Prav tako je sČPIS, ki se nahajajo v 

normativnem delu ustave ali pa v posebnem ustavnem dokumentu (npr. Deklaracija o pravicah 

človeka in državljana). Ustava naj bi abstraktno in splošno urejala samo temeljedržavne in 

družbene ureditve.  Pri ustavah, ki določena vprašanja urejajo zelo skopo oz. jih sploh ne urejajo, 
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gre za proces zoževanja ustavne materije. Pri ustavah, ki določena vprašanja preučujejo preveč 

podrobno (to povzroči nestabilnostustave) pa poteka proces širjenja ustavne materije.  

4. Sprejem in sprememba ustave 

4.1. Pojem 

Ustava mora biti kot temeljni pravni akt trajnejša od ostalih zakonov, zato jo ustavodajalec 

zavaruje pred prepogostim spreminjanjem, tako da ne predpiše postopka za sprejem nove ustave, 

temveč le postopek za spremembo ustave. Spremembe v družbi se morajo odražati tudi v ustavi, 

preveliko število sprememb pa lahko ogrozi stabilnost ustave, zato je pomemben kompromis med 

stabilnostjo in realnostjo ustave. Ta kompromis se izraža v posebnem postopku za spremembo 

ustave, za katerega morajo biti izpolnjeni zahtevnejši pogoji. Ustavodajni postopek je postopek za 

sprejem nove ustave (redko), ustavnorevizijski pa za spreminjanje in dopolnjevanje ustave.  

4.2. Sprejem ustave 

Države morajo najprej določiti postopek za sprejem ustave. Prve ustave so ponavadi sprejemale 

ustavodajne skupščine. Dandanes pa države velikokrat želijo sprejeti novo ustavo, le-to je 

posledica revolucionarnih (nastanek novih ustav) ali evolutivnih (posledica je revizija ustave) 

družbenih sprememb v državi. V Sloveniji je vse ustave, razen prve, sprejelo zakonodajno telo.  

4.3. Sprememba ustave 

Nekatere ustave vsebujejo prepovedi spreminjanja posameznih določb(npr. francoska in 

italijanska, ki prepovedujeta spreminjanje republikanske oblike vladavine), veliko ustav pa se, 

namesto za prepoved, odloči za različen postopek njihovega spreminjanja. Za te določbe je 

predpisan težji postopek spreminjanja kot za ostale ustavne določbe.  

4.4. Ustavnorevizijski postopek 

Postopek je večfazen; v večini držav je dvofazen (ustavnorevizijska iniciativa in odločanje o 

spremembi ustave), v nekaterih državah pa trifazen (poleg prvih dveh, še potrjevanje na 

referendumu ali v ustavodajnih skupščinah federalnih enot). Pravico do ustavnorevizijske iniciative 

imajo: določeno število poslancev, domovi parlamenta, predsednik, vlada, določeno število 

volivcev in federalne enote. Zakonodajno telo odloča o predlogu za spremembo ustave in nato 

tudi o predlagani spremembi ustave. Za spremembo ustave je predpisana kvalificirana (ponavadi 

2/3) večina. Ustavo lahko spreminja: zakonodajno telo, ustavodajna skupščina, ljudstvo na 

referendumu. Možni so tudi kombinirani sistemi.  

4.4.1. Zakonodajno telo 

Najpogosteje spreminja ustavo zakonodajno telo, vendar se postopek razlikuje od zakonodajnega. 

Poznamo tri načine revizije ustave:  

 Ustavo spreminja redno zakonodajno telo (najpogostejši način) 

 Ustavo spreminjata oba domova parlamenta, združena v eno telo (le v dvodomnih 

parlamentih) 

 Zakonodajno telo, ki sprejme predlog za spremembo ustave, je ne more spremeniti, saj jo 

lahko spremeni le novoizvoljeno zakonodajno telo. 
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4.4.2. Ustavodajna skupščina=konstituanta=konvent=konvencija 

Je organ, ki ga izvolijo državljani, z izključno nalogo sprejeti ali spremeniti ustavo. Ponavadi se 

uporablja za sprejem nove ustave (npr. ustava ZDA, argentinska, urugvajska ustava). Z ustavodajno 

skupščino je bila sprejeta prva slovenska ustava iz leta 1974.  

4.4.3. Ustavnorevizijski referendum 

Predstavlja le dodatno možnost odločanja v postopku spreminjanja ustave. Je oblika neposrednega 

odločanja volivcev o spremembi ustave ali novi ustavi. V nekaterih državah je predpisan (Švica, 

Danska, Irska); to pomeni, da sprememba ustave ne more biti sprejeta brez soglasja volivcev 

(obligatorni referendum). Večinoma referendum ni obvezen. Večinoma je ustavnorevizijski 

referendum razpisan po sprejetju ustavne spremembe (pred razglasitvijo!) in volivci z njim 

potrjujejo ali zavračajo določeno spremembo. Lahko pa je tudi predhodni; to pomeni, da volivci 

odločajo o ustavnorevizijski iniciativi ali predlogu ustavne spremembe. Posebna oblika pa je 

referendum, ki potekana podlagi ljudske iniciative. Tak referendum pozna Švica, kjer lahko 100 

tisoč volivcev oblikuje svojo ustavno spremembo, ki jo da zvezna skupščina na referendum, če je 

sprememba sprejeta, mora veljati. Poseben način spreminjanja ustave imajo federativne države. 

Pri spreminjanju zvezne ustave lahko federalne enote sodelujejo posredno (prek predstavnikov v 

federalnem domu zveznega parlamenta) ali neposredno(odločitev zveznega parlamenta mora 

podpreti določeno število federalnih enot). Dejanska revizija ustave je poseben način 

spreminjanja ustave – ustave ne spremeni z ustavnorevizijskim postopkom, temveč se ji da nov 

pomen. To lahko dosežemo z uporabo ustavnega običaja, s sodnim tolmačenjem ustave ali z 

zakonom.  

 

III. NASTANEK IN RAZVOJ USTAVNOSTI 

1. Nastanek in razvoj ustavnosti v svetu 

1.1. Prvi ustavni dokumenti 

Vsebinsko gledano je ustava obstajala že v antiki (vendar ne kot pravni akt), saj so se že takrat 

pojavila posebna pravila, ki so urejala organizacijo države in družbe. Pojem ustave v vsebinskem 

pomenu se je začel oblikovati v starem Rimu. V srednjem veku je bil ta razvoj pretrgan in se je 

začel zopet uveljavljati v 17. in 18. stoletju. Prvi pomembni pisani dokument z ustavnim pomenom 

je nastal v Angliji; to je bila listina Magna Charta Libertatum (ki je omejila monarhovo oblast). 

Drugi pomembni dokumenti ustavnega pomena so se pojavili šele v 17. stoletju (MCL je bila 

sprejeta l215), zopet v Angliji; Peticija pravic in Instrument of goverment, ki ga lahko štejemo za 

prvo sodobno ustavo, a se v praksi ni uporabljal. Pomembna sta še Habeas Corpus Act (pravice 

državljanov in njihovo varstvo v kazenskem postopku) in Bill of Rights (utrdi položaj parlamenta v 

razmerju do monarha). V Angliji so se uveljavila pomembna načela kot so: načela delitve oblasti, 

načelo neodvisnosti sodstva, uvedba reprezentativnega mandata, poslovanje parlamenta, širitev 

volilne pravice.  
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1.2. Nastanek sodobnih ustav 

V 18. st. se krepi potreba po pisani ustavi, ideja se navezuje na teorijo svobodnega prava 

(nekatere pravice so prirojene,zato jih mora vsaka država spoštovati) in teorijo o družbeni pogodbi 

(oblast izvira iz ljudstva, ki jo preda na določen krog ljudi). Ustava je akt, s katerim se izvrši prenos 

oblasti in določita njena organizacija, biti mora v pisni obliki in imeti največjo pravno veljavo. Prva 

ustava v formalnem pomenu je bila sprejeta v S Ameriki, ko so se ameriške kolonije osvobodile 

oblasti in ustanovile konfederacijo (npr. virginijska, 1776). Konfederacija se je na podlagi ustave iz 

leta 1787 (ki je prvaprava ustava v sodobnem pomenu) združile v federacijo. Ta ustava je bila 

zgled vsem kasnejšim sodobnim ustavam. Prva ustava v Evropi je nastala v Franciji, v obdobju 

revolucije. Leta 1789 je bila sprejeta Deklaracija o pravicah človeka in državljana, ki je še danes 

del francoske ustave, 1791 pa je bila sprejeta prva ustava; bila je postavljena nad vladarja (konec 

absolutizma). V začetku 18. st. je prišlo do močnega gibanja za sprejem ustave. Ker so ustave 

večinoma sprejemale monarhije, je šlo za sporazum med kraljem in meščanstvom (zgled po 

Franciji); države so tako postale ustavne monarhije (npr. Norveška, Švedska). V tem času ustave 

sprejemajo tudi države Lat. Amerike. Po letu 1830 pride do novega razmaha sprejemanja ustav, 

katerih značilnost je zmanjšanje pravic monarha v korist parlamenta (belgijska 183-zgled drugim, 

švicarska, francoska). 

1.3. Razvoj ustavnosti po prvi svetovni vojni 

V tem obdobju je veliko držav nastalo na novo (Češkoslovaška, Kraljevina Srbov, Hrvatov in 

Slovencev, Poljska, Madžarska), mnoge pa so doživele globoke preobrazbe. Najpomembnejša 

sprememba je nastala v Carski Rusiji, ki se je preoblikovala v Zvezo sovjetskih socialističnih 

republik. Prva ustava federacije je nastala l. 1918 in je poudarjala enotnost federacij ter vladavino 

sovjetov. V tem obdobju je pomembna tudi Stalinova ustava, ki je imela pomemben vpliv na 

ustave socialističnih držav po 2. sv. vojni. Druga najpomembnejša ustava je bila povojna nemška 

ustava ali weimarska ustava, ki je uvedla nove vrste ustavnih pravic (ekonomske in socialne), 

njena značilnost pa je bila tudi, da je dala šefu države zelo velika pooblastila. Med obema vojnama 

pride do sprejema ustav v azijskih in afriških državah (npr. Egipt, Irak, Libanon…) 

1.4. Razvoj ustavnosti po drugi svetovni vojni 

Po drugi svetovni vojni se je Evropa razdelila na dva dela. Vzhodni del je prišel pod Sovjetsko 

nadoblast, kar se je kazalo tudi v ustavnem razvoju držav, na katere je močno vplivala Stalinova 

ustava (Albanija, Bolgarija, Češkoslovaška, prva povojna jugoslovanska ustava). Uvedle so poseben 

tip demokracije, ljudsko demokracijo, zato jih imenujemo ustavne ljudske demokracije. 

Socializem je bil uveden tudi v zunajevropske države kot npr. Kitajska, Vietnam… Ostale evropske 

države delimo na dve skupini: tiste, ki so pred vojno imele diktatorsko in totalitarno ureditev 

(Nemčija in Italija) in so sprejele nove ustave ter ustave drugih evropskih držav, ki so doživele le 

večje ali manjše spremembe. Novo ustavo je sprejela tudi Francija, čeprav ni imela totalitarne 

ureditve. S to ustavo je uvedla socialno državo (ustava četrte republike), nato pa še ustavo pete 

republike (današnjo ustavo) in z njo uvedla polpredsedniški sistem.  
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1.5. Ustavnost po letu 1990  

V tem obdobju pride do razpada socialističnih ureditev. Leta 1990 je komunistična partija izgubila 

vodilno vlogo v Sovjetski zvezi. Že istega leta so sledile ustavne reforme  in nato tudi razpad 

Sovjetske zveze. Leta 1993 so sprejeli novo ustavo namesto Sovjetske zveze pa je nastala Ruska 

federacija s temeljnimi značilnostmi zvezne države. Tudi ostale socialistične države so sprejele 

nove ustave in pri tem posnemale zahodno- in srednjeevropske države.  

2. Ustavni razvoj Jugoslavije in Slovenije 

2.1. Obdobje med obema vojnama 

Ustavnopravni razvoj Slovenije se začne z nastankom države Slovencev, Hrvatov in Srbov, kjer je bil 

ustanovljen narodni svet za Istro, Trst in Slovenijo ter Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov. 

Država mednarodno ni bila priznana in je bila zato prisiljena k združitvi s Srbijo. Združitev nastane 

tako, da regent Aleksander razglasi združitev, ne da bi se oziral na sporazume, ki so nastali med 

državo SHS in srbsko državo. Tako nastane Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki temelji na 

vidovdanski ustavi (izdelana po zgledih weimarske ustave). Po tej ustavi je bila država kraljevina 

pod dinastijo Karađorđevićev in je bila unitarna država, urejena dokaj centralistično, upravno 

razdeljena na oblasti. Državna oblast po vidovdanski ustavi je temeljila na načelu delitve oblasti, iz 

katere je izhajal parlamentarni sistem. Šef države je bil kralj, predstavniški organ pa enodomna 

narodna skupščina. V obdobju med obema vojnama ni mogoče govoriti o ustavnem razvoju 

Slovenije, temveč le Jugoslavije. Ko se pojavijo težnje posameznih narodov po večji samostojnosti, 

kralj uvede diktaturo (šestojanuarska diktatura), država se preimenuje v Kraljevino Jugoslavijo, 

upravno pa je razdeljena na banovine. Leta 1931 kralj izda oktroirano ustavo in uvede dvodomni 

parlament. Leta 1939 nastane banovina Hrvaška.  

2.2. Obdobje med drugo svetovno vojno 

Med drugo svetovno vojno so Jugoslavijo razdelili različni okupatorji, vlada je pobegnila v Anglijo, 

komunistična partija pa je organizirala oborožen odpor in začela ustanavljati začasne organe 

oblasti imenovane narodnoosvobodilni odbori. Na drugem zasedanju delegatov iz vse 

jugoslovanskih pokrajin (Avnoj) so bili ustanovljeni začasni organi oblasti za vso Jugoslavijo, odločili 

pa so se tudi, da bo po vojni Jugoslavija federativna država. Sledi sporazum med Avnojem in 

jugoslovansko vlado v izgnanstvu, Avnoj se na tretjem zasedanju preimenuje v začasno ljudsko 

skupščino Demokratične federativne Jugoslavije in sprejme vrsto zakonov, med drugim tudi tiste, 

ki so omogočili volitve v dvodomno ustavodajno skupščino, ki konec leta 1945 sprejme prvo 

povojno jugoslovansko ustavo, po kateri se država imenuje Federativna ljudska republika 

Jugoslavija. Dogajanje v Sloveniji: tudi tu odpor vodi komunistična partija in je organizirana v 

Osvobodilni fronti slovenskega naroda. Leta 1943 je potekalo zasedanje vseslovenskih delegatov 

v Kočevju, kjer sta bila izvoljena Slovenski narodnoosvobodilni odbor in predsedstvo SNOO ter 

delegacija, ki seje udeležila drugega zasedanja Avnoja. Prva slovenska vlada je bila ustanovljena 

leta 1945. SNOO je sprejel ustrezno zakonodajo za oblikovanje skupščine, ki je sprejela ustavo 

Ljudske republike Slovenije kot ustavo federalne enote Jugoslavije. 
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2.3. Ustavna ureditev po letu 1946 

Ustava FLRJ je bila uvedena po vzoru Sovjetske zveze. Državna ureditev je bila federativna, oblika 

vladavine pa republikanska, državna oblast je bila organizirana na podlagi načela enotnosti oblasti, 

ekonomska podlaga pa je bila državna lastnina. Najvišji organ je bila skupščina FLRJ, dejansko pa 

je imela največjo oblast vlada FLRJ (lahko izdajala uredbe z zakonsko veljavo). Zvezna ustava je 

izhajala iz pravice do samoodločbe narodov, ki so imeli visoko stopnjo samostojnosti, lastno 

ustavo, lastno zakonodajno pristojnost ter lastne zakonodajne in izvršilne organe. Federacija je 

imela načeloma le tiste pristojnosti, ki so jih nanjo prenesle republike. Republiška ustava iz leta 

1947 se je zgledovala po zvezni (načelo enotnosti oblasti). Zakonodajno oblast je imela ljudska 

skupščina Ljudske republike Slovenije (LRS), njen prezidij (vodilni organ) pa je bil hkrati tudi šef 

države v republiki. Izvršilno oblast pa je imela vlada LRS. Republika je bila razdeljena na 

upravnoteritorialne enote: oblasti, okrožja, mesta, mestne četrti, okraje in okoliše.  

2.4. Ustavni zakon iz leta 1953 

V tem času pride, zaradi spora s Sovjetsko zvezo, do ustavne spremembe, sprejete z ustavnim 

zakonom. Začne se razvoj samoupravnega sistema, s tem pa se oslabi položaj republik nasproti 

zvezni oblasti. Ukinjen je zbor narodov (predstavništvo federalne enote), uveden pa je bil zbor 

proizvajalcev (zastopa posebne družbene interese neposrednih proizvajalcev in deluje skupaj z 

zveznim zborom-dvodomna skupščina). Namesto prezidija (kolektiven šef države) je uveden 

individualni predsednik države, namesto vlade pa izvršni svet, ki koordinira delo upravnih 

organov. Istega leta je bil sprejet tudi ustavni zakon k ustavi LRS, ki je sledil zveznemu vzoru in 

določil: dvodomno republiško skupščino (republiški zbor+zbor proizvajalcev), izvršni svet (namesto 

vlade) in ustrezne republiške upravne organe, odpravljen je prezidij ljudske skupščine. Leta 1955 

komunalni sistem uvede občino, ki je opredeljena kot lokalna skupnost, ki zagotavlja ekonomske 

in druge potrebe prebivalcev ter hkrati opravlja funkcijo državne oblasti.  

2.5. Ustava iz leta 1963 

Širitvi samoupravnega sistema je botrovala nova zvezna, in na podlage te, tudi nova republiška 

ustava. Spremembe: država se je preimenovala v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, 

federalne enote pa v socialistične republike, spremenila se je sestava zvezne skupščine, ki je 

postala večdomna (zvezni zbor + štirje zbori delovnih skupnosti). Uvedeno je bilo ustavno sodišče. 

Ustava je doživela nekaj sprememb, najpomembnejše l. 1971. Amandmaje tega leta delimo v dve 

skupini: tiste, ki so bistveno vplivali na organiziranost na ekonomskem področju in tiste, ki so 

posegli v strukturo jugoslovanske federacije. Okrepi se položaj federativnih enot nasproti zvezi, 

individualnega predsednika pa zamenja predsedstvo SFRJ (kolektivni šef države). Leta 1963 je bila 

sprejeta tudi nova slovenska ustava: republiška skupščina postane večdomna (republiški, 

gospodarski, socialno-zdravstveni, prosvetno-kulturni in politično-organizacijski zbor). Uvedeno je 

bilo ustavno sodišče. Z amandmajem leta 1971 dobi predsedstvo skupščine funkcijo šefa države.  

2.6. Ustava iz leta 1974 

Tega leta je bila sprejeta zadnja jugoslovanska država, ki je prinesla predvsem pomembne 

organizacijske spremembe na zvezni in nižjih ravneh. Na vseh ravneh je bil uveden delegatski 

sistem, na zvezni ravni je bila uvedena dvodomna zvezna skupščina, sestavljena iz zveznega zbora 
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ter zbora republik in pokrajin, ki sta bila sestavljena paritetno (enakopravna zastopanost republik 

in pokrajin), odločitve pa so se sprejemale konsenzualno. Spremembe ustave Slovenije: uvedena 

je tridomna skupščina, na republiški in občinski ravni, pri čemer vsak dom zastopa svoj interes: 

interese združenega dela, teritorialne in politične interese. Sestav republiške skupščine: zbor 

združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor. Sestav občinske skupščine: zbor združenega 

dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor. Kolektivno predsedstvo republike 

opravlja funkcijo šefa države.  

2.7. Ustavni amandmaji iz leta 1988 in 1989 

Leta 1988 pride do zveznih amandmajev, ki poskušajo krepiti centralističnost države, kar uspe le v 

majhni meri, saj se temu republike, zlasti Slovenija, upirajo. V tem času je bilo sprejetih več 

amandmajev k slovenski ustavi, ki niso posnemali zvezne ustave. So prvi korak k ustavnopravni 

osamosvojitvi Slovenije. Odpravljen je bil delegatski sistem, ponovno uvedejo neposredne in tudi 

večstrankarske volitve, odpravijo pridevnik socialistična iz imena republike. 23. decembra 1991 

Slovenija sprejme novo ustavo kot samostojna država, ki je temeljila na urejanju človekovih pravic 

in svoboščin ter državne ureditve, v nasprotju s prejšnjo pa je uveljavila načelo delitve oblasti.  

3.  Ustavnopravni vidiki osamosvajanja Slovenije 

3.1. Značilnosti jugoslovanske federacije 

Ustava Jugoslavije je vsebovala nekatere elemente, ki so Sloveniji olajšali osamosvojitev: soglasno 

sprejemanje ustavnih sprememb, soglasno sprejemanje zakonov v zboru republik in pokrajin, 

paritetna sestava obeh zborov skupščine SFRJ in paritetna sestava predsedstva SFRJ. Primarni 

nosilec državne oblasti je bila republika, zveza je urejala le tisto kar je bilo zapisano v zvezni ustavi. 

Poleg tega pa je jugoslovanska federacija dopuščala pravico vsakega naroda do samoodločbe in 

pravico do odcepitve. Vse to je Sloveniji olajšalo osamosvojitev. 

3.2. Proces osamosvojitve Republike Slovenije 

3.2.1. Amandmaji k ustavi (S)R Slovenije  

Po sporu med Slovenijo in zvezo, zaradi naraščajoče centralizacije v letih 1988/89 se v Sloveniji 

začnejo pojavljati težnje po osamosvojitvi, ki so opazni v naslednjih amandmajih: 

 Amandma LXI: republiška skupščina je dolžna zavarovati ustavni položaj republike, če zvezni 

organi posežejo v ta položaj s svojimi odločitvami, ki so v nasprotju z njihovimi, v ustavi 

določenimi, pristojnostmi 

 Amandma LXII: brez soglasja republiške skupščine ni mogoče razglasiti izrednega stanja na 

območju republike  

 Amandma XCI: črta besedo ˝socialistična˝ iz imena republike 

 Amandma XCVI: v RS se ne uporabljajo tiste določbe SFRJ, ki niso v skladu z ustavo SFRJ, v 

prihodnje bodo zvezni zakoni v RS veljali le, če da republiška skupščina soglasje.  
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3.2.2. Plebiscit 

Izveden je bil 23. decembra 1990 in na njem je bilo odločeno, da Slovenija postane neodvisna in 

samostojna država, za kar je glasovalo 88,2% volivcev, plebiscita pa se je udeležilo 93% volilnih 

upravičencev. Slovenskim državnim organom je bil dan 6-mesečni rok, od dneva razglasitve 

plebiscitne odločitve, za sprejetje ustavnih ter drugih aktov in ukrepov, potrebnih za 

osamosvojitev (rok bi se iztekel 26. 6., končali so 25.). Februarja je bil sprejet amandma XCIX, ki je 

pretrgal vse vezi s federacijo (s tem da določi, da vse funkcije, ki jih je opravljala zveza, prevzame 

republika). Amandma da le podlago, dejanski prenos se zgodi s temeljno ustavno listino. 

3.2.3. Temeljna ustavna listina 

25. junija 1991je bila sprejeta Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS (TUL), v 

kateri je bila Slovenija razglašena za neodvisno in samostojno državo, prenehala je veljati  ustava 

SFRJ, RS pa prevzame oblastne funkcije. TUL je določila tudi meje RS ter zagotovila varstvo 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 27.6. JLA (jugoslovanska ljudska armada) napade 

Slovenijo, ko zapusti slovensko ozemlje, se Slovenija uveljavi kot samostojna država; začnejo jo 

priznavat druge države in mednarodne organizacije.  

3.2.4. Sprejem nove slovenske ustave 

Za izvedbo ustave je bil sprejet poseben ustavnizakon. URS je bila do sedaj spremenjena: 

 1997: sprememba 68. člena (lastninska pravica tujcev na nepremičninah) 

 2000: sprememba 80. člena (spremembe glede volitev v DZ) 

 2003: dodan t.i. evropski člen 3. a ter sprememba 47. in 68. člena 

 2004: dopolnjen 14. člen (pravice ne glede na invalidnost), 43. člen (enaka možnost moškim in 

ženskam za kandidiranje) in 50. člen dopolnjen s pravico do pokojnine    

 2006: 143. člen (vprašanje pokrajin), 121. člen (javno pooblastilo za opravljanje nekaterih nalog 

državne uprave) in 140. člen (prenos nekaterih pristojnosti državne uprave na občine) 

IV. TEMELJNE ZNAČILNOSTI USTAVE RS 

1.  Tvarina in zgradba ustave Republike Slovenije 

1.1. Tvarina ustave republike Slovenije 

Stara ustava je bila zelo dolga (več kot 500 členov) in prepodrobna. Nova ustava se osredotoča na 

klasično tvarino ustave. Ustava ureja vprašanja, ki spadajo v standardno ustavno materijo. Našo 

lahko razdelimo na tri sklope: prvi sklop zavzema katalog človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

(včasih prepodroben), drugi sklop zavzema državno ureditev (včasih preskop), tretji sklop pa 

vsebuje določbe o  obliki države. Glede na učinkovanje ustavnih določb ločimo ustavne norme na: 

 Neposredno uporabljive; se neposredno uporabljajo in ne potrebujejo dodatne razčlenitve (v 

RS ni smrtne kazni) 

 tiste, ki zahtevajo zakonsko razčlenitev; narekujejo razčlenitev in konkretizacijo v zakonih in 

drugih splošnih pravnih aktih, so najbolj pogoste (npr. volilni sistem) 
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 tiste, ki niso neposredno uporabljive in ne zahtevajo zakonske razčlenitve; so programske ali 

moralne narave, lahko so le ugotovitve, ne predvidevajo pravnih sankcij (npr. država ustvarja 

možnosti za zaposlovanje ali država ustvarja možnosti, da ljudje lahko pridejo do stanovanja…) 

1.2. Zgradba ustave Republike Slovenije 

Vsebuje preambulo in normativni del. Preambula se nahaja pred normativnim delom in pravno ni 

zavezujoča, navaja razloge za sprejem ustave ter vrednostna merila, ki jih želi uresničevati. Naša 

preambula izhaja iz: TUL, temeljnih človekovih pravic in svoboščin, pravice slovenskega naroda do 

samoodločbe in večstoletnega boja Slovencev za narodno osvoboditev. Normativni del obsega 

175 členov, ki so razporejeni v 10ih poglavjih, ki so naslovljena in oštevilčena. 1. poglavje (1-13 

člen) obsega splošne določbe, 2. poglavje (14-65), ureja človekove pravice in svoboščine, 3. 

poglavje (66-79) ureja gospodarska in socialna razmerja, 4. poglavje (80–137) državno ureditev, 5. 

poglavje(138-145) samoupravo, 6. poglavje (146-152) javne finance, 7. poglavje (153–159) 

ustavnost in zakonitost, 8. poglavje (160-167) ustavno sodišče, 9. poglavje (168-171) ureja 

postopek za spremembo ustave in 10. poglavje (172-174), ki vsebuje prehodne in končne določbe.  

2. Postopek za spremembo ustave republike Slovenije 
Slovenska ustava spada med toge ustave in ne določa nobenih prepovedi ali omejitev spreminjanja 

določenih določb (ustavnorevizijski postopek je enoten), za spreminjanje ustave pa je pristojen 

državni zbor in državljani  z ljudsko iniciativo.  

2.1. Ustavnorevizijska tehnika 

Poznamo dve tehniki: amandmiranje in noveliranje. Amandmiranje se uporablja predvsem za 

dopolnjevanje ustave, pri čemer se prvotno besedilo ohrani (pod členom, ki ga dopolnjujejo oz 

spreminjajo, so, z rimsko številko označeni,  zapisani amandmaji). Pri tem velja pravilo, da kasnejši 

predpis razveljavlja novejšega (lex posterior derogat legi priori) ali da, specialni predpis prevlada 

nad splošnim (lex superior derogat legi inferirori). Ta metoda je pogosto uporabljena v 

ZDA.Noveliranje poteka z ustavnim zakonom, z zakonom o spremembi ustave ali navadnim 

zakonom. Pri tem gre za zamenjavo starega člena z novim, pri čemer mora še vedno govoriti o isti 

temi. V Sloveniji je bilo do sedaj sprejetih 7 ustavnih zakonov.  

2.2. Faze revizijskega postopka 

Poznamo tri faze, pri čemer sta dve obvezni, tretja pa neobvezna.  

1. Predlog za začetek postopka o spremembi ustave in odločanje o njem 

2. Sprejem ustavne spremembe 

3. Potrditev spremembe na referendumu 

2.2.1.  Predlog za začetek postopka za spremembo ustave 

Predlog lahko da: 20 poslancev državnega zbora, vlada, in najmanj 30.000 volivcev. Sestavljata ga 

dva dela. Prvi del predloga mora vsebovati,v čem in kako naj se ustava spremeni ter razloge za 

spremembo, drugi del pa osnutek ustavnega zakona. Ustavni zakon oblikuje posebno začasno 

delovno telo državnega zbora, ustavna komisija, ki se ustanovi po 30ih dneh po predložitvi 

predloga za začetek postopka in pripravlja in obravnava predloge ustavnorevizijskih aktov. 

Odločitev o začetku postopka o spremembi ustave mora sprejeti državni zbor (po obravnavi 
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ustavne komisije). Za sprejem je potrebna dvotretinjska večina glasov navzočih poslancev 

(relativna kvalificirana večina), vendar mora biti prisotna več kot polovica poslancev. V tej fazi 

državni zbor le odloča o tem ali bo začel postopek za spremembo ustave ali ne. Če predlog 

zavrnejo, se, v isti mandatni dobi, ne da predložiti vsebinsko enakega predloga.  

2.2.2.  Sprejem ustavne spremembe 

O spremembi ustave odloči državni zbor, predlog ustavnega zakona pa pripravi ustavna komisija. 

O tem predlogu državni zbor razpravlja in glasuje tako o posameznih členih, kot o celotnem 

zakonu. K temu predlogu ni mogoče vložiti amandmaja. Predlog je sprejet z dvotretinjsko večino 

vseh poslancev (absolutna kvalificirana večina), v Sloveniji je to 60 poslancev.  

2.2.3. Potrditev spremembe ustave na referendumu 

V tej fazi se volivci izrekajo o spremembi ustave, vendar le na posebno zahtevo (referendum mora 

zahtevati vsaj 30 poslancev). Ustavnorevizijski referendum se lahko izvede šele po sprejetju 

ustavne spremembe, vendar pred razglasitvijo. Sprememba ustave je sprejeta, če jo sprejme 

večina volivcev, pod pogojem, da se referenduma udeleži večina volivcev. DZ je na izid 

referenduma vezan 2 leti.   

2.3. Razglasitev spremembe ustave 

Ustavna sprememba začne veljati z razglasitvijo v DZ. Ker ne določa roka, ki mora preteči od 

sprejetja do razglasitve, ga določa poslovnik DZ in sicer 8 dni (8. dan po sprejetju mora biti 

razglašena). Če se vmes zgodi referendum mora biti razglasitev najkasneje 8. dan po prejemu 

poročila o izidu referenduma.  

3. Splošne določbe ustave republike Slovenije 
Nova ustava nima več temeljnih načel, ampak le splošne določbe, ki se nahajajo v uvodu 

normativnega dela ustave, prvih 13 členov. Opredeljujejo kakovost, naravo in obliko slovenske 

države, nekatere so deklarativne in programske.  

3.1. Demokratična, pravna in socialna država 

3.1.1. Demokratična republika 

1. člen URS: ˝Slovenija je demokratična republika.˝ S tem ustava opredeljuje obliko političnega 

sistema (demokratična država) in obliko vladavine (republika). Demokratična država je razmerje 

med državo in družbo, ki omogoča državljanom vpliv na delovanje države, uveljavljanje njene 

odgovornosti in nadzor nad njima. Poznamo posredno (predstavniško) in neposredno 

(referendum, ljudska iniciativa) demokracijo. Za demokratično državo sta značilni načeli ljudske 

suverenosti in delitve oblasti ter človekove pravice in svoboščine. Republikanska oblika vladavine 

pa je vidna v tem, da je šef države, voljen predsednik republike (pri nas neposredno), ki je omejen 

z ustavo, zakoni in je pravno odgovoren. Slovenija je parlamentarna republika.  

3.1.2. Pravna država 

2.  člen URS: ˝Slovenija je pravna in socialna država.˝ Pravna država pomeni vezanost delovanja 

vseh državnih organov na pravne predpisein zagotavljanje ter pravno varstvo človekovih pravic in 
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svoboščin. Elemente pravne države, ki jih ne določa ustava, določa ustavno sodišče. Tako je npr. 

načelo sorazmernosti, ki ga morajo spoštovati vsi oblastni organi in se uporablja za tehtanje, 

katera od dveh ali več pravic, prevlada zaradi pomembnosti za posameznika ali družbo. Za vsak 

predpis je treba narediti test sorazmernosti. 

3.1.3. Socialna država 

2.  člen URS: ˝Slovenija je pravna in socialna država.˝ Socialna država se je uveljavila v novejšem 

času in naj bi urejala ljudsko blaginjo (določeno stopnjo materialne in socialne varnosti). Sem 

spadajo: pravice do zdravstvenega, pokojninskega, invalidnega in drugega socialnega zavarovanja, 

družinske in otrokove pravice, pravica do izobraževanja in šolanja, do primernega stanovanja… 

3.2. Pravica do samoodločbe in izvrševanja oblasti 

3.2.1. Pravica do samoodločbe 

3. člen URS: ˝Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in 

neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. 

Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na 

zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. ˝ Ta pravica je zapisana že v preambuli. Kaj je 

samoodločba? Možnost odločitve naroda ali bo ustvaril državo, se združil z neko državo oz. izstopil 

iz zveze z neko državo.  

3.2.2. Načelo ljudske suverenosti 

3. člen URS: ˝Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in 

neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. 

Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na 

zakonodajno, izvršilno in sodno oblast.˝ Suverenost je najvišja, neomejena in neodvisna oblast. Pri 

ljudski suverenosti je ljudstvo nosilec oblasti (oblast iz njega izvira in mu pripada). Poznamo dva 

načina izvrševanja ljudske suverenosti (sta isto kot dve vrsti demokracije, ker je ljudska suverenost 

istovetna z demokracijo): posredno (ljudstvo voli predstavnike, ki izvršujejo oblast in neposredno 

(ljudstvo samo izvršuje oblast). Neposredna demokracija zajema: predlaganje, obravnavanje 

posameznih vprašanj in odločanje o njih na skupščinah oz. zborih državljanov ter predlaganje 

določenih aktov (ljudska iniciativa) in odločanje o njih (referendum).  Prevladujejo oblike posredne 

demokracije, neposredna večinoma služi le kot dopolnitev. Načelo ljudske suverenosti je bilo prvič 

uveljavljeno v Deklaraciji o pravicah človeka in državljana. V Sloveniji pa so uvedene te oblike 

neposredne demokracije: referendum, ljudska iniciativa, zbor občanov in pravica do peticije.  

3.2.3.   Načelo delitve oblasti 

3. člen URS: ˝Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in 

neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. 

Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na 

zakonodajno, izvršilno in sodno oblast.˝ Oblast se deli na 3 veje: izvršilno, zakonodajno in sodno, 

med katerimi vlada sistem zavor in ravnovesij, med seboj pa so razmeroma neodvisne.  



17 

 

3.2.4. Prenos suverenih pravic na mednarodne organizacije 

3. a člen oz. evropski člen je zagotovil ustavno podlago za pristop k EU, z njim pa je omogočeno 

prenašanje dela suverenosti na mednarodne organizacije. Slovenija prenese del suverenosti z 

mednarodno pogodbo, ki jo ratificira DZ z 2/3 večino glasov vseh poslancev. O pristopu k določeni 

mednarodni organizaciji lahko odloča tudi ljudstvo na referendumu (referendum o mednarodnih 

povezavah), ki mora biti izveden pred ratifikacijo mednarodne pogodbe; DZ pa je vezan na izid 

referenduma. Če pride do spora, ima večjo moč pravo EU. DZ daje napotke vladi, ki jih prenese v 

Bruselj; ker vlada ni parlament ne sme oblikovati svojih stališč (zakon o sodelovanju med DZ in 

vlado v zadevah EU).  

3.3. Unitarna država in državne meje 

3.3.1. Ozemeljska enotnost in nedeljivost države 

4. člen URS: ˝Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva država.˝Enotna, pomeni, da je unitarna; 

torej ni federacija (ima enoten pravni, ekonomski, monetarni sistem). 

3.3.2. Lokalna samouprava 

4. člen URS: ˝Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva država.˝ Lokalna samouprava je del 

notranje organizacije države (ne pomeni deljivosti države), poznamo dve enoti: pokrajina in občina 

(Slovenija ima 216 občin). 9. člen URS: ˝V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.˝ 

3.3.3. Državne meje 

Mej ne določa ustava , temveč temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, 

ki določa, da so države RS mednarodno priznane meje nekdanje SFRJ (z Italijo, Avstrijo in 

Madžarsko), meja med Slovenijo in Hrvaško pa poteka tako, kot je v Jugoslaviji (ni mednarodno 

priznana-problemi).  

3.4. Človekove pravice in svoboščine, državljani in tujci 

5. člen URS: ˝Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuje in 

zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za avtohtone 

slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce ter pospešuje 

njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter 

ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturen razvoj Slovenije. Slovenci brez slovenskega 

državljanstva lahko uživajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in 

ugodnosti določa zakon.˝ 

3.4.1. Varstvo človekovih pravic 

Temu je namenjen: tretji razdelek TUL, preambula, splošne določbe in dve poglavji ustave. ustava 

v splošnih določbah zahteva, da država varuje ČPIS, varuje pravice italijanske in madžarske 

avtohtone skupnosti, slovenskih avtohtonih manjšin ter skrbi za slovenske izseljence in zdomce.  

3.4.2. Državljani in tujci 

a) Državljanstvo je pravno razmerje med posameznikom in državo, na podlagi katerega pripadajo 

posamezniku določene pravice in obveznosti. Ustava v 12. členu določa, da državljanstvo ureja 
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zakon.Pridobitev državljanstva: z rojstvom v RS, z naturalizacijo (na podlagi prošnje), po rodu 

in po mednarodni pogodbi. Prenehanje: odpust, odrek, odvzem, po mednarodni pogodbi.  

b) Tujciso osebe, ki niso državljani Slovenije. Imajo vse pravice razen tistih, ki jih imajo po ustavi 

ali zakonih samo državljani; le-te so izrecno določene. Poznamo tri vrste pravic:  

 Splošne pravice (so dostopne vsem, državljanom in tujcem, npr. osebnostne pravice) 

 Relativno rezervirane pravice (tujcem dostopne le pod posebnimi pogoji, npr. lastninska 

pravica na nepremičninah) 

 Absolutno rezervirane pravice (tujcem niso priznane, npr. večina političnih pravic) 

Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko uživajo posebne pravice in ugodnosti, ki so 

določene z zakonom.  

3.5. Državni simboli 

6. člen URS: ˝Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli 

barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki 

navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče 

obrobljen. Grb se razlikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. Zastava republike 

Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. Razmerje med širino 

in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave gredo po vrstnem redu: bela, modra, rdeča. 

Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, 

da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro. Himna Slovenije je Zdravljica. Uporabo 

grba, zastave in himne ureja zakon.˝Poleg grba zastave in himne so obeležja države še: glavno 

mesto (10. člen URS), državni pečat, državna odlikovanja, državni prazniki… Himna je sedma kitica 

Zdravljice.  

3.6. Uradni jezik 

11. člen URS:˝ Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska 

ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. ˝ 

Kot piše v členu je uradni jezik slovenščina; kjer pa živita manjšini pa je, poleg slovenščine, uradni 

jezik tudi jezik manjšine. 

3.7. Država in verske skupnosti 

7. člen URS: ˝Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne, njihovo 

delovanje je svobodno.˝  Odnosi med državo in cerkvijo so lahko opredeljeni kot:  

 Sistem državne cerkve (status državne cerkve ima le ena verska skupnost) 

 Sistem priznanih cerkva (vse verske skupnosti so svobodne, a le nekatere so državne in uživajo 

državno podporo) 

 Sistem ločitve države in cerkve (verske skupnosti so zasebne ustanove) 

 

V Sloveniji so verske skupnosti enakopravne in svobodne, zagotovljena je svobodna veroizpoved v 

zasebnem in javnem življenju.  
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3.8. Načela mednarodnega prava in mednarodne pogodbe 

8. člen URS: ˝Zakoni in predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega 

prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene 

mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.˝  Po hierarhiji pravnih aktov so mednarodne 

pogodbe pod ustavo in nad zakoni (in drugimi      pravnimi akti), kar pomeni, da morajo biti zakoni 

v skladu z njimi. Ratificirane in objavljene pogodbe postanejo del našega pravnega sistema 

(=veljajo neposredno).  

4. Načelo ustavnosti in zakonitosti 

4.1. Splošno 

Načeli ustavnosti in zakonitosti sta načeli, ki izhajata iz načela pravne države in sta temelj vsake 

sodobne demokratične in pravne države. Pojem pravne države se je v zgodnejši fazi (čas 

buržoaznih držav) vezal na konstitucionalizem. Sodobna pravna država pa temelji na: 

zagotavljanju človekovih pravic in svoboščin ter temeljnih družbenih vrednot (pravna varnost, 

pravičnost). V zvezi z načelom pravne države je pomembno tudi načelo ustavne države (npr. 

načelo delitve oblasti). Načelo ustavnosti in zakonitosti je eno najpomembnejših; je zelo 

pomembno za uresničevanje pravnega reda, saj se ga morajo držati tako posamezniki kot organi. 

Poznamo dve opredelitvi načela zakonitosti:  

 Splošno: kjer ga opredelimo kot skladnost ravnanja vseh in vsakogar z ustavnimi in zakonskimi 

normami 

 Ožjo: kot skladnost splošnih in posamičnih aktov ter dejanj z ustavo in zakoni 

Obe načeli se prepletata, saj je ustavnost pravni temelj in višja oblika zakonitosti (je nadrejena) 

zakonitost pa je oblika uresničevanja in konkretizacija ustavnosti (zakonitost je podrejena, ker 

mora biti v skladu z ustavo). 

4.2. Načelo ustavnosti 

Je temeljno načelo sodobnega ustavnega in političnega sistema. V ožjem pomenu zajema 

skladnost zakonov, podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov z ustavo, v širšem pomenu pa 

zajema tudi ravnanje v skladu z ustavo pri sprejemanju in izvrševanju pravnih aktov. Ustavnost je 

lahko posredna ali neposredna,glede na to, ali je pravni akt posredno ali neposredno določen z 

ustavo. 

4.2.1. Materialna in formalna ustavnost 

Materialna ustavnost pomeni skladnost zakona, ali drugega predpisa, ki je neposredno ali 

posredno določen z ustavo, z ustavnimi normami z vidika njegove vsebine. Formalna ustavnost pa 

skladnost z vidika njegove oblike. Za formalno protiustavnost zakona ali drugega predpisa gre, 

kadar ta zakon ali drug predpis  ni sprejet z ustavnopravnim postopkom (npr. akt z imenom zakon 

sprejme nek drug organ in ne državni zbor, ki je za to pristojen). Za materialno protiustavnost pa 

gre, če vsebina akta nasprotuje vsebini ustave (npr. če bi kazenski zakonik za nekatera kazniva 

dejanja predpisal smrtno kazen, ki jo naša ustava prepoveduje). Akt je lahko v nasprotju z ustavo 

posredno ali  neposredno; odvisno od tega, kako je materija, ki jo ureja, določena v ustavi 

(posredno ali neposredno). V neskladju z ustavo je lahko celoten predpis ali pa samo  njegov del.  



20 

 

4.2.2. Supremacija ustave in funkcionalna ustavnost 

Načelo ustavnosti se uveljavlja prek dveh načel: načelo supremacije ustave in načelo funkcionalne 

ustavnosti, ki predvidevata dve obliki podrejanja ustavi: podrejanje vseh pravnih aktov ustavi in  

podrejanje delovanja vseh organov državne oblasti ustavi.  

a) Načelo supremacijeje pogojeno z ustavo v formalnem pomenu in hierarhijo pravnih norm. 

Zakoni, podzakonski predpisi, drugi splošni akti in ratificirane mednarodne pogodbe morajo 

biti v skladu z ustavo. (prvi odstavek 153. člena URS) 

b) Načelo funkcionalne ustavnostizahteva podrejanje delovanja vseh organov državne oblasti 

ustavi. Tu so tudi utemeljene pristojnosti organov državne oblasti ter njihovo izvrševanje.  

4.3. Načelo zakonitosti 

Je dopolnitev in izvedba načela ustavnosti. Pomeni obveznost vseh in vsakogar, da pri sprejemanju 

pravnih aktov in izvrševanju  materialnih dejanj izhajajo iz zakona in ga dosledno uresničujejo ter 

skladnost podzakonskih predpisov, drugih splošnih in posamičnih aktov ter materialnih aktov 

(dejanj) z zakoni. Opredeljeno je glede na obliko (formalna zakonitost) ter vsebino (materialna 

zakonitost), ki je lahko, tako kot ustavna, posredna ali neposredna. Za formalno nezakonitost 

podzakonskega akta ali drugega splošnega akta gre, kadar pravni akt  ni sprejet z zakonom 

predpisanim postopkom ali pa ga ni sprejel z zakonom pooblaščeni organ. Načelo zakonitosti 

zajema vrsto drugih načel: načelo supremacije zakona, načelo funkcionalne zakonitosti, načelo 

zakonitosti posamičnih aktov ter dejanj državnih in drugih organov.  

4.3.1. Supremacija zakona in funkcionalna zakonitost 

Načeli sta vsebinsko enaki načeloma supremacije ustave in funkcionalne ustavnosti. 

a) Načelo supremacije zakona(153. člen URS) je utemeljeno na hierarhiji pravnih norm. Zakon 

mora biti skladen z ustavo in splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi 

mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor. Podzakonski predpisi in drugi splošni 

akti  pa morajo biti v skladu z zakoni ( ustavo, veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je 

ratificiral DZ ter tistimi, ki jih je ratificirala vlada).  

b) Načelo funkcionalne zakonitosti (87. člen URS) zahteva, da so funkcije državnih organov, 

organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil utemeljene v zakonu in se v njegovem 

okviru tudi uresničujejo. Ustava daje pooblastila le najvišjim državnim organom, zato ostali 

delujejo v okviru zakonov.  

4.3.2. Načelo zakonitosti posamičnih aktov in dejanj državnih ter drugih organov 

To načelo ureja najnižjo (tretjo) stopnjo usklajenosti pravnih aktov. Posamični akti so pravni akti, s 

katerimi se zakon neposredno uresničuje in se neposredno odloča o pravicah in obveznostih 

posameznih subjektov (odločba, sodba…). Izdaja vsakega posamičnega akta oz. dejanja državnih 

organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na 

zakonskem predpisu (imeti zakonsko podlago), ki posamezniku omogoča pritožbo ali kakšno 

drugo pravno sredstvo.  
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4.3.3. Druga načela zakonitosti 

Ta načela so: promulgacija zakona, publikacija zakona in drugih predpisov, vakacijski rok in 

prepoved retroaktivnosti, ki so predvsem pomembna za vzdrževanje pravne varnosti in 

predvidljivosti pravnega sistema.  

a) Promulgacija ali razglasitev zakona je akt, s katerim pristojni državni organ ugotovi, da je zakon 

sprejel zakonodajni organ v pravno predpisanem postopku. Pri nas zakone razglaša predsednik 

republike, najkasneje 8 dan po njihovem sprejemu (prvi odstavek 91. člena). Predsednik ne 

more vplivati na vsebino zakona; njegova promulgacija pa je pravica in dolžnost, ki je ne more 

odkloniti. 

b) Publikacija: zakon in drugi predpisi morajo biti objavljeni, preden začnejo veljati. Državni 

predpisi so objavljeni v državnem uradnem listu (UL RS), predpisi lokalnih skupnosti pa v 

uradnem glasilu, ki ga te same določijo. (154. člen URS) namen publikacije je pisna seznanitev 

pravnih naslovljencev in pristojnih državnih organov s predpisom. Posamični in konkretni akti 

se ne objavljajo.  

c) Vakacijski rokje določen čas, ki mora preteči od objave predpisa, do začetka njegove 

veljavnosti. Vakacijski rok (vacatio legis) je pomemben za pravne naslovljence in pristojne 

državne organe, saj jim da možnost za seznanitev s predpisom. V Sloveniji začne predpis veljati 

15. dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. (prvi odstavek 154. člena URS) Vacatio legis 

je lahko daljši (če je predpis zelo obsežen in težaven) ali krajši (kadar obstaja nevarnost za 

zlorabo predpisa). Pri ustavnih predpisih (ustava, ustavni zakoni, ustavni amandmaji) 

vakacijskega roka ni (razen, če je posebej predpisan), predpisi začnejo veljati z razglasitvijo v 

državnem zboru. 

Publikacija in vakacijski rok omogočata uresničevanje splošnega pravnega načela ignorantia 

iuris nocet (kdor se v vakacijskem roku ni seznanil s predpisom, bo odgovarjal, če ga bo kršil, 

četudi tega ne bo vedel). 

d) Prepoved retroaktivnosti: zakoni in drugi predpisi lahko urejajo razmerja za naprej (ex nunc), 

ne pa za nazaj (ex tunc). Prepoved retroaktivnosti določa 155. člen URS, dopušča pa izjemo, ki 

mora izpolniti štiri pogoje: 

 Retroaktivnost lahko določi samo zakon 

 Retroaktivne so lahko le posamezne določbe zakona 

 Dopustna je, če to zahteva javna korist in s tem ne posega v pridobljene pravice 

Retroaktivnost je še posebej pomembna v kazenskem pravu. Ustava predpisuje, da nihče ne sme 

biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in zanj nipredpisal kazni, še 

preden je bilo storjeno. Kazni za kršitve se izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen, 

če je novejša kazen za storilca milejša (gre za retroaktivnost-izjema). 

4.4. Varstvo ustavnosti in zakonitosti 
Za uresničevanje načel ustavnosti in zakonitosti je treba vzpostaviti posebne mehanizme za 

njihovo varstvo. Uvesti je treba pravna sredstva, ki vključujejo postopek in organe  za presojanje 

ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov. Poznamo pravna sredstva za varstvo ustavnosti in 

zakonitosti predpisov ter drugih splošnih aktov in pravna sredstva zavarstvo ustavnosti in 

zakonitosti posamičnih pravnih in materialnih aktov.  
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4.4.1. Varstvo ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih pravnih aktov 

Pravno sredstvo za varstvo ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih pravnih aktov je ocena 

(kontrola) pred ustavnim sodiščem, ki je edino pristojno za odločanje o protiustavnosti predpisov 

in splošnih pravnih aktov. Protiustavne zakone ustavno sodišče razveljavi, protiustavne predpise 

ali splošne akte pa lahko odpravi ali  razveljavi.  Odloča o materialni in formalni protiustavnosti.  

4.4.2. Varstvo ustavnosti in zakonitosti posamičnih aktov 

Temelji na ustavnem načelu, ki zagotavlja vsakomur enako varstvo njegovih pravic (22. člen URS). 

Pravna sredstva, ki to omogočajo: pritožba, pravnomočnost, upravni spor, ustavna pritožba in 

pritožba varuhu človekovih pravic. 

a) Pritožba: je najpomembnejše pravno sredstvo. URS o njej govori v 25. členu, pritožba je 

zagotovljena vsakomur proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti in nosilcem javnih pooblastil. Pritožbo rešuje organ iste vrste, kot je bil organ prve 

stopnje, vendar na višji stopnji.  

b) Pravnomočnost: ko so izčrpana vsa redna pravna sredstva, postane odločba pravnomočna, kar 

pomeni, da je ni mogoče spodbijati z rednimi pravnimi sredstvi. (158. člen URS) 

c) Upravni spor: je oblika sodnega nadzora nad zakonitostjo dokončnih posamičnih aktov in 

dejanj organov javne oblasti. O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov odloča v upravnem 

sporu pristojno sodišče, preden pa do upravnega spora pride, mora stranka uporabiti 

pritožbeni postopek in doseči pravnomočnost akta (ko pritožba ni več mogoča, lahko uporabi 

upravni spor). Funkcijo upravosodne kontrole na prvi stopnji opravlja upravno sodišče, na 

drugi pa vrhovno sodišče.  

d) Ustavna pritožba: omogoča dodatno varstvo človekovih pravic in svoboščin. Uporabimo jo pri 

kršitvah človekovih pravic in svoboščin s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne 

skupnosti ali nosilca javnih pooblastil. O njej odloča ustavno sodišče, uporabimo pa jo lahko, 

ko so že izčrpana vsa redna pravna sredstva (pritožba) (160. člen URS). 

e) Pritožba varuhu človekovih pravic: je namenjena varovanju človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih 

pooblastil. Uveljavi se, ko so že izčrpana vsa redna pravna sredstva (159. člen URS) 

Pomembna so tudi druga pravna sredstva kot npr. pravica posameznika do povračila škode, ki jo 

ureja 26. člen URS.  
 

 

2. del: Človekove pravice in svoboščine 
 

I. SPLOŠNO O PRAVICAH IN SVOBOŠČINAH ČLOVEKA IN DRŽAVLJANA 

1. Pojem človekovih pravic in svoboščin 
Človekove pravice so s pravnimi pravili urejena upravičenja posameznika v razmerju do državne 

oblasti. Poglavitni značilnosti človekovih pravic sta upravičenje in pravno varstvo (običajno se 

označuje kot iztožljivost). Pravica posameznika preprečuje drugim (posebej državnim organom) 
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poseganje vanjo, zato človekove pravice in svoboščine pomenijo omejevanje državne oblasti, kjer 

je pomembno zlasti to, da so urejene z ustavo. Med pravicami in svoboščinami razlikujemo na 

podlagi delitve, ki jo je uvedla že Deklaracija o pravicah človeka in državljana (1789): 

1. Človekove pravice, ki jih ima vsak človek neodvisno od njegovega pravnopolitičnega statusa. 

Sem spadajo pretežno osebnostne in nekatere druge pravice. 

2. Državljanske pravice, ki jih ima le državljan (oseba z državljanstvom), ne pa tujec. Sem spadajo 

pretežno politične pravice. 

13. člen URS: »Tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, 

zagotovljene s to ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo 

državljani Slovenije.« 

Večina sodobnih ustav pa razlikuje tudi tretjo skupino pravic, kamor spadajo ekonomsko-socialne, 

družinske, kulturno-prosvetne, narodnostne idr. 

Pojmovno razlikovanje med pravicami in svoboščinami izvira iz pojmovanja naravnega prava kot 

posledice družbene pogodbe. Svoboščine naj bi bile področje suverenosti, ki z družbeno pogodbo 

ni bilo postavljeno pod varstvo države, pravice pa naj bi omogočale človeku nasproti državi 

pravovarstveni zahtevek, pravico do tožbe in izvršbe. Danes sta svoboščina in pravica sinonima – 

pomenita pravni status, ki ga posamezniku priznava ustava zoper posege države v njegove 

temeljne vrednote. Svoboščine pomenijo pravno razmerje države do posameznika (neodvisnost 

posameznika nasproti države), pravice pa pravno razmerje posameznika do države (samostojnost 

posameznika od države).  

Poleg človekovih pravic in dolžnosti poznamo tudi dolžnosti oz. obveznosti, ki se kažejo na eni 

strani kor korelativ pravici (pravica posameznega subjekta pomeni hkrati dolžnost drugega) ali kot 

samostojno določene dolžnosti. Dolžnosti so praviloma predpisane zelo na splošno in načelno, 

pogosto pomanjkljivo ali pa sploh ne. 

2. Razvoj pravne ureditve svoboščin in pravic 

2.1. Zgodovinski razvoj svoboščin in pravic 

Prvi začetki sodobne zasnove človekovih pravic segajo v 17. in 18. stoletje. Prvi dokumenti o ČPTS 

so pridobitev meščanskih revolucij, ki so se najprej pojavili kot deklaracije, kasneje pa so se 

vnašali v ustave. Pomembni dokumenti v zvezi s ČPTS: 

 Magna Charta Libertatutm = Velika listina svoboščin (1215) je najstarejši ustavni akt 

federalne Anglije in pomeni omejitev absolutne vladarjeve oblasti v korist fevdalcev in z njimi 

povezanih mest ter svobodnih kmetov. Prvič je bila priznana osebna svoboda. 

 Zakon Habeas Corpus (1679) je sprejel angleški parlament, je prvi pravni akt, ki celovito 

varuje osebne svoboščine posameznika v kazenskem postopku. Jasno je oblikovano načelo 

zakonitosti. Z dopolnitvami in spremembami je še danes del angleškega pozitivnega prava. 

 Listina pravic = Zakon o pravicah = Bill of Rights (1689) določa položaj posameznika v 

razmerju do oblasti ter utrjuje poglavitna načela omejitve kraljeve oblasti. Zahteva se pravno 

oblikovanje odnosov med zakonodajno in izvršilno oblastjo (krepi se vloga parlamenta). 

 Virginijska deklaracija (1776) je nastala na podlagi ideološkega spoznanja iz 18. stoletja in sta 

ga razvila Locke in Rousseau. Utrdilo se je spoznanje, da o ČPTS ni mogoče govoriti, dokler 

oblat javno ne prizna svojih omejitev in oblikuje sredstev, ki o na voljo posamezniku, kadar 
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se sooča z oblastjo. Osnova tega spoznanja je naravnopravna šola, kjer teorija o naravnih 

pravicah izhaja iz stališča, da se človek rodi svoboden in s prirojenimi pravicami in 

svoboščinami. Gre za prvo meščansko deklaracijo o človekovih pravicah. 

 Deklaracija o pravicah človeka in državljana je bila sprejeta s strani francoske nacionalne 

skupščine 26. 8. 1789 (takoj po meščanski revoluciji). Deklaracija razlikuje med človekom in 

državljanom in uvaja dve vrsti pravic, leta 1791 pa je postala sestavni del francoske ustave. Je 

izrazit primer pravne uresničitve idej o ČP. 

 Določbe zgornje deklaracije je natančneje opredelila Montagnarska deklaracija (1793), ki je 

vnesla določene spremembe in novosti. 

Te deklaracije so urejale predvsem varstvo osebnostnih in političnih pravic (tj. klasičnih pravic), 

kasneje so se obogatile še s socialnimi in ekonomskimi pravicami (tj. pravice druge generacije). 

 Weimarska ustava (1919) vsebuje pravice druge generacije, predvsem socialno-ekonomske in 

kulturno-prosvetne pravice ter nekatere družinske pravice.  

 Vidovdanska ustava (1921) je ustava Kraljevine SHS, na katero je vplivala Weimarska ustava. 

Imela je določeno poglavje o državljanskih pravicah in dolžnostih, ki pa jih v praksi večinoma 

niso priznavali. 

V zadnjem obdobju se ustavno urejajo tudi pravice in svoboščine tretje generacije. Izhajajo iz 

potrebe zaščititi človekovega okolja, nerojenih otrok, živali in ogroženih rastlinskih vrst ipd. To 

dopolnjujejo tudi različne oblike varstva informacijske zasebnosti. 
 

2.2.  Mednarodnopravna ureditev svoboščin in pravic 

Pravice in svoboščine danes pravno urejajo in varuje ustava in številni akti mednarodnega prava, s 

čimer dobivajo človekove pravice in njihovo varstvo univerzalno naravo. Sprejem aktov o 

človekovih pravicah je pospešila tragična izkušnja druge svetovne vojne. 

2.2.1.  Univerzalni dokumenti o človekovih pravicah 

Po drugi svetovni vojni je pobudo za  kodifikacijo ČPTS prevzela Organizacija združenih narodov 

(OZN). Ustanovna listina OZN (1945) izraža načelo spoštovanja temeljnih pravic za vse ljudi. 

Generalna skupščina OZN je 10. 12. 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki 

obsega klasične državljanske in politične pravice ter nekatere novejše ekonomske, socialne in 

kulturne pravice. Leta 1968 se je v Teheranu sestala mednarodna konferenca o ČPTS in ocenila 

napredek, ki je bil dosežen v času od sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic. Sprejeli so 

Teheransko izjavo, s katero je bil oblikoval program nadaljnjega razvoja ČPTS.  

Splošna deklaracija človekovih pravic ni pravno zavezujoč dokument, postala pa je merilo 

uresničevanja posameznih pravic in izhodišče za sprejemanje univerzalnih regionalnih aktov o 

človekovih pravicah. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah sta prva dva taka akta, ki ju je leta 1966 

sprejela Generalna skupščin OZN, in sta za države podpisnice (tudi Slovenija) obvezna pravna 

dokumenta. 17. 12. 1998 je bil sprejet Rimski statut o mednarodnem kazenskem sodišču, s čimer 

je bilo ustanovljeno permanentno Mednarodno kazensko sodišče. V njegovi pristojnosti je 

odločanje o odgovornosti storilcev najhujših kaznivih dejanj mednarodnega prometa (npr. 

genocid). Poleg teh mednarodnih aktov so bile sprejete še številne druge deklaracije in konvencije 

v zvezi s posameznimi ČPTS, zoper diskriminacijo, za pravice žensk, otrok, zakonske zveze, družine 
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in mladine, glede suženjstva, tlake, prisilnega dela in podobnega ravnanja z ljudmi, glede svobode 

informiranja itd. 
 

2.2.2. Regionalni dokumenti o človekovih pravicah 

Poleg univerzalnih dokumentov o ČPIS so bili sprejeti tudi različni dokumenti regionalnega 

pomena. Za Slovenijo je še posebej pomembna Konvencija o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin oz. Evropska konvencija o človekovih pravicah. 

a) Evropska konvencija o človekovih pravicahse opira na Splošno deklaracijo človekovih pravic, 

novost pa je poudarek na kolektivnem uveljavljanju človekovih pravic. Dopušča tudi možnost 

pritožbe posameznika zoper državo pogodbenico, v primeru, da je le-ta odgovorna za kršitev 

konvencijske pravice. Je najbolj dognana in učinkovita pogodba o ČPTS na svetu. Je prvi 

mednarodni instrument o človekovih pravicah tako s svojo obliko, ki obvezuje države članice, 

kot tudi z ustanovitvijo sistema uresničevanja pravic na notranjem področju. Najpomembnejši 

prispevek je pravica do individualne pritožbe. Njena vsebina je razdeljena na tri dele: 

1. del (členi 2-18) ureja posamezne ČPTS (npr. pravico do življenja, prepoved mučenja…); 

2. del ureja organizacijo, sestavo, pristojnosti, način dela in odločanje Evropskega         

         sodišča za človekove pravice; 

3. del obravnava uresničevanje določil konvencije, njeno veljavnost, pridržke in odpoved, 

podpis in ratifikacijo. 

b) Evropska socialna listina ureja le državljanske in politične pravice, ne pa tudi ekonomskih in 

socialnih. Članice Sveta Evrope so jo sprejele 18. 10. 1961 v Torinu, Slovenija pa jo je 

ratificirala leta 1999. Njena posebnost je v tem, da država podpisnica ob ratifikaciji ni dolžna 

sprejeti vseh, ampak le del njenih določil, skupaj z najmanj petimi členi iz skupine sedmih, ki 

veljajo za obvezne. Listina je določila tudi sistem nadzora nad njeno uporabo. 
 

II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V SLOVENSKEM USTAVNEM 

SISTEMU 

1. Značilnosti ustavne ureditve človekovih pravic in dolžnosti 
 

Ustava namenja ČPIS pomembno mesto in velik del ustavnega besedila. ČPIS zajemajo drugo 

poglavje ustave, ki vsebuje celovito in dovolj popolno ureditev ČPIS. V primerjavi s prejšnjo je nova 

ustava pomembno dogradila raven zaščite ČPIS, nekatere pa uredila drugače ali pa jih v novo 

ustavo ni sprejela, kar velja predvsem za pravice, ki so bile temeljne za sistem socialističnega 

samoupravljanja in za tiste, ki bi bile zaradi nove družbene ureditve pretirano programske narave. 

Po obsegu se določbe o ČPIS precej razlikujejo, vendar obseg ustavnega urejanja ne kaže hkrati na 

raven ustavnega varstva pravic in svoboščin ali na njihov različen pomen. 

2. Uresničevanje in omejevanje človekovih pravic in svoboščin 

2.1. Uresničevanje človekovih pravic in svoboščin 

Ureditev ČPTS se od drugih določb ustave RS razlikuje po tem, da se človekove pravice in 

svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave, kar prepoveduje zakonodajalcu, da bi z 
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zakonom omejeval pravice in svoboščine ter daje posamezniku najmočnejšo pravno jamstvo pri 

uveljavljanju teh pravic. Posameznik se lahko za varstvo svojih pravic neposredno sklicuje na 

ustavo. V ustavi pa je t.im. absolutnih pravic, ki jih ni mogoče omejiti in zanje predpisati načina 

uresničevanja, le nekaj. V nasprotju s temi pa večina drugih pravic potrebuje tudi zakonsko 

ureditev, za katero pa je ustava določila tri zavezujoče pogoje, ki jih mora zakonodajalec 

kumulativno upoštevati: 

a. predpisati je mogoče samo način uresničevanja človekovih pravic in svoboščin, 

b. to je mogoče storiti samo z zakonom, ne pa tui z drugim predpisom, 

c. in to le tedaj, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave pravice. 

Drugi pogoj je povsem določen, prvi in tretji pa bistveno manj, saj zakonodajalcu omogočata 

prekoračitev njegovega pooblastila. 

2.2. Ustavne omejitve človekovih pravic in svoboščin 

V nasprotju z absolutnimi pravicami so relativne pravice take narave, da jih je mogoče omejevati 

in vanje posegati. Ustava določa, da so ČPTS omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki 

jih določa ustava, ustavno sodišče pa v svojih določbah dopušča omejevanje tudi znotraj varstva 

javnega interesa. Pravica in svoboščina enega je omejena le z enako pravico in svoboščino 

drugega. Poseg v pravico drugega pomeni zlorabo pravice. Pomembno je, da je omejevanje pravic 

pridržano le ustavi, ne pa tudi drugim pravnim aktom. Omejitve ČPTS določa ustava na različne 

načine: 

a. način omejitev ustava več ali manj predpiše sama, 

b. drugje pa to prepušča zakonu, 

c. možnost, da ustava ne ureja vseh pravic in svoboščin. 

Za zadnji primer je ustava predpisala, da nobene ČPTS, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v 

Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši 

meri. Mer pravne akte, ki veljajo v Sloveniji, so uvrščena tudi načela mednarodnega prava in 

mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo. Ustava torej ne sprejema enumeracijskega 

načela človekovih pravic. Za uresničevanje in omejevanje človekovih pravic je pomembno tudi 

ustavno določilo, ki zagotavlja sodno varstvo ČPTS ter pravico do odprave posledic njihove 

kršitve. 

2.3. Suspenz človekovih pravic in svoboščin 

ČPTS se smejo omejiti ali razveljaviti le v posebnih razmerah, v katerih je resno moteno ali 

onemogočeno normalno delovanje ustavnega in političnega sistema ter posamezne institucije tega 

sistema ne morejo delovati.  Ustava predpisuje posebne pogoje za omejitev ČPTS – omejijo ali 

razveljavijo se lahko le: 

 za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, 

 v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, 

 in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi temeljila na osebnih 

okoliščinah (npr. rasni, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, ipd.) 

Vendar ustava tudi v takih primerih prepoveduje razveljavitev ali omejitev pravic: nedotakljivost 

človekovega življenja, prepoved mučenja, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, domneva 

nedolžnosti, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, pravna jamstva v kazenskem postopku in 
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svoboda vesti. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin nalaga 

obveznost državi, da generalnega sekretarja Sveta Evrope celovito seznani z ukrepi, ki so 

sprejeti, in z razlogi zanje. 
 

3. Posamezne človekove pravice in temeljne svoboščine 

3.1. Razvrstitev človekovih pravic in svoboščin 

Z uporabo različnih klasifikacijskih meril jih razvrščamo v več skupin. 

 Glede na krog subjektov:  

o individualne in kolektivne pravice;  

o človekove in državljanske pravice. 

 Glede na njihov obseg, pomen in način pridobitve oz. nastanka: 

o temeljne (univerzalne) in izvedene pravice; 

o primarne in sekundarne pravice;  

o glavne in akcesorne pravice;  

o splošne in posebne pravice. 

 Glede na možnost omejevanja:  

o absolutne in relativne pravice. 

 Glede na pravne panoge:  

o kazenskopravne, mednarodnopravne, delovnopravne, civilnopravne itd. pravice. 

 Glede na posamezna področja dejavnosti v družbi:  

o državljanske, politične, socialno-ekonomske, kulturne pravice ipd. 
 

Za temeljne ČPTS je bilo ves čas pomembno razmerje med človekom in državo, zato se na podlagi 

tega razvrščajo na tri statuse: 

1. pravice negativnega statusa zagotavljajo posamezniku individualno sfero, v katero se država 

ne sme vmešati (predvsem pravice osebnosti); 

2. pravice pozitivnega statusa dajejo posamezniku možnost, da lahko od države zahteva 

določene storitve, država pa jih mora izpolniti (socialne in ekonomske pravice); 

3. pravice aktivnega statusa omogočajo posamezniku uveljavljanje svoje politične dejavnosti v 

javnem življenju (politične pravice). 
 

Jellinek je tem statusom dodal še pasivni status, iz katerega za posameznika ne izhaja nobena 

pravica, le dolžnosti, zato lahko država zahteva od državljana, da zanjo opravlja določene 

dejavnosti (npr. vojaška dolžnost). 

Razvrstitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede na sorodnost in vsebino: 

 temeljne in izhodiščne pravice in svoboščine, 

 osebnostne pravice in svoboščine, 

 politične pravice in svoboščine, 

 ekonomske in socialne pravice, 

 pravice narodnih skupnosti. 
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3.2. Temeljne in izhodišče pravice in svoboščine 

Te pravice celovito varujejo človekovo osebnost, hkrati pa so temeljne in izhodiščne, ker 

pogojujejo in predpostavljajo uresničevanje drugih pravic. Nanašajo se na vse druge človekove 

pravice; najpomembnejše so: enakost pred zakonom, dostojanstvo osebnosti in pravice do 

pravnega sredstva, sodnega varstva in povračila škode. 

3.2.1. Načelo enakosti 

URS zagotavlja vsakomur enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne glede na narodnost, 

raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 

položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Pred zakonom so vsi enaki – gre torej za 

pravno enakost. To načelo je danes eno temeljnih, saj označuje nearbitrarno uporabo prava 

državnih organov v razmerju do pravnih subjektov na področju vseh treh vej oblasti. Treba ga je 

spoštovati pri postavljanju in pri uporabi prava in sicer tako, da se enaka oz. podobna razmerja 

urejajo in uporabljajo enako.  

3.2.2. Dostojanstvo osebnosti 

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Gre za spoštovanje človekovega 

dostojanstva, ki je predpostavka uresničevanja vseh drugih ČPTS. Ta pravica ima poseben pomen 

pri neposrednem soočenju posameznika z organi državne prisile. Človekovo dostojanstvo je 

varovano s prepovedmi, npr. prepoved poniževanja, podcenjevanja, žaljenja, norčevanja, grdega 

ravnanja, mučenja, nečloveškega ali ponižujočega kaznovanja ali ravnanja itd. 

3.2.3. Pravica do pravnega sredstva, sodnega varstva in povračila škode 

Pravice do enakosti in dostojanstva osebnosti dobijo svoj pravi pomen v povezavi s tremi ustavno 

zagotovljenimi pravicami: pravico do pravnega sredstva, sodnega varstva in povračila škode. 

Ustavna pravica do pravnega varstva zagotavlja vsakomur pritožbo ali drugo pravno sredstvo 

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

pooblastil. Pravno sredstvo mora biti tako, da lahko z vložitvijo sredstva posameznik učinkovito 

brani in varuje svoje pravne interese.  

To pravico dopolnjuje pravica do sodnega varstva, ki vsakomur zagotavlja pravico, da o njegovih 

pravicah in dolžnostih ter obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, 

nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Ta pravica predvideva sistemsko neodvisnost 

celotne sodne veje oblasti. 

Pravica do povračila škode zagotavlja varstvo ožje materialne sfere posameznika in njegove širše 

svobode. Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo je v zvezi z opravljanjem službe ali druge 

dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim 

protipravnim ravnanjem storila oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. Oškodovanec 

ima pravico, da zahteva povračilo škode tudi neposredno od tistega, ki mu jo je povzročil. Škoda, 

ki nastane s protipravnim ravnanjem, je lahko materialna ali moralna.  

3.3. Osebnostne pravice in svoboščine 

Te pravice varujejo človekovo telesno in duševno celovitost, njegovo osebnost, dostojanstvo in 

zasebnost. So najštevilčnejše in najstarejše ter se uvrščajo med pravice negativnega statusa. 
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Praviloma so individualne, saj pripadajo vsakemu človeku kot posamezniku in so neločljivo 

povezane s človekovo osebnostjo.  

3.3.1. Nedotakljivost človekove telesne celovitosti 

a) Nedotakljivost človekovega življenjaje najpomembnejša človekova pravica. Je pravica do 

življenja, saj je človekovo življenje nedotakljivo – Slovenija nima smrtne kazni; s tem je 

Slovenija uvrščena med abolicionistične1 države. Človekovo življenje je absolutno zavarovano, 

odvzem življenja pa je protipravno dejanje. Pravica do življenja je povezana tudi z začetkom in 

koncem življenja. 

b) Prepoved mučenja (18. člen URS): mučenje je vsako dejanje, s katerim se načrtno povzroča 

drugi osebi hude telesna in duševne bolečine. Organom državne oblasti je prepovedana 

uporaba različnih oblik nasilja nad osebami ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav. 

Prepovedano je tudi opravljanje medicinskih ali drugih znanstvenih poskusov na človeku brez 

njegove svobodne privolitve. 

c) Osebna svoboda je ena najstarejših svoboščin, ki je urejena v vseh sodobnih ustavah. Svobode 

ni mogoče odvzeti nikomur, mogoče pa jo je začasno omejiti z odvzemom prostosti, za kar 

ustava predpisuje dva splošna pogoja – prostost se lahko odvzame: 

(a) v primerih, ki jih določa zakon in  

(b) po postopku, ki ga določa zakon.  

Ta dva ustavna pogoja (materialni in procesni) se nanašata na vsako omejevanje prostosti – 

na:  

1. odvzem prostosti oz. aretacijo,  

2. pripor in  

3. zaporno kazen.  

Ob odvzemu prostosti pa morajo biti izpolnjena naslednja jamstva: 

 vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v maternem jeziku ali v jeziku, ki ga razume, 

takoj obveščen o razlogih za odvzem prostosti, 

 v čim krajšem času mu mora biti tudi pisno sporočeno, zakaj mu je bila prostost odvzeta, 

 takoj mora biti poučen o tem: 

o da ni dolžan ničesar izjaviti,  

o da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere 

in  

o da je pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti 

njegove bližnje. 

Oseba, ki ji je bila odvzeta prostost ali je bila pridržana, mora biti poučena o ustavnih 

pravicah. Vsakdo sme vzeti prostost osebi, ki je zasačena pri kaznivem dejanju, za katero 

se storilec preganja po uradni dolžnosti, vendar jo mora takoj predati preiskovalnemu 

sodniku ali organu za notranje zadeve, če pa tega ne more storiti, pa takoj obvestiti koga od 

teh organov.  

Ustava določa tri pogoje, pod katerimi je mogoče odrediti pripor: 

 samo zoper osebo, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, 

                                                 
1
 Abolicija = razveljavitev kakega zakona (abolicija smrtne kazni). 
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 samo na podlagi odločbe sodišča in 

 kadar je to neogibno potrebno za (a) potek kazenskega postopka ali  (b) varnost ljudi. 

Alternativa pripora so tudi nekateri milejši ukrepi: obljuba obdolženca, da ne bo zapustil 

prebivališča, varščina, prepoved približevanja, javljanje na policijski postaji in hišni pripor. 

Zaporna kazen v ustavi izrecno ni določena, iz ustave izhaja le, da je oseba lahko kaznovala in 

da se ji lahko izreče tudi zaporna kazen.  

d) Svoboda gibanjapomeni pravico prostega gibanja in izbire prebivališča, zapuščanja države in 

prostovoljnega vračanja vanjo. Ker pa svoboda gibanja ne more biti neomejena, ustava 

določa, da se sme to pravico omejiti z zakonom, če je to potrebno: 

 da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, 

 da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, 

 da bi se zavaroval javni red, 

 če to zahtevajo interesi obrambe države. 

Svobodo gibanja je dopustno omejiti za tujce, predvsem tako, da se jim omeji vstop v državo 

in čas bivanja v njej (npr. pravica vstopa v državo in njena zavrnitev, vprašaje vizumov, 

prebivanje, odpoved prebivanja in prisilna odstranitev tujca iz države). Posebne pravice oz. 

manj stroge obveznosti svobode gibanja veljajo za tujce, ki so državljani EU oz. državljani 

tretjih držav, ki imajo urejeno stalno prebivališče v državi EU. 

e) Izročitev: po prvotnem besedilu ustave državljana Slovenije ni bilo mogoče izročiti tuji državi 

(absolutna prepoved izročitve državljana Slovenije), tujca pa samo v primerih, predvidenih z 

mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Sedanja ureditev določa, da državljana 

Slovenije ni dovoljeno izročiti ali predati, razen če obveznost izročitve ali predaje izhaja iz 

mednarodne pogodbe, s katero Slovenija v skladu z določbo 3.a člena prenaša izvrševanje 

dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo. Sprememba tega člena omogoča predajo 

oz. izročitev slovenskega državljana le, kolikor ta obveznosti izhaja iz mednarodne pogodbe. 

Predaja pomeni izročitev osumljencev med državami članicami EU ali Mednarodnemu 

kazenskemu sodišču. Novo besedilo ustave odpravlja nejasnosti in dvome, ki jih je povzročala 

prejšnja formulacija, ki je prepovedovala le izročitev tuji državi. Določba glede izročanja tujcev, 

ki jo je vseboval prvotni 47. člen ustave, je bila v novem besedilu tega člena izpuščena, ker je 

prevladalo stališče, da vprašanje izročanja tujcev ni ustavna materija. 

3.3.2. Pravice (procesna jamstva) v kazenskem postopku 

Te pravice vsakomur zagotavljajo pošteno sojenje.  

Načelo zakonitosti v kazenskem pravu je eno temeljnih načel kazenskega prava, s katerim se 

posameznikov zagotavlja pravna varnost. Ustava določa, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, 

za katero zakon ni določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še prede je bilo dejanje storjeno. 

Bistvo načela je, da sme kaznivo dejanje in kazen zanj določiti samo zakon in da morata biti 

kaznivo dejanje in kazen določena še predenje bilo dejanje storjeno. To načelo izključuje 

retroaktivno veljavo, saj se kazniva dejanja ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je 

veljal ob storitvi kaznivega dejanja. To pravilo pozna le eno izjemo: če se je po storitvi kaznivega 

dejanja zakon spremenil, se sme novi zakon uporabiti, če je za storilca milejši. 

a) Domneva nedolžnosti: vsakdo, ki je obtožen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler 

njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. Domneva nedolžnosti velja za tudi za 
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osumljenca in obtoženca, dokler ne postane obsojenec. Po tem načelu bi se morali ravnati vsi, 

še posebej sredstva javnega obveščanja. Domneva nedolžnosti pomeni, da oseba velja za 

nedolžno, dokler se ji ne dokaže krivda in tudi, da mora krivdo dokazovati državni tožilec in ne 

obdolžena oseba in da mora sodišče v dvomu obdolženo osebo oprostiti (in dubio pro reo). 

b) Pravna jamstva v kazenskem postopku: ustava obdolžencu zagotavlja naslednje temeljne 

pravice v kazenskem postopku: 

 da ima primeren čas in možnost za pripravo svoje obrambe, 

 da se mu sodi v njegovi navzočnosti in da se brani sam ali z zagovornikom, 

 da mu je zagotovljeno predočenje dokazov v njegovo korist, 

 da ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati krivde. 

Obdolžencu je treba že pri prvem zaslišanju povedati, katerega dejanja je obdolžen in na 

podlagi česa. Omogočiti mu je treba, da se izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki ga 

obremenjujejo in ki so mu v korist. Ni se dolžan zagovarjati in odgovarjati na vprašanja.  

c) Javnost sojenja pomeni, da so sodne obravnave javne in da se sodbe izrekajo javno; izjeme 

določa zakon. To načelo omogoča javnosti nadzor nad nepristranskostjo in zakonitostjo 

sojenja. Na glavni obravnavi smejo biti navzoče polnoletne osebe. Javnost celotne ali dela 

obravnave se lahko izključi, če je to potrebno zaradi varovanja tajnosti, varstva javnega reka, 

morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi 

mladoletnika (kadar se sodi mladoletniku, se javnost vselej izključi!) ali če bi javnost 

škodovala interesom pravičnosti. Če je bila javnost glavne obravnave izključena, se izrek sodbe 

vedno prebere na javnem zasedanju, kar pa ni nujo za razglasitev razlogov sodbe. 

d) Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (ne bis in idem): nihče ne sme biti ponovno obsojen 

ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega 

pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba  zoper njega pravnomočno zavrnjena ali je bil s 

pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen. 

e) Pravica do rehabilitacije in odškodnine: kdor je bil po krivem obsojen za kaznivo dejanje ali 

mu je bila prostost neutemeljeno odvzeta, ima pravico do rehabilitacije, povrnitve škode in 

druge pravice po zakonu. Postopek za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih 

pravic predpisuje zakon o kazenskem postopku. Osebi, ki je zaradi neupravičene obsodbe ali 

neutemeljenega odvzema prostosti prenehalo delovno razmerje, se za ta čas prizna delovna 

doba, v katero se šteje tudi čas nezaposlenosti, do katere je zaradi tega prišlo, če se to ni 

zgodilo po njeni krivdi. 

3.3.3. Nedotakljivost človekove zasebnosti 

Človekova zasebnost pomeni nemoteno in svobodno uveljavljane osebnega in družinskega 

življenja brez vmešavanja ali nadziranja v imenu države ali drugih subjektov. Potreba po 

ustavnem varstvu zasebnosti se je povečala v zadnjih dvajsetih letih zardi vedno večje uporabe 

elektronskih tehničnih pripomočkov za neopazno poseganje v človekovo zasebnost in zbiranje 

informacij o njem. 

a) Nedotakljivost stanovanja: nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v 

tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati. Hišna preiskava se opravi 

na podlagi pisne odredbe sodišča, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je oseba storila 

kaznivo dejanje, in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo 
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odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, pomembni za kazenski postopek. Pri preiskavi 

ima pravico biti tisti, čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo, ali njegov zastopnik. K 

preiskavi prostorov državnih organov, podjetij ali drugih pravnih oseb, se povabi njihov 

predstojnik. Preiskava se sme opraviti samo v navzočnosti dveh polnoletnihprič. Pod pogoji 

sme uradna oseba brez odločbe sodišča vstopiti v tuje stanovanje ali prostore in izjemoma 

brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to neogibno potrebno, da lahko neposredno 

prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje. To se lahko zgodi 

tudi v primeru, če imetnik stanovanja to želi, če kdo kliče na pomoč, če je treba prijeti storilca 

kaznivega dejanja, zasačenega pri samem dejanju, če je to potrebno za varnost ljudi in 

premoženja ali če je v stanovanju ali drugem prostoru kdo, ki ga je treba po odredbi državnega 

organa pripreti ali prisilno privesti ali se je tja zatekel (v tem primeru se sme opraviti preiskava 

brez prič). Protipraven vstop ali preiskala je tudi kaznivo dejanje. Brez odločbe sodišča smejo 

policisti vstopiti v tuje stanovanje ali druge prostore (ne pa opraviti hišne preiskave!) tudi, če je 

to potrebno zaradi preprečitve samomora, če preverjajo okoliščine, ki kažejo na smrt določene 

osebe ali če gre za preprečitev konkretne nevarnosti za ljudi in premoženje. 

b) Varstvo tajnosti pisem in drugih občil zajema klasično pisemsko in telefonsko 

sporazumevanje ter telegrame, telefakse, računalniške zveze, različne oblike prisluškovanja 

ipd. Protipraven poseg v to pravico je kaznivo dejanje. Pogoji za dopusten poseg v tajnost 

pisem in drugih občil ter v nedotakljivost človekove zasebnosti so predpisani v ustavi: 

 če to predpisuje zakon (ne pa drugi pravni akt!), 

 na podlagi odločbe sodišča, 

 samo za določen čas, 

 če je to nujno za (a) uvedbo ali potek kazenskega postopka ali (b) varnost države. 

Po zakonu se lahko zoper osebo odredi:  

 tajno opazovanje in delovanje,  

 nadzor s prisluškovanjem in snemanjem,  

 kontrola pisem in drugih pošiljk, računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, ki 

opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost,  

 prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe, udeležene v 

pogovoru,  

 prisluškovaje in opazovaje v tujem stanovanju ali drugih prostorih z uporabo tehničnih 

sredstev. 

Ukrepa tajnega opazovanje in sledenja praviloma odredi državni tožilec na predlog policije, v 

določenih primerih preiskovalni sodnik na predlog državnega tožilca. Preostale ukrepe zoper 

posameznika odredi preiskovalni sodnik na predlog državnega tožilca, če: 

 obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja KD, 

 obstaja utemeljen sum, da se za komunikacijo v zvezi s tem KD uporabljata ali bosta 

uporabljena določeno komunikacijsko sredstvo, računalniški sistem oz. prostor, 

 je mogoče utemeljeno sklepati, da se z drugimi ukrepi ne bi dalo zbrati dokazov oz. bi 

njihovo zbiranje lahko ogrozilo življenje ali zdravje ljudi, 

 gre za v zakonu posebej našteta (hujša) KD. 
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Izvajanje ukrepov tajnega opazovanja in delovanja sme trajati največ 2 meseca, iz tehtnih 

razlogov pa se lahko njihovo trajanje podaljša vsakič za 2 meseca. Skupno dovoljeno trajanje 

ukrepa je odvisno od posega v posameznikovo zasebnost in vrste KD (6 mesecev, 2 ali 3 leta). 

Izvajanje ostalih ukrepov lahko traja največ 1 mesec, lahko se podaljša za 1 mesec, vendar 

največ do 6 mesecev. 

Gre za skupino ČPTS, ki zajemajo najširše možne oblike in načine poseganja v človekovo 

zasebnost. V zadnjem času se vedno bolj uveljavlja koncept t. im. pričakovane zasebnosti, kjer 

se pravica do zasebnosti širi tudi na področja, kjer je posameznikovo pričakovaje zasebnosti 

upravičeno in razumno (npr. telefonski pogovor v javni telefonski govorilnici). 

c) Varstvo osebnih podatkov zajema pravice posameznika pred nezakonitimi in neupravičenimi 

posegi v njegovo zasebnost. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z 

namenom zbiranja. Vsakdo ima pravico, da se seznani z zbranimi podatki, ki se nanašajo nanj, 

in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi. Cilj varstva osebnih podatkov je varstvo 

posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in njegove informacijske zasebnosti. Za osebni 

podatek se šteje katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. Osebni podatki se lahko 

obdelujejo le, če to določa zakon ali če je podana osebna privolitev posameznika. 

3.3.4. Svoboda izražanja in opredeljevanja 

Sem spadajo osebnostne pravice in svoboščine, ki posamezniku zagotavljajo svobodo izražanja in 

opredeljevanja. Te pravice omogočajo sodelovanje posameznika v političnem življenju, poleg 

tega pa so neločljivo povezane s človekovo osebo, njegovo duševno celovitostjo in osebnostjo. 

a) Svoboda izražanja je temelj demokratičnega političnega sistema. Vsebuje svobodo biti 

informiran in svobodo informirati, zato jo nekateri označujejo kot pravico do komuniciranja. 

Svoboda izražanja vključuje več pravic in svoboščin: svobodo izražanja misli (pomeni svobodo 

intimnega osebnega mišljenja in svobodo javnega izražanja te misli), svobodo govora, svobodo 

javnega nastopanja in svobodo tiska in drugih oblik javnega obveščanja ter izražanja 

(svoboda medijev pomeni predvsem pravico svobodnega obveščanja brez vsakršne cenzure). 

Ustava RS vsakomur zagotavlja tudi svobodo zbiranja, sprejemanja in širjenja vesti, mnenj in 

informacij. Vendar ima svoboda izražanja svoje meje, saj je ustava poleg splošnega 

omejitvenega razloga (omejitev pravic enih s pravicami drugih) izrecno prepovedala 

spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti. 

b) Pravica do popravka in odgovora pomeni pravico do popravka objavljenega besedila, s 

katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in tudi pravico 

do odgovora na objavljeno informacijo. Brezplačno objavo odgovora se lahko zahteva v 30 

dneh od objave oz. od dneva, ko je oseba izvedela za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov 

ni mogla izvedeti v tem roku. Popravek se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev na enak 

ali enakovreden način, kot je bilo objavljeno obvestilo, na katero se popravek nanaša. Vsaka 

objava mora biti jasno označena kot popravek oz. kot prikaz nasprotnih dejstev. Pravica do 

odgovora je namenjena zagotavljanju javnega interesa po objektivni, vsestranski in pravočasni 

informiranosti kot enega nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah. 

c) Svoboda vesti: zagotovljeno je svobodno izpovedovanje vere in drugih opredelitev v 

zasebnem in javnem življenju. Posameznik se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali 

drugega prepričanja. Svoboda verske opredelitve je povezana z načelom ločenosti države in 
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verskih skupnosti, enakopravnosti verskih skupnosti in njihovim svobodnim delovanjem. Starši 

imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in 

moralno vzgojo, kar izhaja iz njihove roditeljske pravice, ki pa je omejena z možnostjo otroka, 

da uveljavi lastno voljo in poglede, ko doseže potrebno zrelost razuma in volje. Zakon o verski 

svobodi predvideva, da ima otrok, ki je dopolnil 15 let, pravico sam sprejemati odločitve, 

poveza z versko svobodo. 

d) Pravica do ugovora vesti: URS določa, da je treba državljanom, ki zaradi svojih religioznih, 

filozofskih ali humanitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju vojaških 

obveznosti, omogočiti, da sodelujejo pri obrambi države na drug način. Do uvedbe 

profesionalne slovenske vojske leta 2003 je bil uveljavljen naborniški sistem, kjer je na podlagi 

ugovora vesti vojaški nabornik pri obrambi države lahko sodeloval na dva načina: (a) služil je 

vojaški rok brez orožja ali (b) opravljal nadomestno civilno službo. Pravico do ugovora vesti je 

bilo mogoče uveljavljati ves čas, dokler je trajala vojaška dolžnost. Po novi ureditvi je pomen 

ugovora vesti na vojaškem področju zmanjšan, vendar ne v celoti – na prostovoljno služenje 

ne more biti napoten kandidat, ki mu je priznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti. 

3.4. Politične pravice in svoboščine 

Zagotavljajo državljanom sodelovanje in uveljavljaje v javnem političnem življenju, jim 

omogočajo, da so nosilci oblasti in odločanja v javnem življenju, ter da sodelujejo pri upravljanju 

javnih zadev. Politične pravice spadajo med pravice in svoboščine aktivnega statusa. 

3.4.1. Pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev 

Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih 

(posredno) sodeluje pri upravljanju javnih zadev. Pravica zajema sodelovanjepri državni oblasti in 

pri upravljanju drugih zadev, zlasti javnih služb s področja negospodarskih dejavnosti (šolstvo, 

zdravstvo…) in gospodarskih javnih služb (energetika, promet…). 

3.4.2. Pravica do zbiranja 

URS zagotavlja vsem osebam pravico do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj, s čimer se 

omogoča udejanjanje nekaterih drugih ČPTS. Prek te pravice se uresničujejo politični in drugi 

interesi (kulturni, športni, družabni ipd.). Ta pravica zajema najrazličnejše oblike izražanja 

individualnih in kolektivnih stališč posameznikov ter družbenih skupin na vseh oblikah javnih 

shodov in javnih prireditvah, vendar pod pogojem, da je tako zbiranje mirno in da se spoštuje 

javni red in mir. Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in prireditve ter se jih udeleževati in 

da ni dopustno preprečevati udeležbe na teh shodih in prireditvah. Ustava pooblašča 

zakonodajalca, da sme z zakonom to pravico omejiti, če to zahteva varnost države ali javna 

varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni.  

3.4.3. Pravica do združevanja 

Omogoča organizirano povezovanje ljudi v različne oblike društev in političnih organizacij z 

namenom, da bi lažje zadovoljevali svoje cilje in uresničevali skupne potrebe ter interese. 

Svobodno združevanje pomeni pravico posameznika, da se združuje z drugimi, pa tudi pravico, da 

ne vstopa v združenje oz. da ga ni mogoče prisiliti k včlanitvi. Prav tako ni mogoče predpisovati 

obveznega združevanja. Za zavarovanje pravic delavcev je zlasti pomembno združevanje v 



35 

 

sindikatih (koalicijska svoboda). Pravica do združevanja se lahko omeji z zakonom, če to zahteva 

varnost države ali javna varnost in varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Prepovedano je 

vključevanje v politične stranke pripadnikom obrambnih sil in policije. Delna omejitev te pravice 

velja tudi za ustavne sodnike, sodnike in državne tožilce, ki ne smejo biti člani organov političnih 

strank, lahko pa so člani strank. 

a) Interesno združenje: društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih 

oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu. Društvo je 

pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebno pridobi društvo z vpisom v register. 

Posamezniki se lahko neformalno združujejo neposredno na podlagi ustave. Namen, cilje in 

način delovanje določi društvo s svojim temeljnim aktom. Društvo lahko ustanovijo najmanj 3 

poslovno sposobne fizične oz. pravne osebe. Član društva lahko postane vsakdo pod enakimi 

pogoji; včlanitev v društvo je lahko omejena le pod pogoji, ki so za vse enaki in vnaprej 

določeni.  Če posameznik izpolnjuje pogoje za včlanitev, društvo ne more zavrniti njegove 

zahteve za sprejem. Mladoletne osebe lahko postanejo člani društva na podlagi soglasja 

zakonitega zastopnika. Društvo se lahko spoji z drugimi društvi, na območju Slovenije lahko 

delujejo tudi tuja društva. Nadzor nad zakonitostjo društev opravlja računsko sodišče. Društvo 

preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvu, s pripojitvijo k drugemu društvu, s 

stečajem, na podlag sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po zakonu. V teh primerih 

pristojni organ na podlagi pravnomočne odločbe društvo izbriše iz registra. 

b) Politične stranke so politične organizacije, ki vključujejo ljudi z enakim političnim 

prepričanjem in ki se borijo za osvojitev ter ohranitev državne oblasti. Cilj stranke je 

uresničiti svoj politični program prek državnega mehanizma. Vpliv strank na delovanje 

državnega mehanizma se kaže predvsem pri volitvah in delovanje v parlamentu. Poglavitne 

funkcije politične stranke so oblikovanje političnih mnenj, stališč in zahtev, s čimer se izražajo 

različni politični in drugi skupni interesi, politizacija družbe in politična vzgoja ljudi. Člani 

politične stranke so osebe, ki se izjavijo kot njeni člani, plačujejo članarino, so podrejeni 

strankarski disciplini in imajo zunanja obeleženja člana stranke (vpis, partijska knjižica ipd.).  

Sodobne politične stranke imajo po navadi piramidalno strukturo. Sestavljene so iz večjega 

števila osnovnih organizacij, iz višjih organizacij in vrhovnega organa. Organizacija stranke 

lahko temelji na teritorialnem ali funkcionalnem načelu. Za sodobne stranke je značilen 

centralizem organizacije in strankarska disciplina v razmerju do njenih članov. Zakon o 

političnih strankah je bil sprejet leta 1994 in ureja položaj strank, postopek registracije in 

njihovo financiranje. Demokratičnost delovanja stranke zakon zagotavlja s tem, da določa, da 

mora biti delovanje stranke javno.  

Način financiranja strank je opredeljen s tremi viri: notranji strankarski viri (članarina, 

vpisnina, del dohodka poslancev, članov vlad, dohodki iz prireditev), prispevki fizičnih in 

pravnih oseb ter javna sredstva (sredstva iz državnega proračuna – merilo za določitev teh 

sredstev je uspeh stranke na volitvah v DZ). Nekateri subjekti ne smejo financirati stranke: 

državni organi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega prava, 

humanitarne organizacije, verske skupnosti in gospodarske družbe, v katere je vloženega 

najmanj 25 % javnega kapitala. 

Omejitve pri ustanavljanju in delovanju strank: V RS ne sme delovati stranka, ki ni registrirana 

v skladu z zakonom ali stranka, s sedežem v tujini. Stranka ne sme delovati oz. ustanavljati 
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svojih organizacijskih oblik v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter v 

državnih organih. Protiustavno je vsako spodbujanje k neenakopravnosti ter razpihovanje 

sovraštva ter vsako spodbujanje k nasilju in vojni. Zakon prepoveduje tudi ustanovitev in 

delovanje stranke kot vojaškega ali oboroženega združenja. 

Stranko lahko ustanovi najmanj 200 polnoletnih slovenskih državljanov; tujec ne more postati 

član stranke, lahko je le njen častni član. Član stranke pa lahko postane državljan članice EU, 

ki mu bo v Sloveniji priznana volilna pravica. Stranka lahko pravno nastopa le, če je 

registrirana, s čimer pridobi lastnost pravne osebe. Registrira se na ministrstvu, pristojnem za 

upravo. Stranka se lahko preoblikuje tako, da se spoji z drugo stranko, pripoji drugi stranki oz. 

se lahko razdruži. Stranka mora imeti svoj statut in program ter vsebino njenega statuta; imeti 

mora organ predstavnikov vseh članov stranke in izvršilni organ. Volilna kampanja zajema vse 

politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, ki imajo namen vplivati na 

odločanje volivk in volivcev. Zakon zagotavlja strankam delno povračilo stroškov za 

organiziranje in financiranje volilne kampanje, sorazmerno z volilnim uspehom.  

Za zakonitost finančnega poslovanja stranke je pomemben javni nadzor, saj mora biti finančno 

in materialno poslovanje stranke javno. Stranka mora DZ vsako leto do 30. 4. predložiti 

finančno poročilo o poslovanju za preteklo leto. Pred oddajo poročilo pregleda in oceni 

računsko sodišče. Zakon ureja tudi najvišji znesek stroškov, ki jih lahko stranka porabi v volilni 

kampanji. Vloga političnih strank je pri volitvah urejena predvsem z volilno zakonodajo, zlasti 

glede vloge strank v kandidacijskem postopku. Zakon določa način kandidiranja, s čimer je 

zagotovljena demokratičnost določanja kandidatov v samih strankah. Delovanje strank v 

parlamentu ureja zlasti poslovnik DZ – praviloma le posredno s tem, da ureja poslanske 

skupine kot obliko delovanja strank v parlamentu. 

3.4.4. Volilna pravica 

Je osrednja politična pravica in temeljna pravica predstavniške demokracije. Obsega pravico 

voliti (aktivna) in biti izvoljen (pasivna). Volilna pravica je splošna (je pravica vsakega polnoletnega 

državljana, da voli in da je izvoljen) in enaka (glas vsakega volivca ima enako vrednost, pri volitvah 

v isto predstavniško telo ima vsak volivec samo en glas in njegov glas nima prednosti pred 

drugimi). Načelo splošne in enake volilne pravice določa ustava za volitve v DZ in volitve 

predsednika republike. Zakon o volitvah v DZ določa, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti 

zastopanz manj kot 35 % od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi. Kvotni 

sistem v fazi kandidiranja je predviden v sprejemni obliki tudi na volitvah v občinske svete in 

poslancev v Evropski parlament. 

3.4.5. Pravica do peticije 

Peticija  je pravica posameznika ali skupine državljanov do pošiljanja pisnih vlog 

predstavniškemu telesu ali drugim organom oblasti o vprašanjih, ki imajo širši politični ali javni 

značaj. Predmet peticije je lahko poziv, pritožba, predlog, zahteva, pobuda ali prošnja. Teorija 

razlikuje med peticijo v ožjem (pravica do vlaganja predlogov, prošenj, pobud ali zahtev) in peticijo 

v širšem smislu (vključuje tudi pravico do pritožbe zoper odločitve državnih organov). Po URS ima 

vsak državljan pravico do vlaganja peticij in drugih pobud splošnega pomena. Mogoče jih je 
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naslavljati različnim institucijam. Omejitev izhaja le iz vsebine peticije oz. pobude – ker mora biti 

splošnega pomena, se lahko vloži le pri organu oz. organizaciji, ki opravlja tako funkcijo.  

3.4.6. Pravica pribežališča 

URS priznava pravico pribežališča tujim državljanom in osebam brez državljanstva, ki so 

preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine. Pribežališče (azil, 

zatočišče) je pravica posameznika – begunca, ki je zapustil svojo državo zaradi določenega razloga 

oz. se v državo ne želi vrniti. Splošna deklaracija o človekovih pravicah določa, da se na pravico 

pribežališča ni mogoče sklicevati v primeru pregona, ki dejansko temelji na nepolitičnih dejanjih 

ali dejanih, v nasprotju s cilji in načeli Združenih narodov. Poleg statusa begunca se lahko podeli 

še status subsidiarne oblike zaščite, ki se prizna državljanu tretje osebe ali apatridu, ki ne 

izpolnjuje pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen razlog, da bi bil ob vrnitvi v matično 

državo ali državo zadnjega prebivališča, če gre za apatrida, soočene z utemeljenim tveganjem, da 

utrpi resno škodo. Oseba, ki ji je priznan status azilanta, ima pravico do stalnega prebivanja, 

denarne pomoči, najnujnejših stanovanjskih prostorov, zdravstvenega varstva, šolanja in 

izobraževanja pri vključevanju v okolje in zaposlitve. Azilantu se izda osebna izkaznica za 

begunca. 

3.5. Ekonomske in socialne pravice 

Štejejo se med novejše pravice, katerih prve zametke najdemo v Deklaraciji o pravicah človeka in 

državljana (1793), ki je bila sestavni del t. im. montagnarske ustave, in francoski ustavi (1848). V 

ustavah pa so se pojavile šele po prvi svetovni vojni. Prvi jih je celoviteje uredila weimarska 

ustava, kasneje pa tudi nekatere druge evropske ustave (tudi ustava Kraljevine SHS iz leta 1921). 

Danes so nepogrešljiva sestavina ustav vseh demokratičnih in socialnih držav, tudi URS, ki ima kot 

eno temeljnih načel to, da je Slovenija socialna država. Štejejo se med pravice pozitivnega statusa, 

posameznik pa lahko na njihovi podlagi zahteva od države določeno dejavnost. V ožjem pomenu 

spadajo v to skupino tipične ekonomske in socialne pravice, ki zagotavljajo posameznikom socialno 

in ekonomsko varnost, v širšem pomenu pa tudi družinske pravice. Socialne in ekonomske pravice 

naj bi v URS izražale realne razmere in možnosti družbe.  

3.5.1. Ekonomske pravice 

a) Pravica do zasebne lastnine in dedovanja: nanjo se veže kar nekaj določb poglavja URS o 

gospodarskih in socialnih razmerjih, ki urejajo lastninsko pravico in jo zaradi zagotavljanja 

gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine, javne koristi, varstva zemljišč, ipd. tudi 

omejujejo. 

b) Svoboda dela je zagotovljena z URS in vključuje tri sestavine: 

 pravico do proste izbire zaposlitve, 

 dostopnost vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji, 

 prepoved prisilnega dela. 

Ustava ne jamči pravice do dela, obvezuje pa državo, da ustvarja možnosti za zaposlovanje in 

delo ter zagotavlja nujno zakonsko varstvo. 
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3.5.2. Socialne pravice 

S socialnimi pravicami ustava zagotavlja določeno stopnjo materialne in socialne varnosti 

posameznikom in družbenim skupinam. 

a) Pravica do socialne varnosti zagotavlja človekovo dostojanstvo in njegovo ekonomsko 

varnost. Obsega pravico do socialnega zavarovanja in pravico do socialnega varstva. Pravica 

do socialne varnosti je priznana vsem državljanom pod pogoji, določenimi z zakonom, vključno 

s pravico do pokojnine. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo 

socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. Posebno varstvo zagotavlja ustava vojnim 

veteranom in žrtvam vojnega nasilja.  

Leta 2004 je ustava s svojo spremembo vključila tudi pravico do pokojnine, s čimer je izrecno 

določeno, da mora država z zakonom določiti pravico do pokojnine in pogoje za nastanek te 

pravice zaradi izvajanja splošne pravice do socialne varnosti.  S to dopolnitvijo je pokojnina 

obravnavana kot element socialne varnosti, vendar se s tem ne vzpostavlja ustavna podlaga 

kot pravice vsakega državljana, da pod določenimi pogoji pridobi starostno pokojnino. 

b) Pravica do zdravstvenega varstva je priznana vsakomur pod pogoji, ki jih določa zakon, zakon 

pa določa tudi pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev – določa, da RS iz proračuna 

zagotavlja sredstva tudi za nujno zdravstveno oskrbo oseb brez bivališča, tujcev iz držav, s 

katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter tujcev in državljanov RS s stalnim 

prebivališčem v tuji, ki začasno prebivajo v RS ali so na poti skozi RS in zanje ni bilo mogoče 

zagotoviti plačila zdravstvenih storitev. Ustava posebej določa, da ni mogoče nikogar prisiliti k 

zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. Prepoved prisilnega zdravljenja je pravica, ki 

spada v skupino pravic, ki varujejo človekovo telesno in duševno celovitost. 

c) Pravice invalidov zagotavljata skladno ustava in zakon in sicer je zagotovljeno varstvo in 

usposabljanje za delo, kar je osnovni pogoj za njihovo vključitev v aktivno prebivalstvo oz. v 

družbo na splošno. Pojem invalid vključuje delovne invalide in invalidne osebe. Ustava izrecno 

določa le pravico otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter drugih huje 

prizadetih oseb do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbo, kar se 

financira iz javnih sredstev. 

3.5.3. Družinske pravice 

a) Zakonska zveza in družina: ustava določa dve obliki življenjske skupnosti moškega in ženske: 

zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnost. Zakonska zveza temelji na enakopravnosti 

zakoncev, sklene pa se pred pristojnim organom. Civilna sklenitev zakonske zveze je obvezna, 

poroka po predpisih verskih skupnosti pa nima pravnih posledic sklenitve zakonske zveze. 

Zakon določa pogoje sklenitve zakonske zveze, pravice in dolžnosti zakoncev, prenehanje 

zakonske zveze in njene posledice. Zakon ureja tudi razmerja v družini in zunajzakonski 

skupnosti, za katero določa, da ima dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, 

ki nista sklenila zakonske zveze, zanju enake posledice, kot jih določa zakon za zakonca. Zakon 

ureja tudi razmerja istospolnih partnerjev, ki živijo v registrirani istospolni partnerski skupnosti. 

Ustava ureja tudi družinska razmerja, za katera ustvarja potrebne razmere. Država je dolžna 

ustvarjati razmere in možnosti za uresničevanje oblik varstva in sicer z uveljavljanem ustreznih 

pravnih predpisov, s skrbjo za ustanovitev in delovanje potrebnih ustanov in služb, še posebej z 
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zagotavljanjem finančnih sredstev. Državno varstvo družine je zlasti v tem, da se varujejo 

koristi otrok v okviru družine. 

b) Pravice in dolžnosti staršev: starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati 

svoje otroke (roditeljska pravica). Namen te pravice je zagotoviti otroku možnost za zdravo 

rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo. Starši so dolžni 

svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje, zdravje in vzgojo ter jih zastopati v 

razmerjih do zunanjega sveta. Oče in mati izpolnjujeta pravice in dolžnosti do otroka skupno in 

sporazumno. Roditeljska pravica preneha praviloma s polnoletnostjo otroka, lahko pa se 

staršem odvzame ali omeji. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice, kot 

otroci, rojeni v njej, vendar pa lahko otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, uveljavljajo svoje 

pravice šele, ko se ugotovi, kdo so njihovi starši (oče). 

c) Svobodno odločanje o rojstvih otrok: ustava omogoča človeku, da uveljavi svojo voljo o tem, 

ali bo imel otroke, koliko jih bo imel, s kom in kdaj. Država zagotavlja možnost za uresničitev te 

svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok, 

pri čemer pa se zavezuje, da bo ustvarjala možnosti, ki omogočajo svobodno odločanje o 

rojstvu otrok, hkrati pa spodbujala rojevanje. Zdravstvo mora zagotavljati načine in metode, s 

katerimi se lahko človeku po njegovi volji bodisi omogoči spočetje in rojstvo otroka bodisi 

prepeči njegovo rojstvo. Med ukrepi za preprečitev rojstva mora imeti prednost prevencija, 

abortus pa naj bi bil le izhod v sili, saj je zdravstveno in socialno nezaželen ukrep. Pri tem je 

treba upoštevati tudi pravico zdravstvenega dela do ugovora vesti. 

d) Pravice otrok se urejajo na več mestih, glede na to, za kakšen otrokov položaj in pravico gre. 

Otroci uživajo po URS ČPIS v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Zagotovljene so jih vse z 

ustavo določene ČPIS, razen tistih, ki jih zaradi naravne telesne ali duševne nerazvitosti ne 

morejo imeti. Pravice otrok so bile v prejšnjih ustavah izvedene iz položaja, ki ga je imel v 

družini oz. družbi, otrok v novi ustavi pa je subjekt pravic in dolžnosti. Otroci uživajo posebno 

varstvo in skrb, ki jim pripada zlasti pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali 

drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Posebno varstvo imajo otroci in mladoletniki, za katere 

ne skrbijo starši, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe – zakon ureja dve obliki 

varstva: rejništvo (zajema varstvo, oskrbo in vsakdanjo vzgojo otroka brez staršev, ki ne more 

živeti s straši ali katerega razvoj je v okolju, v katerem živi, ogrožen) in skrbništvo (zajema 

varstvo otrok, ki so izgubili starše oz. za katere starši ne morejo, nočejo ali ne smejo skrbeti). 

Skrbnika postavi socialno skrbstvo, skrbništvo pa je lahko namenjeno tudi polnoletnim 

osebam, ki ne morejo same skrbeti zase. 

3.5.4. Pravice v zvezi z izobraževanjem, znanostjo in umetnostjo 

a) Izobraževanje in šolanje: izobraževanje je po ustavi svobodno – vsakomur je pod enakimi 

pogoji dostopna vsaka oblika izobraževanja. Država ima dolžnost, da ustvarja možnosti, da si 

državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se 

financira iz javnih sredstev (ni povsem brezplačno, ne plačuje pa se šolnina). 

b) Avtonomnost univerze in drugih visokih šol zagotavlja ustava, način njihovega financiranja a 

ureja zakon. Avtonomija zajema različne oblike samostojnosti, ki vključujejo zlasti samostojno 

urejanje lastnih zadev univerz in drugih visokih šol, zagotovljena pa je le državnim univerzam in 

drugim visokim šolam.  
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c) Svoboda znanosti in umetnosti je pomembna sestavina intelektualne svobode. URS vsakomur 

zagotavlja svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, ki je izvedba načela svobodnega 

izražanja in načela svobodne opredelitve. Z ustavo je zagotovljeno varstvo avtorskih in drugih 

pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti. Ustvarjalci s 

teh področij imajo moralne in materialne pravice iz ustvarjalnosti. 

3.6. Pravice narodnih skupnosti 

Spoštovanje oz. zaščita etničnih, verskih, jezikovnih in drugih manjših je pomemben pokazatelj 

demokratičnosti družbe. Varstvo teh manjših se zagotavlja kot: 

 prepoved diskriminacije na podlagi narodnostne, jezikovne, verske in rasne pripadnosti, 

 zagotovitev posebnih pravic, ki pripadajo samo manjšini oz. njenim pripadnikom (pozitivno 

varstvo manjšin). 

Tovrstni ukrepi pomenijo visoko stopnjo varstva narodnih manjšin, ki jim jo priznava večinski 

narod, in s tem kažejo na demokratičnost družbe. Ta oblika varstva manjšin je uveljavljena tudi v 

naši ustavi. 

Pravice narodnih skupnosti sestavljajo posebno skupino pravic in svoboščin, v katero uvrščamo 

posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Ustavodajalec 

je sprejel koncept, po katerem se ustavno posebej varuje narodna skupnost kot celota in tudi vsak 

pripadnik skupnosti. Posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti so zagotavljale že 

prejšnje ustave, zato je temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS posebej 

določila, da so italijanski in madžarski narodni skupnosti v RS in njunim pripadnikom zagotovljene 

vse pravice iz URS (1974) in veljavnih mednarodnih pogodb. Nova ustava je to zagotovilo vnesla v 

splošne določbe, v nadaljevanju pa je njihove pravice še posebej razčlenila, s čimer jih ni le 

ohranila, ampak tudi dogradila dotedanjo raven pravne zaščite. 

3.6.1. Izražanje narodne pripadnosti 

URS daje vsakomur pravico, da svobodno izraža pripadnost svojemu narodu ali narodni 

skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo – ta odločba se nanaša 

na vsakogar. Prav tako ni pomembno, ali gre za narod, ki v celoti živi zunaj meja Slovenije, ali za 

narod, katerega del že dolgo živi zunaj meja Slovenije, ali za narod, katerega del že dolgo živi v 

Sloveniji. Pripadnikom narodov in narodnih skupnosti v Sloveniji pa se s to določbo zagotavljajo še 

posebne pravice, ki so sicer sestavni del svobode izražanja in opredelitve, ter pravica do uporabe 

njihovega jezika in pisave. 

3.6.2. Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske skupnosti v Sloveniji 

Avtohtoni italijanski in madžarski skupnosti ter njunim pripadnikom ustava zagotavlja pravice: 

 pravico, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole, 

 pravico, da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo 

gospodarske, kulturne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju 

javnega obveščanja in založništva, 

 pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja vzgoje in 

izobraževanja v skladu z zakonom; zakon tudi določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo 

obvezno, 
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 pravico, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama; uveljavljanje 

teh pravic gmoto in moralno podpira država. 

Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za uresničevanje svojih pravic 

svoje samoupravne skupnosti. Eden od ukrepov za varstvo narodnih manjšin je tudi zagotovitev 

njihovega sodelovanja pri odločanju o javnih zadevah. Narodni skupnosti sta neposredno 

zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in v DZ, s čimer se obema skupnostma 

zagotavlja možnost sodelovanja pri odločanju DZ in predstavniških organov lokalih skupnosti 

(pozitivna diskriminacija). Zakoni in drugi predpisi ter splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v 

ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja 

predstavnikov skupnosti. Pri sprejemanju teh aktov imajo predstavniki narodnih skupnosti v DZ in 

občinskih svetih pravico »manjšinskega veta«, ki učinkuje kot absolutni veto. S tem jim je 

zagotovljeno, da predstavniki večinskega naroda ne morejo preglasovati predstavnikov obeh 

narodnih skupnosti pri vprašanjih, ki se nanašajo le na ustavne pravice oz. položaj skupnosti. 

Ustava določa, da zakon ureja tudi: 

 položaj in način uresničevanja pravic obeh narodnih skupnosti na območju, kjer živita, 

 obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic, 

 pravice, ki jih pripadniki teh skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij. 

3.6.3. Položaj in posebne pravice romske skupnosti 

Zaradi posebnih značilnosti romska skupnost v ustavi ni označena niti kot avtohtona, niti kot 

narodna skupnost. Z ustavo je zakonodajalec zavezan, da uredi položaj in posebne pravice romske 

skupnosti, ki živi v Sloveniji, česar ne ureja enovit zakon, temveč so posebne pravice Romov 

opredeljene v različnih področnih zakonih. Leta 2007 sprejet zakon o romski skupnosti pa določa, 

da se na področju trga dela in zaposlovanja namenja posebna skrb spodbujanju zaposlovanja, 

poklicnemu izobraževanju in usposabljanju pripadnikov romske skupnosti. Spodbuja se 

ohranjanje in razvoj romskega jezika ter kulturni, informativno in založniško dejavnost romske 

skupnosti. Ustanovljen je svet romske skupnosti kot oseba javnega prava, ki zastopa interese 

romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov. 

III. GOSPODARSKA IN SOCIALNA RAZMERJA 

1. Ustavna ureditev gospodarskih in socialnih razmerij 
Značilnost nove slovenske ustave je posebno poglavje o gospodarskih in socialnih razmerjih, ki 

ureja načela, pravice in razmerja na ekonomskem in socialnem področju. Nekatere določbe so 

take, da bi jih bilo mogoče uvrstiti med ekonomske in socialne pravice v poglavje o temeljnih ČPTS, 

vendar je bil ustavodajalec mnenja, da te pravice še niso razvite do take ravni, da bi jih bilo 

mogoče v vseh elementih učinkovito zavarovati pred sodiščem. Nekatere določbe tega poglavja 

niso določene kot človekove pravice, temveč so oblikovane kot programske norme. Z njimi ustava 

zavezuje državo, da zagotavlja ustrezne razmere za uresničevanje teh načel. Gre za pravne 

standarde, ki jih bodo opredeliti šele zakonodaja, ustavnosodna in sodna judikatura ter odločbe 

upravnih organov. 
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2. Načela in pravice iz gospodarskih in socialnih razmerij 
Načela, pravice in druga razmerja, urejena v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih, je 

mogoče razvrstiti v tri skupine in sicer, tiste, ki so vezane na: 

 delo in širše na gospodarsko dejavnost, 

 lastnino, 

 varstvo dobrin. 

2.1. Delo in gospodarska dejavnost 

2.1.1. Varstvo dela 

Ustava ne jamči pravice do dela oz. do zaposlitve, temveč le svobodo dela, pri čemer je ustava 

predpisala državi dolžnost, da ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter nujno zakonsko 

varstvo. Ter obveznosti države se nanašajo zlasti na ustvarjanje in zagotavljanje takih zakonskih 

možnosti, da lahko državljani dobijo delo oz. zaposlitev. Ustava zagotavlja v Sloveniji zaposlenim 

tujcem in članom njihovih družin posebne pravice, določene z zakonom. 

2.1.2. Soodločanje delavcev 

Ustava določa, da delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na 

način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Le-ta določa načine in pogoje za individualno in kolektivno 

sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb in zadrug, pa tudi v podjetjih, ki 

opravljajo gospodarske javne službe, v bankam in zavarovalnicah, v zavodih pa uresničujejo to 

pravico delavci kot posamezniki. Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje: 

 s pravico do pobude in pravico do odgovora na to pobudo, 

 s pravico do obveščenosti, 

 s pravico do dajanja mnenj in predlogov ter s pravico odgovora nanje, 

 z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem, 

 s pravico do soodločanja, 

 s pravico do zadržanja odločitev delodajalca. 

Te pravice uresničujejo delavci kot posamezniki ali kolektivno prek: 

 sveta delavcev (ustanovljen, če je v družbi zaposlenih več kot 20 delavcev z aktivno volilno 

pravico) ali delavskega zaupnika (v družbi, v kateri je zaposlenih več kot 20 delavcev z aktivno 

volilno pravico), 

 zbora delavcev (sestavljajo ga vsi zaposleni v družbi, skliče ga svet delavcev), 

 predstavnikov delavcev v organih družbe (v nadzornem svetu ali prek delavskega direktorja). 

2.1.3. Sindikalna (koalicijska) svoboda 

Izhaja iz temeljne politične pravice do svobodnega združevanja, vendar je vezana na delojemalce. 

Po URS je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Določba 

izključuje kakršnekoli zakonske omejitve ali prepovedi sindikalne svobode. Svoboda ustanavljanja 

in delovanja sindikatov ne sme biti v nasprotju z veljavnim pravnim redom. Poseben položaj in 

vloga sta namenjena reprezentativnim sindikatov za območje države, ki imajo med drugim pravico 

voliti 4 člane državnega sveta (predstavnike delojemalcev), pravico vložiti zahtevo za oceno 

ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, če so ogrožene pravice delavcev, ipd. 
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2.1.4. Pravica do stavke 

Je ena temeljnih sindikalnih pravic, ki pomeni obliko varstva kolektivnih interesov delavcev. Je 

sredstvo delavskega boja, s katerim delavci organizirano, kolektivno in zavestno pod vodstvom 

sindikata izrazijo svoje nezadovoljstvo z ravnanjem oz. odločitvami delodajalcev. Stavka se izraža 

kot kolektivna začasna prekinitev dela z namenom pritiska na delodajalca, da sprejme delavske 

zahteve. Lahko se organizira tudi z namenom podpore delavcem drugih podjetij ali gospodarskih 

panog (solidarnostna stavka). Stavka je pravica delavcev, ne sindikata – je torej individualna 

pravica, ki se uresničuje kolektivno. Stavka mora biti vnaprej napovedana in potekati mora po 

pravilih, ki veljajo za zakonito stavko. Pravica do stavke se lahko omeji, če to zahteva javna korist; 

omejitev je ustava vezala na vrsto in naravo dejavnosti in ne na vse delavce določenih služb. 

2.1.5. Primerno stanovanje 

URS določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Ta 

pojem (primerno stanovanje) ni pravna kategorija, zato se je zakonodajalec zadovoljil s 

programsko normo, s katero je državo zavezal, da si v okviru ekonomske, finančne, fiskalne in 

druge politike prizadeva zagotavljati državljanom možnosti za pridobitev primernega stanovanja. 

Uresničevanje te določbe je odvisno od ekonomskih razmer v družbi oz. njene blaginje. 

2.1.6. Podjetništvo 

Svoboda gospodarskih subjektov na trgu zahteva, da država s svojo regulativo ne posega v 

svobodno urejanje tržnih razmerij. Kljub omejenosti funkcij države na gospodarskem področju, 

vsaka sodobna država vpliva tudi na delovanje in razvoj gospodarstva, posebej z monetarno in 

fiskalno politiko. URS določa, da je gospodarska pobuda svobodna, vendar pa se gospodarska 

dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Zakon določa pogoje za ustanavljanje 

gospodarskih organizacij. URS prepoveduje tudi nelojalno konkurenco in dejanja, ki v nasprotju z 

zakonom omejujejo konkurenco. Varstvo konkurence je ena temeljnih državnih funkcij v tržnem 

sistemu gospodarjenja. Zakonodaja s področja konkurenčnega prava obsega predvsem 

preprečevanje nedopustnega omejevanja konkurence z monopoliziranjem trga in zlorabo 

monopolnega položaja na trgu ter pravo zatiranja nelojalne konkurence. 

2.2. Lastnina 

2.2.1. Lastnina 

URS zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja ter predpisuje, da se z zakonom določi 

način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in 

ekološka funkcija in da zakon določa način ter pogoje dedovanja. Ustava poudarja, da pravica do 

zasebne lastnine ni le ekonomska pravica, temveč je tudi temeljna človekova pravica, klasična 

liberalna pravica, omejena z ekonomsko, socialno in ekološko funkcijo. Te funkcije predvidevajo 

zlasti dolžnosti in omejitve posameznika pri pridobivanju in uživanju lastnine. Novost ustave je 

zlasti poudarjanje ekološke funkcije lastnine, zaradi katere je lahko lastninska pravica omejena. 

Omejitve se lahko nanašajo na uživanje lastnine, lahko pa se predpišejo tudi dolžnosti lastnika. V 

tem smislu ustava določa, da se zaradi varstva življenjskega okolja lahko z zakonom določi načine 

in pogoje opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti. 
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2.2.2. Lastninska pravica tujcev 

Uveljavili so se zlasti trije načini pravnega urejanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah: 

 lastnine tujcev na nepremičninah sploh ne dopuščajo, 

 jo dopuščajo le na določeni pravni podlagi ali pod določenimi pogoji, 

 jo priznavajo tujcem pod enakimi pogoji kot domačim državljanom. 

URS določa, da tujci pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa 

zakon, pri tem pa je izrecno prepovedala, da bi tujci lahko pridobili lastninsko pravico na 

zemljiščih.  Tujci so lahko pridobili lastninsko pravico na zemljiščih le z dedovanjem ob pogoju 

vzajemnosti. Taka restriktivna določba je bila motivirana z bojaznijo ustavodajalca pred 

»razprodajo slovenske zemlje«. Ustavni zakon o spremembi tega člena ustave iz leta 1997 je 

odpravil to omejevalno določbo in tudi razlikovanje pridobivanja lastninske pravice tujcev na 

nepremičninah in na zemljiščih. Po takratni ureditvi so tujci lahko pridobili lastninsko pravico na 

nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon, ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo 

ratificira DZ, ob pogoju vzajemnosti. Hkrati je bilo določeno, da sprejme DZ navedeni zakon oz. 

ratificira mednarodno pogodbo z 2/3 večino vseh poslancev. Ustavna sprememba je tujcem 

omogočila pridobivanje lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremičninah pri nas. 

Druga sprememba odpravlja dva dosedanja pogoja: pogoj vzajemnosti in pogoj 2/3 večine vseh 

poslancev. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa 

zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira DZ. Taka ustavna določba sledi načelom prostega 

toka dobrin v svetovnem in še posebej v evropskem merilu. Pridobivanje lastninske pravice tujcev 

iz držav članic EU v Sloveniji še ni neposredno sproščeno v skladu z režimom prometa nepremičnin 

v EU, ampak je z ustavno spremembo tako pridobivanje lastninske pravice šele ustavno 

omogočeno. Slovenija ima tudi po tej spremembi še vedno enake možnosti določanja omejevanje 

in prepovedi prometa nepremičnin na strani tujcev, kot veljajo za njene državljane. 

2.2.3. Razlastitev 

Spada med zahtevnejše oblike omejitve lastninske pravice na nepremičninah. Razlastitev 

(ekspropriacija) pomeni odvzem stvari ali omejitev lastninske pravice ali odvzem druge 

premoženjske pravice zaradi splošne koristi in za odškodnino. URS določa, da se lahko lastninska 

pravica na nepremičninah v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti 

odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Razlastitev se lahko opravi le po postopku, ki ga določa 

zakon in le proti nadomestilu v naravi ali proti (denarni) odškodnini 

2.2.4. Javno dobro in naravna bogastva 

Javno dobro označuje stvari, ki so namenjene splošni uporabi glede na naravo stvari ali glede na 

njen namen, posebej opredeljen s predpisi. Zaradi svojega gospodarskega, kulturnega ali 

zgodovinskega pomena so pod posebnim varstvom in se lahko uporabljajo le pod pogoji in na 

način, kot določa zakon. Sem spadajo poleg stvari v splošni rabi ter rudnih in drugih naravnih 

bogastev še zemljišča, gozdovi, vode, vodotoki, morje, morska obala, nepremičnine in druge stvari 

posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena. URS določa, da se lahko na javnem dobrem 

pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa tudi pogoje, pod 

katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva. 



45 

 

2.3. Varstvo dobrin 

2.3.1. Varstvo zemljišč 

Ustava je predpisala zakonodajalcu, da določi posebne pogoje za uporabo zemljišč, za kmetijska 

zemljišča pa tudi posebno varstvo. Posebno skrb pa ustava namenja gospodarskemu, kulturnemu 

in socialnemu napredku prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih. 

2.3.2. Zdravo življenjsko okolje 

Ta pravica se v zadnjem času vse bolj uveljavlja kot človekova pravica. URS je mednje še ni uvrstila, 

določa pa, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Posebej je 

opredeljena skrb države za zdravo življenjsko okolje. Zakon v ta namen določa pogoje in načine za 

opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, ter v katerih okoliščinah in v kolikšnem obsegu je 

povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan povrniti škodo. Med določbe o zdravem 

življenjskem okolju je ustava uvrstila tudi določilo o zakonskem urejanju varstva živali pred 

mučenjem. 

2.3.3. Varovanje naravne in kulturne dediščine 

Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne 

spomenike. Za ohranjanje naravne in kulturne dediščine skrbijo država in lokalne skupnosti. 

Naravna in kulturna dediščina so nepremičnine, premičnine in njihove skupine, območja in 

posamezni deli narave, ki imajo za Slovenijo ali njeno ožje območje kulturno, znanstveno, 

zgodovinsko ali estetsko vrednost.  

IV. VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 
URS je predpisala pravna sredstva za učinkovito varstvo ČPTS, pri čemer izhaja iz nekaterih načel, 

na podlagi katerih se uresničujejo ČPTS, določa pravna sredstva za njihovo varstvo in institucije 

sodnega ter neformalnega varstva ČPTS. Čedalje pomembnejše pa postaja medarodnopravno 

varstvo ČPTS. Neposredno se na človekove pravice in temeljne svoboščine vežejo: 

 načelo neposrednega uresničevanja pravic in svoboščin na podlagi ustave, 

 prepoved omejevanja in začasne razveljavitve pravic in svoboščin v nasprotju z ustavo, 

 načelo enakosti pred zakonom in enakega varstva pravic, 

 pravica do sodnega varstva, do pravnega sredstva in do povračila škode, ipd. 

1. Sodno varstvo pravic in svoboščin 
Je najučinkovitejše varstvo pravic in svoboščin. URS zagotavlja sodno varstvo pravic in svoboščin 

ter pravico do odprave posledic njihove kršitve. Določa tudi pravico do pritožbe ali drugega 

pravnega sredstva proti odločbam sodišč, drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in 

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

interesih. Prav tako ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe 

ali kake druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s 

svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo opravlja. Pri posegih v pravice 

ime posameznik na voljo sodno varstvo v okviru civilnega spora. Kršitev ČPTS je lahko tudi kaznivo 
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dejanje (kazenski postopek), ustava pa ureja tudi sodno varstvo v upravnem sporu. Posamezne 

kršitve ČPTS so opredeljene tudi kot prekršek. Ker gre tudi v tem primeru za kaznivo dejanje zoper 

ČPTS, ki ga obravnava pristojni okrajni sodnik za prekrške, lahko upravnokazensko varstvo štejemo 

k sodnemu varstvu. 

2. Ustavnosodno varstvo pravic in svoboščin 
Je sicer sestavina sodnega varstva, vendar ga zaradi uvedbe novega ustavnega instituta – ustavne 

pritožbe – obravnavamo posebej. Ustavno sodišče je pristojno odločati o ustavnih pritožbah 

zoper kršitev ČPTS s posamičnimi akti. Praviloma odloča o ustavni pritožbi le, če so bila izčrpana 

vsa redna pravna sredstva. Ustavnosodno varstvo pravic in svoboščin ni zagotovljeno le v 

postopku ustavne pritožbe, ampak tudi v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov 

ter splošnih pravnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. 

3. Varuh človekovih pravic 
Najbolj razširjena oblika neformalnega in zunajsodnega varstva pravic posameznikov v razmerju 

do državnih organov je ombudsman. Gre za izraz, ki se je uveljavil kot splošen izraz za institucijo, 

ki varuje in zastopa posameznika v sporu z organi, ki izvajajo javna pooblastila. Nastal je leta 

1713 na Švedskem z uvedbo kraljevega poverjenika oz. kanclerja pravice, ki je nadzoroval delo 

upravnih uslužbencev. Kasneje je švedska ustava (1809) uvedla institucijo ombudsmana kot 

posebnega organa parlamenta, pristojnega za nadzor nad delom celotne uprave, ki šteje za prvega 

pravega ombudsmana. Institucijo so kmalu prevzele tudi druge države v različnih oblikah in izrazih. 

3.1. Opredelitev in položaj 

3.1.1. Opredelitev varuha človekovih pravic 

URS predpisuje uvedbo varuha ČPTS kot nove institucije za neformalno varstvo ČPTS. Njegova 

funkcija je varovanje ČPTS v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in 

nosilcev javnih pooblastil. Na podlagi te določbe je bil leta 1993 sprejet zakon o varuhu človekovih 

pravic in svoboščin, ki je ustanovil institucijo varuha in določil njegove pristojnosti ter pooblastila. 

Ustava omogoča, da se poleg varuha ČPTS z zakonom za posamezna področja določijo posebni 

varuhi pravic državljanov, vendar se to še ni zgodilo. V našo pravno ureditev je bila sprejeta 

zasnova parlamentarnega ombudsmana. Varuh ČP se najbolj približuje modelu t. im. 

skandinavskega parlamentarnega ombudsmana, ki ima najširšo pristojnost, ki sega na vse upravne, 

izvršile in sodne organe. 

3.1.2. Izvolitev 

Varuha ČP voli na predlog predsednika republike DZ z 2/3 večino vseh poslancev. Za varuha je 

lahko izvoljen samo državljan RS. Po zakonu ima varuh ČP najmanj 2 in največ 4 namestnike, ki jih 

na njegov predlog imenuje DZ. 

3.1.3. Položaj 

Varuh je v celoti neodvisen in samostojen v razmerju do vlade in ministrov, pri reševanju 

konkretnih zadev pa tudi od DZ. Ni klasičen državni organ, vseeno pa je njegov položaj precej 

podoben položaju pravosodnih organov, posebej ustavnemu sodišču. Mandatna doba varuha traja 
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6 let. Po njenem poteku je lahko varuh še enkrat izvoljen za 6 let, njegovi namestniki pa so lahko 

imenovani tudi večkrat. Varuh je lahko predčasno razrešen samo, če to sam zahteva, če je 

obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti ali trajne izgube delovne zmožnosti za 

opravljanje svoje funkcije. Postopek za razrešitev se začne na predlog 1/3 poslancev DZ, za 

razrešitev pa morata glasovati 2/3 navzočih poslancev. Funkcija varuha ni združljiva s funkcijami v 

državnih organih, organih lokalnih skupnosti, organih političnih strank in sindikatov ter z drugimi 

funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso združljive z opravljanjem javne funkcije. Priznana mu 

je tudi poklicna imuniteta, na podlagi katere ni odgovoren za mnenje ali predlog, ki ga je izrekel v 

okviru opravljanja svoje funkcije (materialna imuniteta), brez dovoljenja DZ pa ga je prepovedano 

pripreti v kazenskem postopku, ki je uvedel proti njemu v zvezi z opravljanjem njegove funkcije 

(procesna imuniteta).  

3.2. Načela delovanja in pristojnosti 

Varuh se ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o ČPTS, lahko pa se sklicuje tudi 

na načelo pravičnosti in dobrega upravljanja. Varuh ima pooblastila do vseh državnih organov, 

organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Varuh najpogosteje obravnava 

odločitve organov državne uprave in vlade, zakon pa izrecno ne izvzema niti predsednika niti DZ. 

Praviloma pa ne more obravnavati zadev, o katerih potekajo sodni ali drugi pravni postopki; 

izjemoma lahko obravnava tako zadevo, če gre za neupravičeno zavlačevanje postopka ali za 

očitno zlorabo oblasti, kadar oceni, da bi bilo za posameznika nesmotrno začeti ali nadaljevati 

postopek s pravnimi sredstvi, ali oceni, da bi bila posameznikom medtem prizadejana velika ali 

težko popravljiva škoda. Varuh lahko tem organom naslovi predloge, mnenja, kritike ali 

priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga določa varuh. Varuh ne 

razpolaga s formalnimi sredstvi za dosego določenega ravnanja in tudi ne more doseči prisilne 

izvršbe svojih ukrepov. Na voljo pa ima številne druge neformalne in formalne možnosti pritiska 

(npr. obravnava primera v DZ). Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 

so dolžni varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije ne glede na stopnjo 

zaupnosti in mu omogočiti preiskavo. Varuh lahko daje DZ in vladi pobude za spremembe zakonov 

in drugih pravnih aktov v okviru njunih pristojnosti. Predsednik DZ, predsednik vlade in ministri so 

dolžni osebno sprejeti varuha na njegovo zahtevo najkasneje v 48 urah. Varuh oz. oseba, ki so 

varuh pooblasti, lahko vstopi v uradne prostore vsakega državne organa, organov lokalnih 

skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. T. im. inšpekcijski pregled lahko opravi tudi v zaporih, 

drugih prostorih, v katerih so osebe, ki jih je odvzeta prostost, in v drugih zavodih z omejeno 

svobodo gibanja. Varuh ne obravnava oz. ne vodi postopka le v konkretnih primerih kršitve ČPTS, 

ampak spremlja, preučuje in po potrebi ukrepa tudi, kadar gre za širša in kompleksnejša vprašanja, 

ki so pomembna za varstvo ČPTS ter pravno varnost državljanov RS. 

3.3. Postopek pri varuhu človekovih pravic 

Je zaupen, neformalen in za stranke brezplačen. Varuh je dolžan voditi postopek nepristransko in 

se v vsaki zadevi seznaniti s stališči prizadetih strank. Ena temeljnih značilnosti delovanja varuha 

je njegova popolna diskrecijska pravica pri odločanju, katere zadeve bo obravnaval in katerih ne. 
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3.3.1. Pobuda za začetek postopka 

Pobudo lahko da vsakdo, ki meni, da so mu z aktom ali dejanjem državnega organa, organa lokalne 

skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene ČPTS. Varuh lahko začne postopek tudi na lastno 

pobudo, vendar mora pridobiti soglasje prizadetega.  Pobuda se praviloma vloži pisno, vsebovati 

pa mora okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda. Pobudnik mora navesti tudi, ali je 

v zadevi že uporabil pravna sredstva in če je, katera. Ko varuh prejme pobudo za začetek postopka, 

opravi potrebne poizvedbe in na tej podlagi sklene, da: 

 o pobudi odloči po skrajšanem postopku (dejansko stanje je razvidno iz dokumentacije), 

 pobudo zavrne, 

 pobude ne vzame v obravnavo (če je anonimna, prepozna, žaljiva, itd.), 

 začne preiskavo. 

3.3.2. Preiskava 

Ko se varuh odloči za začetek preiskave, pošlje sklep o preiskavi pobudniku in organu, na katerega 

se pobuda nanaša, ter zahteva potrebna pojasnila in dodatne informacije. Sodelovanje z 

varuhom ni obvezno samo za prizadeti organ, ampak za vse državne organe. Vsi funkcionarji in 

uslužbenci državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil se morajo 

odzvati varuhu na vabilo za sodelovanje v preiskavi in zaradi pojasnil. Varuh lahko vabi vsakogar 

kot pričo ali izvedenca na razgovor o zadevi, ki jo obravnava. Vabljeni se je dolžan vabilu odzvati, 

sicer se kaznuje z denarno kaznijo.  

Varuh lahko prekine preiskavo, če ugotovi, da je bila zadeva rešena na drug način, če pobudnik 

neupravičeno ne sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže zanimanja za 

nadaljevanje preiskave. Po opravljeni preiskavi varuh izdela poročilo, v katerem navede svojo 

oceno dejstev in okoliščin primera in ugotovi, ali je šlo za kršitev ČPTS ter kako so bile kršene oz. 

ali je šlo za drugo nepravilnost. Če ugotovi, da je šlo za kršitev, lahko predlaga način, s katerim naj 

se odpravi. Predlaga lahko tudi uvedbo disciplinskega postopka zoper uslužbence organov, ki so 

zakrivili nepravilnost. Organi so dolžni najkasneje v 30 dneh varuha obvestiti o ukrepih, ki so jih 

povzeli na podlagi njegovih predlogov, mnenj, kritik ali priporočil. Če tega ne storijo, lahko varuh o 

tem obvesti neposredno nadrejeni organ, pristojno ministrstvo, poroča s posebnim poročilom DZ 

ali zadevo javno objavi. Varuh poroča DZ z rednimi ali posebnimi poročili o svojem delu, 

ugotovitvah in o pravi varnosti državljanov RS. 

4. Mednarodno varstvo pravic in svoboščin 

4.1. Pravno varstvo v okviru OZN 

Prizadevanja za uvajanje mednarodnopravnih mehanizmov za varstvo ČPTS so očitna že v 

Ustanovni listini Združenih narodov, predvsem pa v Splošni deklaraciji človekovih pravic (1948). 

Države članice OZN so se zavezale, da bodo spoštovale določbe teh dveh dokumentov, vendar za 

zagotovitev njihovega uresničevanje OZN nima neposrednih pravnih sredstev. Prva sredstva in 

mehanizmi za pravno varstvo ČPTS so bila uvedena šele s sprejemom Mednarodnega pakta o 

državljanskih pravicah, ki ga je ustanovil Odbor za človekove pravice, ki so mu države članice 

tega pakta dolžne poročati o svojih ukrepih za uresničevanje s tem paktom priznanih pravic, in 

Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnihpravicah, ki je ustanovil svoj komite in 
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1970 leta uvedel postopek za obravnavo pritožb posameznikov in organizacij v zvezi s kršitvami 

ČPTS, ki jih ureja ta pakt. Prvi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih 

pravicah (1966) je Odbor za človekove pravice pooblastil, da sprejema in obravnava pritožbe 

posameznikov, ki so jim kratene pravice, določene v paktu, vendar šele po tem, ko posameznik 

uporabi vsa prava sredstva v lastni državi.  

Poleg teh dveh paktov sta nadzorstveno telo ustanovila tudi Konvencija proti mučenju in drugim 

krutim, nečloveških in poniževanim kaznim ali ravnanjem, ki je ustanovila Komite proti mučenju, 

in Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, ki je ustanovila Komite za 

odpravo rasne diskriminacije.  

V okviru OZN je še mnogo drugih institucij za varstvo ČPTS, med katerimi je najpomembnejši organ 

Komisija za človekove pravice, pomembno vlogo pa ima tudi Center za človekove pravice v 

Ženevi, ki je sestavljen iz Urada generalnega sekretarja za človekove pravice in Urada visokega 

komisarja za človekove pravice. 

4.2. Pravno varstvo v okviru Sveta Evrope 

Za Slovenijo je najpomembnejše pravno varstvo, ki ga zagotavlja Evropska konvencija o 

človekovih pravicah. V tem okviru sta bila najprej ustanovljena Evropska komisija za človekove 

pravice in Evropsko sodišče za človekove pravice. S protokolom št. 11 k Evropski konvenciji o 

človekovih pravicah (sprejet 1994 v Strasbourgu, veljati začel 1998) sta bila Evropska komisija in 

Evropsko sodišče za človekove pravice nadomeščena z novim Evropskim sodiščem za človekove 

pravice. Pomembno vlogo pri varstvu konvencijskih pravic imata tudi Odbor ministrov, generalni 

sekretar Sveta Evrope in Direktorat za človekove pravice. 

4.2.1. Evropsko sodišče za človekove pravice 

a) Položaj in sestava 

Evropsko sodišče za človekove pravice je pristojno za vse zadeve v zvezi z razlago in uporabo 

konvencije in njenih protokolov. Sodišče je stalno. Sestavlja ga toliko sodnikov (zdaj 41), kolikor 

je držav podpisnih Evropske konvencije o človekovih pravicah (članic Sveta Evrope). Sodnike 

izvoli z večino glasov parlamentarna skupščina Sveta Evrope s seznama treh kandidatov, ki jih 

imenuje vsaka država. Kandidate za sodnike RS določi na predlog predsednika DZ s tajnim 

glasovanjem z večino glasov vseh poslancev. Sodniki morajo imeti velik moralni ugled, izpolnjevati 

morajo pogoje za opravljanje visokih pravosodnih funkcij ali morajo biti splošno priznani pravni 

strokovnjaki. Sodniki delujejo na sodišču v osebnem imenu, ne kot predstavniki države. 

Predsednika in enega ali dva podpredsednika Evropskega sodišča za človekove pravice voli 

plenarno sodišče za 3 leta z možnostjo ponovitve mandata.Sodniki opravljajo funkcijo poklicno, 

mandat traja 6 let in lahko so ponovno izvoljeni. Medtem ne smejo sprejeti dolžnosti, ki ni 

združljiva z njihovo neodvisnostjo, nepristranskostjo ali z drugimi zahtevami te funkcije. Mandat 

poteče, ko dopolnijo 70 let. Sodnik je lahko razrešen svoje funkcije samo, če preostali sodniki z 2/3 

večino odločijo, da ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev. Sodniki uživajo privilegije in imuniteto, ki 

so določeni v statutu Sveta Evrope. 
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Plenarno sodišče voli svojega predsednika in podpredsednika (1 ali 2), ustanavlja senate in voli 

njihove predstavnike, sprejema poslovnik in voli tajnika in namestnike (1 ali več). Za preučitev 

zadev, predloženih sodišču, plenarno sodišče zaseda v: 

 odborih s 3 sodniki (ustanavljajo jih senati za 1 leto), 

 senatih s 7 sodniki (ustanavlja jih plenarno sodišče), 

 velikem senatu s 17 sodniki (sestavljajo ga predsednik in podpredsednik sodišča, predsedniki 

senatov in posebej izbrani sodniki). 

b) Postopek pred sodiščem se lahko uvede na: 

 zahtevo posameznika, nevladne organizacijE ali skupine posameznikov, ki trdijo, da so države 

pogodbenice kršile njihove konvencijske pravice (posamezne zahteve za obravnavo), 

 podlagi obvestila države pogodbenice o domnevni kršitvi konvencijskih določil, ki bi jih po 

njenem mnenju lahko pripisali drugi državi podpisnici (meddržavne zadeve), 

 zahtevo Odbora ministrov za izdajo svetovalnega mnenja o pravnim vprašanjih v zvezi z 

razlago konvencije in njenih protokolov (svetovalna mnenja). 

Po vložitvi zahteve oz. pritožbe posameznika, nevladne organizacija ali skupine posameznikov 

mora sodišče najprej ugotoviti, ali je ta sprejemljiva. Sodišče mora obravnavati pritožbo šele po 

tem, ko so bila izčrpana vsa notranja pravna sredstva v skladu s splošno priznanimi pravili 

mednarodnega prava (načelo subsidiarnosti), in to v 6 mesecih od dne, ko je bila sprejeta 

dokončna odločitev po notranjem pravu. Pritožba ni dopustna tudi, če: 

 je anonimna, 

 pomeni zlorabo pravice do pritožbe, 

 je ista kot pritožba, ki jo je sodišče že obravnavalo ali ki je v drugem postopku preiskave in ne 

vsebuje novih dejstev, 

 ni v skladu z določili konvencije, 

 je očitno neutemeljena. 

Vprašanje dopustnosti pritožbe presoja odbor 3 sodnikov, ki lahko odloči, da pritožba ni 

dopustna. Takšno odločitev mora sprejeti soglasno (odločitev je dokončna), v nasprotnem 

primeru o tem odloči senat 7 sodnikov. Po odločitvi, da je pritožba dopustna, o njeni 

utemeljenosti odloči senat 7 sodnikov. Senat lahko kadarkoli (razen če katera od stran temu 

nasprotuje) zadevo odstopi velikemu senatu. Država podpisnica, katere državljan je vložil 

zahtevo za obravnavo, ima pravico predložiti pisne pripombe in sodelovati pri zaslišanju. Sodba 

je dokončna, razen če stranka v 3 mesecih predloži zadevo v ponovno obravnavo velikemu 

senatu. Če zbor 5 sodnikov sprejme zahtevo za ponovno obravnavo, se o zadevi izreče veliki 

senat s sodbo. Države pogodbenice so dolžne spoštovati sodbo sodišča v vsaki zadevi, v kateri 

nastopajo kot stranke, njeno izvršitev pa nadzoruje Odbor ministrov.  

O sprejemljivosti argumentov za in proti obravnavi meddržavnih zahtevkov odloči senat, zadevo 

pa obravnava in o njej odloči veliki senat. 

Sodišče lahko na zahtevo Odbora ministrov daje svetovalna mnenja, ki ne smejo obravnavati 

vprašanj, ki so povezana z vsebino ali obsegom ČPTS, navedenih v konvenciji, in drugih vprašanj, 

ki bi jih lahko obravnavalo sodišče ali Odbor ministrov v zvezi s kakšnim postopkom. Odločitev 

Odbora ministrov za zahtevo svetovalnega mnenja sodišča mora biti sprejeta z večino glasov 

predstavnikov, ki so upravičeni, da zasedajo v Odboru. Svetovalna mnenja daje veliki senat. 
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4.2.2. Odbor ministrov 

Je pomemben organ Sveta Evrope, ki ga sestavljajo zunanji ministri vseh držav članic Sveta 

Evrope. Člani Odbora nastopajo kot vladni predstavniki. Odbor opravlja številne naloge Sveta 

Evrope in zato je le del njegovih opravil povezan z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. 

Izdajajo svetovalna mnenja in nadzirajo izvrševanje odločb Evropskega sodišča za ČP. 

4.2.3. Generalni sekretar Sveta Evrope 

Je depozitar evropske konvencije, poleg tega pa ga mora vsaka država podpisnica, ki suspendira 

posamezne ČPIS seznaniti z ukrepi in razlogi zanje in tudi o tem, kdaj so ti ukrepi prenehali 

veljati. Od države podpisnice ima pravico zahtevati tudi pojasnila, kako njeno notranje pravo 

zagotavlja učinkovito uveljavljanje določb konvencije.  
 

Tudi Evropska socialna listina je uvedla svoj nadzorni sistem – ustanovila je Odbor neodvisnih 

strokovnjakov in Vladni odbor. 

 

3. del: Državna ureditev Slovenije 

I. ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI 

1. Splošno o državi  

1.1. Pojem države in državne oblasti 

 Širši pojem: država je celotna družbena skupnost na nekem ozemlju, ki jo ureja državna 

organizacija. Tri sestavine države: ozemlje, prebivalstvo in državna organizacija.   

 Ožji pojem: država v ožjem pomenu je državna organizacija 

Ozemlje države je oblikovano na podlagi zgodovinskih okoliščin, naravnih meja ali mednarodnih 

pogodb (v sodobnem času). Določa okvir in meje delovanja državne oblasti, ki je na ozemlju 

učinkovita in izključna (na ozemlju države se, brez njenega privoljenja, ne more izvajati nobena 

druga oblast. Prebivalci so osebe, ki prebivajo na ozemlju države. Lahko so državljani ali pa tujci. 

Ne glede na to se državna oblast razteza na vse prebivalce; med državljani in državo pa obstaja 

posebno razmerje, zgrajeno iz pravic in dolžnosti obeh strani. Državna organizacija organizira 

življenje in delovanje družbene skupnosti na določenem ozemlju in mora delovati v splošno korist. 

Državna organizacija izvaja državno oblast, kar pomeni, da na prisilen način ureja življenje v državi 

(prebivalci so ji podrejeni) in ima monopol nad izvajanjem državne oblasti. Osebe na ozemlju 

države morajo delovati v skladu z zahtevami državne oblasti, nanjo pa lahko tudi vplivajo; 

posredno in neposredno. Državna organizacija je suverena (od tod pojem državna suverenost). 

Državno suverenost delimo na notranjo in zunanjo. Zunanja državna suverenost: Državna 

organizacije je neodvisna nasproti drugim državnim organizacijam (=država je neodvisna in 

samostojna v razmerju do drugih držav). Notranja državna suverenost: državna oblast je na 

ozemlju države vrhovna, samostojna, izvirna, vseobsežna in enotna. (državna organizacija edina 

izvaja oblast na svojem ozemlju, ni podrejena nobeni drugi oblasti in obvladuje celotno državo). 

Ker se države čedalje bolj povezujejo z mednarodnimi pogodbami prenašajo dele svoje 
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suverenosti na organe skupnosti (npr. Evropska unija). Pojma države in prava se tesno prepletata, 

saj po eni strani država kreira  pravo, po drugi strani pa je omejena s strani prava. 
 

1.2. Oblastne funkcije države 

V preteklosti je bila državna oblast bolj ali manj enotna, nato pa se je začela ločevati na več funkcij. 

Državna funkcija je skupek istovrstnih oblastnih dejavnosti države, ki jih v sodobni državi izvajajo 

različni državni organi. Poznamo tri sisteme delitve oblasti: 

 Dualistični: državna oblast se deli na funkcijo odločanja (zakonodajni organi) in funkcijo 

izvrševanja  (izvršilni in sodni organi) 

 Trialistični: sistem si je zamislil Montesquieu, oblast se deli na tri veje: zakonodajno,  

izvršilnoupravno in sodno oblast. Ta sistem je najpogostejši. 

 Kvadrialistična: pozna štiri funkcije oblasti: zakonodajno, izvršilno, upravno in sodno.  

Zakonodajna funkcija države izdaja zakone in s tem postavlja okvir in  meje izvajanju drugih 

državnih funkcij. Opravlja jo zakonodajni organ (parlament), del zakonodaje pa običajno opravlja 

tudi izvršilni organ (t.i. delegirana zakonodaja).Izvršilnoupravna funkcija države izvršuje  zakone, 

pri čemer sprejema različne  splošne pravne akte (izvršilni predpisi) in posamične pravne akte 

(upravne odločbe). Opravljajo jo izvršilni organi (npr. poglavar države, vlada, upravni organi). 

Sodna funkcija države se izvaja z avtoritativno ugotovitvijo kršitve pravne norme in njen 

odstranitve. Sem spada tudi ustavnosodna kontrola.  

1.3. Načelo enotnosti in načelo delitve oblasti 

Na temeljne funkcije državne oblasti se navezuje tudi organizacija državne oblasti – dve načeli: 

 Načelo enotnosti oblasti izhaja iz prepričanja, da je državna oblast lahko samo enotna, saj je 

izraz suverenosti ljudstva. Osredotočena je v enem državnem organu (praviloma 

zakonodajni), ostali organi pa so mu podrejeni. To načelo je bilo uveljavljeno predvsem v 

socialističnih ustavah, v sodobnem času je redko uporabljeno, ima ga npr. Švica. 

 Načelo delitve oblastise je pričlo razvijati v 17. in 18. st. v VB in Franciji; glavni utemeljitelj pa 

je Montesquieu, ki je z ločitvijo državne oblasti na tri veje, postavil zahtevo, da vsako oblast 

izvaja različna oseba in različen državni organ. Vse tri veje oblasti pa naj bi med seboj 

sodelovale in se nadzorovale (sistem zavor in ravnovesij).  

1.4. Državni organi 

Izvajajo državno oblast. So stalne institucije, katerih naloge opravljajo fizične osebe. Za delovanje 

potrebujejo tri elemente: fizične osebe, pooblastila (na podlagi katerih delujejo) in materialna 

sredstva. Državni organi imajo lahko stvarno (pristojni za območje vse države) ali krajevno 

(pristojni za manjše območje znotraj države) pristojnost. Delovanje organov mora biti med seboj 

usklajeno, kar zagotavlja hierarhija državnih organov. Delitve državnih organov glede na: 

 opravljanje državne funkcije: zakonodajni, izvršilni, upravni (najštevilčnejši) in sodni organi; 

 način pridobivanja funkcije: voljeni (parlament) inpostavljeni (postavi jih nek višji organ); 

 število oseb, ki opravljajo naloge: individualni (predsednik) in kolegijski(vlada, parlament); 

 območje, na katerem izvajajo svoje funkcije: centralni in lokalni. 
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2. Oblike držav 

2.1. Oblike vladavine 

Je odvisna od tega kako je organiziran šef države in kakšen je njegov pravni položaj. Šef države 

ima bolj ali manj povsod enake temeljne značilnosti (predstavljanje države navzven in navznoter, 

poveljevanje oboroženim silam države, imenovanje visokih državnih funkcionarjev), razlikuje pa se 

po načinu pridobitve te funkcije in njenim izvajanjem. Glede na to, države delimo na: 

 Monarhija:Šef države je pravno in politično neodgovoren (je suverena oseba). Položaj 

ponavadi dobi z dedovanjem, funkcijo pa opravlja dosmrtno. Poznamo tri vrste monarhij: 

absolutne (se pojavijo najprej; monarh obvladuje vse tri veje oblasti), sledijo ustavne ter 

parlamentarne (sodobne monarhije, parlament popolnoma prevlada nad monarhom, ki ima 

zgolj simboličen pomen). Skozi zgodovino položaj monarha slabi.  

 Republika: Šef države je pravno odgovoren (politično pane!). Funkcijo dobi z izvolitvijo 

(posredno, neposredno), njeno trajanje je časovno omejeno (mandat). Poznamo 3 vrste 

republik (glede na obliko državne oblasti): predsedniško (šef države je nosilec izvršilne veje 

oblasti), parlamentarno (predvsem reprezentativna in simbolična funkcija) ter skupščinsko (ni 

organa, ki bi opravljal funkcijo šefa države, opravlja jo poseben kolektivni izvršilni organ). 

2.2. Oblike državne ureditve 

Države glede na njihovo notranjo strukturiranost ločimo na:  

 Konfederacija ni država, temveč zveza samostojnih držav, ki nastanejo z mednarodno pogodbo 

med njimi. Od drugih mednarodnih združenj se razlikuje po tem, da ima skupne organe 

(konfederalna skupščina). Vsaka članica ima pravico do nulifikacije (nestrinjanje z odločitvijo 

skupnega organa) ter pravico do secesije (izstop iz konfederacije). Taka država je danes BIH. 

 Unitarna država:vsa oblast izvira iz enega centra, pri čemer je lahko stopnja centralizacije 

večja ali manjša. Glede na to ločimo centralizirane(oblast poteka in deluje iz enega centra) in 

decentralizirane(centralna oblast prenaša del oblasti na nižje organe). 

 Federacija ali zvezna država:tu obstajajo poleg centralne oblasti še relativno samostojni centri 

oblasti (=federalne enote). Razlika med federacijo in konfederacijo je, da federalne enote 

nimajo lastne mednarodnopravne subjektivitete. Podlaga federacije je zvezna ustava. Vsaka 

federacija ima dva pravna reda; pravni red federacije in federativnih enot, slednji mora biti 

podrejen in v skladu s pravnim redom federacije (enako razmerje velja za zvezno ustavo in 

ustave federalnih enot). Prva sodobna federacija so ZDA, poznamo še Švico, Indijo, Brazilijo… 

Evropska unija je posebna združitev držav, ki vsebuje elemente konfederacije in federacije, hkrati 

pa so njene članice še vedno samostojne države.  

2.3. Oblike državne oblasti 

2.3.1. Predsedniški sistem 

Je nastal v ZDA z ustavo iz l. 1787. V tem sistemu so trije temeljni državni organi (kongres, 

predsednik in vrhovno sodišče) enakopravni. Funkcijo opravljajo razmeroma samostojno, pri 

čemer se med nadzorujejo in omejujejo. Zakonodajno funkcijo ima kongres (sestavljen iz 

predstavniškega doma in senata). Izvršilno funkcijo ima predsednik države sodno pa vrhovno 
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sodišče, ki opravlja tudi ustavnosodno kontrolo. Sistem zavor in ravnovesij v predsedniškem 

sistemu: Kongres z zakoni postavlja meje za preostali dve funkciji, omejuje pa ju tudi tako, da 

določa državni proračun. Kongres omejuje predsednik s pravico do suspenzivnega veta (za 

uveljavitev zakona je namreč potreben njegov podpis). Vrhovno sodišče omejuje ostali dve funkciji 

tako, da razglasi njune predpise za neustavne.  

2.3.2. Parlamentarni sistem 

V ospredju sta izvršilna in zakonodajna funkcija, sodna je potisnjena ob stran, zato lahko govorimo 

o dualizmu zakonodajne in izvršilne oblasti. Obe veji oblasti sta enakopravni. Izvršilna oblast je 

razdeljena med dva nosilca, vlado in šefa države. Vlada je politično odgovorna parlamentu, 

nastane in deluje pa lahko le po volji parlamenta (če ji parlament izglasuje nezaupnico, mora 

odstopiti). Šef države pa je politično neodgovoren. 

2.3.3. Parlamentarno-predsedniški (polpredsedniški) sistem 

Se je razvil v Franciji v času pete republike. Od parlamentarnega se razlikuje po tem,da je funkcija 

predsednika močno okrepljena, kar se kaže v neposredni izvolitvi in večjih pristojnostih (vodi 

vlado, ki mu je tudi odgovorna).  

2.3.4. Skupščinski sistem 

V nasprotju z ostalimi, izhaja iz načela enotnosti oblasti. Po tem načelu vsa oblast izhaja iz 

ljudstva, ki jo izvaja neposredno ali posredno. Vsa oblast je osredotočena in izhaja iz enega 

organa, ki je najvišji organ oblasti in voli ter odpoklicuje druge državne organe. Ta organ je 

skupščina, ki je hkrati nosilec zakonodajne oblasti ter predstavniško telo ljudstva. Ta sistem je bil 

uveljavljen v Sovjetski zvezi, danes pa ga uporablja Švica. 

3. Sistem organizacije oblasti v Sloveniji 
Do osamosvojitve je bila Slovenija republika kot zvezna enota jugoslovanske federacije, kjer je 

veljalo načelo enotnosti oblasti. Po sprejetju ustave l. 1991 je Slovenija postala samostojna država 

z republikansko obliko vladavine in unitarno obliko državne ureditve. Uvedeno je bilo načelo 

delitve oblasti in parlamentarni sistem državne ureditve (zgledovanje po nemški ustavi).  

Kljub temu obstajajo določbe, ki vnašajo elemente skupščinskega sistema, zato naš sistem v praksi 

deluje bolj kot skupščinski kot pa parlamentarni. To velja zlasti za razmerje med državnim zborom 

in vlado, kjer je državni zbor bistveno močnejši. Prav tako so pooblastila šefa države v razmerju do 

državnega zbora manjša kot naj bi v parlamentarnem sistemu bila.  
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II. DRŽAVNI ZBOR IN DRŽAVNI SVET 

1.  Splošno o predstavniškem telesu 

1.1. Pojem, nastanek in funkcije predstavniškega sistema 

1.1.1. Pojem predstavniškega telesa 

Predstavniško telo je tisti državni organ, ki predstavlja ljudstvo kot celoto in sprejema 

najpomembnejše odločitve v družbi. Opravlja zakonodajno funkcijo (najpomembnejša), zato mu 

lahko rečemo tudi zakonodajno telo, najpogosteje pa se uporablja izraz parlament, ki je nastal v 

Angliji že v srednjem veku. Parlament, v sodobnem pomenu besede, se je v celinski Evropi uvedel 

šele po prvi svetovni vojni.  

1.1.2. Nastanek in razvoj političnega predstavništva 

Prek političnega predstavništva se danes izvršuje načelo ljudske suverenosti. Prve oblike takih 

predstavništev so se pojavile v Atenah (svet) in v rimski državi (senat). V srednjem veku so se 

vzpostavile stanovske skupščine, ki so omejevale in nadzorovale monarhovo oblast. Politično 

predstavništvo v sodobnem pomenu pa se je uveljavilo v času buržoaznih revolucij, pri tem sta 

pomembni predvsem VB in Francija. V VB se je parlament razvil evolutivno iz posvetovalnih 

organov, v Franciji pa revolucionarno, kjer se je stanovska skupščina neposredno preobrazila v 

narodno. Montesquieu je v svoji knjigi razložil nujnost uporabe predstavniškega telesa, saj 

neposredna demokracija v velikih državah ni mogoča; narod pa ni sposoben sprejemati zakonov. 

Danes je politično (voljeno) predstavništvo temelj demokratične politične vladavine.  

1.1.3. Funkcije predstavniškega telesa 

Najpomembnejša je zakonodajna, poleg nje pa sta pomembni še volilna (voli predsednika države, 

ustavne sodnike) in nadzorna (nadzorovanje dela vlade z nezaupnico, interpelacijo in poslanskimi 

vprašanji, parlamentarna preiskava). Temelji pristojnosti so določeni v ustavi.  

1.2. Sestava in oblikovanje predstavniškega telesa 

1.2.1. Sestava predstavniškega telesa 

Sodobni parlamenti so lahko enodomni ali dvodomni (federalne države in večina evropskih držav 

po ang.vzoru). Dvodomnost naj bi omogočala sprejemanje kakovostnejših odločitev ter 

kontinuiteto in stabilnost oblasti. Prvi dom ima bolj ali manj enak položaj (predstavniško in 

zakonodajno telo), drugi dom pa je lahko enakopraven ali šibkejši.Glede na položaj drugega doma 

ločimo:  

 Popolna dvodomnost:drugi dom ima popolnoma enak položaj kot prvi dom, tudi na 

zakonodajnem področju. Taka oblika je redka. Pri reševanju sporov med domovoma je volja 

obeh povsem enakovredna, zato, brez soglasja, odločitev največkrat ni sprejeta. 

 Nepopolna dvodomnost: položaj drugega doma je šibkejši od prvega. Na zakonodajnem 

področju drugi dom ne odloča enakopravno s prvim domom, na voljo ima le posredne in 

omejene oblike vpliva na sprejetje zakona, npr. suspenzivniveto. Pri reševanju sporov sta si 

domova neenakopravna in v vsakem primeru zmaga prvi dom, ki lahko odloči sam ali skupaj z 
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drugim domom kot enotno predstavniško telo. V tem primeru drugi dom sicer neposredno 

sodeluje, vendar je prvi dom številčnejši, zato so njegove možnosti za zmago večje, kljub temu, 

da je v takem primeru predpisana zahtevnejša večina za sprejetje zakona.  

1.2.2. Oblikovanje predstavniškega telesa 

Parlament se oblikuje z neposrednimi volitvami  na podlagi splošne in enake volilne pravice, saj le 

tako predstavlja ljudstvo kot celoto. Vendar pa se način oblikovanja drugega doma pogosto 

razlikuje od načina oblikovanja prvega doma. Tako kot prvi se oblikuje z volitvami, ki pa so pogosto 

posredne. Oba domova pa se lahko razlikujeta glede trajanja mandata, volilne pravice… 

1.3. Predstavniško telo v slovenski ureditvi 

V času Jugoslavije je bilo slovensko predstavniško telo skupščina SR Slovenije, sestavljena iz treh 

domov (zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora). Danes opravlja vlogo 

splošnega predstavniškega telesa DZ, poleg njega pa deluje še, z ustavo določen, državni svet. Pri 

čemer ima DZ zakonodajno in vse ostale funkcije sodobnega parlamenta, državni svet pa posebna, 

z ustavo določena, pooblastila na področju zakonodajne in nadzorne funkcije. Položaj državnega 

sveta, glede na DZ ustreza nepopolni dvodomnosti. 

2. Državni zbor 

2.1. Položaj in vloga 

Državni zbor ima vlogo splošnega predstavniškega telesa in izhaja iz načela po katerem je 

predstavnik vseh državljanov.  

2.2. Sestava, mandatna doba in pristojnosti državnega zbora 

2.2.1. Sestava državnega zbora 

Državni zbor opravlja zakonodajno funkcijo in šteje 90 poslancev, ki so izvoljeni na podlagi splošne 

in enake volilne pravice in so predstavniki vsega ljudstva (88 poslancev), poleg njih pa so v DZ 

predstavljeni tudi pripadniki italijanske in madžarske narodne manjšine (2 poslanca). 

2.2.2. Mandatna doba državnega zbora 

Člani parlamenta so izvoljeni le za določen čas v katerem imajo njegovi člani mandat za opravljanje 

svoje funkcije, zato mu rečemo mandatna doba, ki ponavadi traja 4 ali 5 let. V predsedniškem 

sistemu mandatna doba vedno traja do konca, v parlamentarnem pa je možno predčasno 

razpustiti parlament in skrajšati njegovo mandatno dobo. Parlament se sestaja le na občasnih 

zasedanjih, ki so vnaprej določeni.  V Jugoslaviji je imela republiška skupščina omejen mandat (4 

leta), vendar njen mandat ni bil izenačen z mandatom njenih članov (posamezni člani so bili 

zamenljivi ne da bi prišlo do razpusta). Mandat skupščine je v vsakem primeru trajal do konca. V 

samostojni Sloveniji mandat traja 4 leta, lahko pa je tudi krajši in v izjemnih primerih tudi daljši (v 

primeru vojne ali izrednega stanja). Mandat državnega zbora se začne z njegovo prvo sejo.  

2.2.3. Pristojnosti državnega zbora 

Državni zbor v celoti opravlja zakonodajno funkcijo, pod katero spada: sprejemanje spremembe 

ustave, sprejemanje zakonov in drugih splošnih aktov, sprejemanje svojega poslovnika, 
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sprejemanje državnega proračuna in zaključnega računa proračuna, ratificiranje mednarodnih 

pogodb in razpisovanje referendumov. V okviru volilne funkcije državni zbor voli, imenuje in 

razrešuje predsednika vlade in ministre, predsednika in podpredsednika državnega zbora, sodnike 

ustavnega sodišča in druge sodnike, guvernerja centralne banke, varuha človekovih pravic… V 

okviru nadzorne funkcije pa odreja parlamentarno preiskavo, odloča o zaupnici in nezaupnici 

vladi, odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred ustavnim 

sodiščem. Poleg tega določa o razglasitvi izrednega  in vojnega  stanja ter imuniteti poslancev, 

sodnikov ustavnega sodišča in sodnikov.  

2.3. Poslovnik in delovanje državnega zbora 

2.3.1. Poslovnik državnega zbora 

Način poslovanja parlamenta je urejen v različnih aktih; temeljna načela določa ustava, bolj 

podrobno pa urejajo zakoni, poslovniki, drugi predpisi in ustavni običaji. Akt, ki v kodificirani obliki 

predpisuje način poslovanja parlamenta se imenuje poslovnik, ki ga parlament  sprejme 

popolnoma samostojno z dvotretinjsko večino navzočih poslancev. Poslovnik ureja: način dela in 

poslovanja parlamenta, pravice in dolžnosti poslancev in razmerja parlamenta do drugih državnih 

organov. Način dela in organizacijo državnega zbora lahko določajo tudi odloki o ustanovitvi 

delovnih teles ter poslovniki delovnih teles.  

2.3.2. Način delovanja državnega zbora 

Državni zbor svoje delo opravlja na zasedanjih  in sejah. Zasedanja so daljša časovna obdobja 

delovanja državnega zbora, poznamo jesensko  in spomladansko. Znotraj zasedanja pa dela 

državni zbor na sejah, ki jih skliče predsednik državnega zbora in potekajo na določene dneve v 

mesecu. Poznamo redne (praviloma zadnji teden v mesecu) in izredne (kadar je potrebno). Izredne 

seje skliče predsednik državnega zbora na zahtevo četrtine poslancev državnega zbora ali 

predsednika republike.  

2.3.3. Način odločanja državnega zbora 

Državni zbor lahko sprejema odločitve le, če je zagotovljena sklepčnost (če je na seji navzoča 

večina poslancev). Večinoma z večino opredeljenih glasov, razen če je , v zakonu ali ustavi, 

določeno drugače. Poznamo tri vrste drugačnih večin:  

 Absolutna navadna večina je večina glasov vseh poslancev in se uporablja pri volitvah 

predsednika vlade. 

 Relativna kvalificirana večina zavzema dve tretjini glasov navzočih poslancev in se uporablja 

pri sprejemanju poslovnika državnega zbora in zakona o referendumu. 

 Absolutna kvalificirana večina  zavzema dve tretjini glasov vseh poslancev in se uporablja pri 

zakonu o volitvah v državni zbor in aktu o spremembi ustave.  

Odločitve se sprejemajo z javnim glasovanjem na tri načine: z uporabo posebne glasovalne 

naprave, z dvigovanjem rok ali s poimenskim izrekanjem. Tajno glasovanje se izvede le na 

nekaterih volitvah (predsednika in podpredsednika državnega zbora, predsednika vlade) in 

občutljivejših temah (odločitev o obtožbi predsednika republike, pri odločanje o zaupnici vladi…). 

Pri tajnem glasovanju se glasuje z glasovnicami  in glasovalnimi skrinjicami.  
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2.4. Vodstvo državnega zbora 

Predsednika parlamenta sklicuje, vodi seje, odloča o proceduralnih vprašanjih, predstavlja 

parlament navzven in nasproti drugim organom državne oblasti. Mandatna doba predsednika se 

ponavadi ujema z mandatno dobo parlamenta.  

84. člen URS določa, da se predsednika državnega zbora izvoli z večino glasov vseh poslancev. 

Podrobneje pa so pristojnosti določene v poslovniku državnega zbora. Predsednik predstavlja 

državni zbor, vodi njegovo delo, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajanje poslovnika. Izvoljen je s 

tajnim glasovanjem in za svoje delovanje odgovoren državnemu zboru. Poslovnik je uvedel tudi 

podpredsednike državnega zbora (največ trije), ki predsedniku pomagajo in ga tudi nadomeščajo. 

Tudi podpredsedniki so odgovorni državnemu zboru. Pri pripravi sej pa predsedniku pomaga 

kolegij predsednika.  

2.5. Delovna telesa in poslanske skupine  

Parlamentarni odbori in komisije omogočajo bolj pretehtano odločanje o parlamentu. Sestavljeni 

so iz poslancev, ponavadi tako, da do izraza pride strankarska sestava parlamenta. Njihova naloga 

je, da pred odločitvijo parlamenta vsako zadevo preučijo, zavzamejo stališče ter dajejo pripombe 

in usmeritve. Sami ponavadi ne odločajo o ničemer. Pri nas se je za komisije in odbore uveljavilo 

ime delovno telo (spremlja stanje na posameznem področju, oblikuje stališč o vprašanjih in 

obravnava predloge zakonov in drugih splošnih aktov DZ). Matično delovno telo je tisto delovno 

telo, na čigar področje sodi obravnavana zadeva. To mora o svojih stališčih in predlogih sproti 

dajati poročila državnemu zboru. Delovna telesa se delijo na odbore (opravljajo tipične naloge 

parlamentarnih odborov) in komisije. Slednje opravljajo naloge, ki so potrebne za konstituiranje in 

poslovanje državnega zbora(mandatno-volilna komisija, komisija za poslovnik, komisija za narodne 

skupnosti…) in opravljanje nekaterih posebnih nalog (npr. komisija za peticije). Odbori so 

večinoma stalni in za enaka področja kot so v vladi ustanovljena ministrstva. Poslanske skupine so 

skupine poslancev, ki praviloma pripadajo isti stranki. Kandidati iz iste kandidatne liste lahko 

ustanovijo le eno poslansko skupino, vsak poslanec pa je lahko član le ene poslanske skupine. Za 

ustanovitev poslanske skupine so potrebni vsaj trije poslanci. Vodje poslanskih skupin sodelujejo v 

kolegiju predsednika DZ.  

2.5. Službe državnega sveta 

Delovanje državnega zbora zahteva opravljanje veliko različnih opravil in nalog, zaradi katerih se 

razvijejo posebne službe. Najpomembnejša je zakonodajno-pravna služba, delo vseh služb pa vodi 

generalni sekretar.  

3. Državni svet 

3.1. Položaj in struktura državnega sveta 

3.1.1. Položaj državnega sveta 

Državni svet naj bi bil odsev družbene strukturiranosti  in  interesov različnih družbenih skupin. 

URS govori o njem od 96. do 101. člena; pri tem urejanju je skopa in določa, da naj delovanje 

državnega sveta uredi poseben zakon, tako je bil izdan zakon o državnem svetu.  
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3.1.2. Sestava in način oblikovanja državnega sveta 

Državni svet je sestavljen iz predstavnikov funkcionalnih interesov (štirje predstavniki 

delodajalcev, štirje predstavniki delojemalcev, štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih 

poklicev, in šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti) ter predstavnikov teritorialnih 

interesov (22 predstavnikov). Vsega skupaj državni svet sestavlja 40 članov. Volitve v državni svet 

ureja zakon, ki ga je sprejel DZ z 2/3 večino vseh glasov; potekajo posredno, mandat traja 5 let.  

3.2. Pristojnosti državnega sveta 

Državni svet sam ne sprejema nobenih odločitev, temveč vse svoje pristojnosti izvršuje v razmerju 

do državnega zbora. Državni sveti ni zakonodajno telo (ne sme sprejemati zakonov ali drugih 

splošnih pravnih aktov). Ima predvsem tri funkcije:  iniciativno (predlaganje državnemu zboru 

sprejem zakonov, zahtevati razpis zakonodajnega referenduma, in zahtevati parlamentarno 

raziskavo), korektivno in svetovalno funkcijo (dajanje mnenj o različnih zadevah- velja za obe 

funkciji). Ima tudi pravico do odložilnega veta (prisili DZ da še enkrat odloča o zakonu, ki je že bil 

sprejet; za ponovno sprejetje je potrebna večina glasov vseh poslancev ter zahtevati presojo 

ustavnosti in zakonitosti pred ustavnim sodiščem.  

3.3. Organizacija in način dela državnega sveta 

Državni svet sam ureja svoje poslovanje, ustava pa v 101. členu določa, da mora imeti svoj 

poslovnik, ki mora biti sprejet z večino glasov vseh članov. O organizaciji državnega sveta govori 

Zakon o državnem svetu, ki določa, da mora DS imeti predsednika  in podpredsednika izvoljena z 

absolutno navadno večino. Poslovnik pa določa mandatno dobo dve leti in pol  (polovica mandata 

DZ).  Predsednik DS predstavlja DS, pripravlja, vodi in sklicuje seje ter usklajuje delo DS z delom DZ, 

podpredsednik mu pri tem pomaga in ga nadomešča. Tudi državni svet ima delovna telesa in sicer 

stalne in občasne komisije in interesne skupine (se oblikujejo namesto poslanskih skupin). DS 

lahko sprejema odločitve le, če je sklepčen (99. člen URS), praviloma pa odloča z večino 

opredeljenih glasov, pri čemer mora za glasovati najmanj 11 članov. 

4. Razmerja DZ in DS do drugih temeljnih državnih organov 
a) Razmerje državnega zbora do državnega sveta: Položaj državnega zbora je močnejši, saj 

opravlja vse pristojnosti parlamenta, medtem ko lahko državni svet le vpliva na delovanje 

državnega zbora. Državni svet je v podrejenem  položaju. Prav tako nima nobenih 

zakonodajnih pristojnosti, pri sprejemanju zakonov lahko sodeluje le posredno (zakonodajna 

iniciativa, veto, zakonodajni referendum). Zakon lahko sprejme le državni zbor. Delovna telesa 

državnega zbora sodelujejo z delovnimi telesi državnega sveta.  

b) Razmerje državnega zbora do predsednika republike: Razmerje med tema dvema organoma 

se pri nas razlikuje od razmerij v drugih parlamentarnih sistemih. Parlament ima manjši vpliv 

na položaj predsednika, saj je slednji izvoljen neposredno. Predsednik pa ima manj možnosti 

za vplivanje na parlament.  

c) Razmerje med državnim zborom in vlado: Položaj vlade pri nas posredno slabita ustava in 

zakonska ureditev, ki veliko pristojnosti, ki jih ima v parlamentarnih sistemih običajno vlada, 

prepuščata državnemu zboru. Med vlado in državnim zborom je tesno sodelovanje. Vlada 

mora sodelovati pri delu državnega zbora in njegovih delovnih teles pri sprejemanju zakonov 
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in drugih predpisov, ki jih je sama predlagala. Pravico pa ima dati mnenje k vsakemu zakonu ali 

aktu, ki ga ni  sama predlagala.  

d) Razmerje med državnim zborom in ustavnim sodiščem: Tudi ustavno sodišče in državni zbor 

sta tesno povezana. Državni zbor voli vse ustavne sodnike (163. člen URS), sprejema zakone, 

katerih skladnost z ustavo preverja ustavno sodišče, z zakonom ureja pomembna vprašanja 

položaja in delovanja ustavnega sodišča in položaja njegovih sodnikov, z zakonom tudi lahko 

določi nove pristojnosti ustavnega sodišča. Državni zbor določa sredstva za delo ustavnega 

sodišča, slednje samo odloča o porabi teh sredstev. Državni zbor odloča o imuniteti sodnikov 

(167. člen URS) in vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 

predpisov. Poleg tega je državni zbor dolžan upoštevati in izvajati odločitve ustavnega sodišča, 

ki lahko razveljavi zakone ter razveljavi oz. odpravi druge splošne pravne akte državnega 

zbora. Pri ratifikaciji mednarodnih pogodb je državni zbor vezan na mnenje ustavnega sodišča 

o njeni skladnosti z ustavo. Razmerje med državnim zborom in ustavnim sodiščem ureja tudi 

poslovnik državnega zbora.  

e) Razmerje med državnim svetom in vlado: Med tema dvema organoma ni nobenega ustavno 

določenega razmerja. Kljub temu pa vlada želi vplivati predvsem na mnenje državnega sveta, 

saj bi lahko slednji s svojimi pristojnostmi (npr. veto, referendum) ogrozil sprejetje zakona za 

katerega je vlada zainteresirana. 

5. Postopek sprejemanja zakonov in drugih aktov DZ 

5.1. Akti državnega zbora 

Najpomembnejši akti, ki jih sprejema DZ, so zakoni. Pri tem DZsam presoja, katera vprašanja bo 

uredil z zakonom; dolžan je pravno uokviriti le tista vprašanja, katerih institucionalizacijo zahteva 

že ustava. Pri svojem delu je vezano le na ustavo, ki določa, da sme DZ določati pravice in 

obveznosti državljanov le z zakonom. Poleg zakonov DZ sprejema tudi druge pravno zavezujoče 

splošne akte (avtentične razlage zakonov, odloki in sklepi, državni proračun, zaključni račun 

državnega proračuna, nacionalni programi na področju družbenih dejavnosti in gospodarske 

infrastrukture) in pravno nezavezujoče splošne pravne akte (deklaracije, resolucije in priporočila). 

Akte, ki jih sprejema DZ in njihovo vsebino določa poslovnik državnega zbora.  

5.2. Zakonodajni postopek 

5.2.1. Zakonodajna iniciativa 

Je dejanje, ki sproži zakonodajni postopek. Zakon lahko predlagajo vsi poslanci, vlada in določeno 

število volivcev. V Sloveniji imajo zakonsko iniciativo: vlada, vsak poslanec,najmanj 5000 volivcev 

in državni svet. (88. in 97. člen URS). Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi je določil, da mora 

predlog zakona, ki ga predložijo volivci vsebovati: naslov zakona, uvod, besedilo členov in 

obrazložitev. Pobudo za predložitev zakona da lahko vsak volivec, politična stranka ali drugo 

združenje državljanov. Pobuda pa še ne sproži zakonodajnega postopka, saj jo mora v 60ih dneh 

podpreti predpisano število volivcev.  
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5.2.2. Faze zakonodajnega postopka 

Zakonodajni postopek je skupek pravil, s katerimi so urejene posamezne faze v postopku 

sprejemanja zakona ter pravice in dolžnosti udeležencev v postopku. Temeljna načela postopka so 

določena v ustavi, ostalo pa določa poslovnik državnega zbora (89. člen URS). Postopek je 

sestavljen iz več obravnav, še pred njimi pa predlog zakona obravnavajo parlamentarni odbori oz. 

komisije in dodajo k njem pripombe, mnenja. Vse to omogoča večjo pretehtanost odločitve. 

Poznamo tudi krajši postopek, ki pa je navadno izjema in je dopusten le v primeru nuje.  

5.2.3. Redni zakonodajni postopek 

Se deli na tri faze: prvo, drugo in tretjo obravnavo. Že za prvo fazo je treba predložiti pravno 

redigiran predlog zakona, ki mora vsebovati naslov zakona, besedilo členov, obrazložitev in uvod. 

V uvodu mora biti: ocena stanja in razlogi za sprejetje zakona, cilji in poglavitne rešitve, ocena 

finančnih posledic predloga za državni proračun, prikaz ureditve drugih pravnih sistemov, 

prilagojenost ureditve pravu Evropske Unije. Še pred prvo obravnavo je možna predhodna 

obravnava, ki še ni del zakonodajnega postopka in omogoča lažjo odločitev parlamenta.  

a) 1. obravnava zakonazakona praviloma še ne obravnava, ampak se zakon poslancem le 

posreduje. Do splošne obravnave zakona pa pride, če to zahteva najmanj deset poslancev. V 

tem primeru se prične razprava o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona ter ciljih in rešitvah 

zakonskega predloga. Če se državni zbor odloči, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo 

obravnavo se zakonodajni postopek nadaljuje, če ne, se konča. Predlagatelj lahko tudi sam 

umakne ali nadomesti predlog zakona. Vendar to lahko stori le do sklica seje državnega zbora 

oz. matičnega delovnega telesa. Po prvi obravnavi predsednik državnega zbora določi matično 

delovno telo in mu dodeli predlog zakona v obravnavo.  

b) 2. obravnava zakonapoteka v dveh fazah: v matičnem delovnem telesu in v državnem zboru. 

V prvi fazi k predlogu vlagajo amandmaje (sprememba člena  ali naslova zakona, črtanje člena, 

dodajanje novega člena), slednje lahko vložijo: poslanci, poslanska skupina, zainteresirano 

delovno telo in delovno telo, ki je pristojno za vprašanja financ in vlada, kadar ni 

predlagateljica zakona. Vse amandmaje obravnava matično delovno telo, ki o vsakem posebej 

glasuje. Po obravnavi pripravijo dopolnjen predlog zakona (z vsemi amandmaji). Matično 

delovno telo pa lahko sklene, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, o čemer 

dokončno odloči državni zbor. Druga faza poteka na seji državnega zbora, kjer se razpravlja in 

glasuje le še o členih h katerim so bili dodani amandmaji. Tudi v tej fazi je možno dodatno 

amandmiranje (poslanska skupina, deset poslancev in vlada (kadar ni predlagateljica zakona)), 

vendar le členov, ki so že bili amandmirani. Če je matično delovno telo sklenilo, da predlog 

zakona ni primeren, državni zbor o predlogu matičnega delovnega telesa glasuje; če se z njim 

strinja, se zakonodajni postopek konča, če ne, pošljejo predlog zakona matičnemu delovnemu 

telesu v obravnavo. V obeh fazah ima predlagatelj zakona pravico, vložiti amandmaje k 

vloženim amandmajem.  

c) 3. obravnava zakona: DZ razpravlja o zakonu kot celoti, izjemoma pa tudi o posameznih členih 

in sicer tistih, na katerih so bili na seji državnega zbora sprejeti amandmaji. Tudi amandmiranje 

je na tretji obravnavi oteženo; amandmaje lahko dajejo predlagatelj zakona, vlada (kadar ni 

predlagatelj zakona) in poslanska skupina, vložijo pa jih lahko le k členom, h katerim so bili v 

drugi obravnavi sprejeti amandmaji. Če se ugotovi, da so določeni deli zakona medsebojno oz. 
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z drugimi zakoni neusklajeni, je treba sprejeti uskladitveni amandma. Če tani sprejet, se 

zakonodajni postopek konča. Po končani razpravi poslanci glasujejo o predlogu zakona kot 

celoti. Zakon je sprejet z večino opredeljenih glasov, v kolikor ni predpisano drugače.  

5.2.4. Skrajšani in nujni zakonodajni postopek 

Pri skrajšanem postopku gre za sprejemanje manj pomembnih zadev, pri nujnem postopku pa za 

nujne zadeve. Oba omogočata bistveno hitrejše sprejetje zakona, uporabljena sta lahko le 

izjemoma, pod posebnimi pogoji. Gre za združitev vseh faz v na isto sejoDZ, pri tem gre le za 

časovno, ne pa tudi za vsebinsko združitev. 

Skrajšani postopek se izvede na predlog predlagatelja zakona, če gre za manj zahtevne 

spremembe in dopolnitve zakona, za prenehanje veljavnosti zakona ali nekaterih njegovih določb 

ipd. O tem ali se bo zakon sprejemal po skrajšanem postopku odloča kolegij predsednika DZ. V 

skrajšanem postopku se ne opravi splošne razprave v prvi obravnavi, druga in tretja pa sta 

opravljeni na isti seji. Amandmaje se lahko vlaga na seji, do začetka tretje obravnave zakona.  

Nujni postopek se uporablja, kadar je treba nek zakon hitro sprejeti, zaradi  varnosti in obrambe 

države, odprave posledic naravnih nesreč ipd. Sprejem zakona po nujnem postopku lahko predlaga 

le vlada, pri čemer mora razložiti in utemeljiti svoje razloge. Dokončno odločitev, na podlagi 

vladinih razlogov, sprejme kolegij predsednika državnega zbora. Če je predlog sprejet, se mora 

predlog zakona uvrstiti na prvo sejo državnega zbora. Tudi pri nujnem postopku se ne opravi 

splošne razprave pri prvi obravnavi, druga in tretja pa potekata na isti seji. Ker mora biti zakon 

sprejet čimprej ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem zakonodajnem 

postopku, amandmaje pa se lahko vlaga tudi ustno na seji do konca razprave o delih oz. členih 

zakona.  

5.2.5. Ponovno odločanje o zakonu 

Uporaba posebnega postopka za ponovno odločanje o zakonu je potrebna, kadar državni svet vloži 

suspenzivni veto in tako prisili državni zbor, da ponovno odloča o zakonu. Pri tem ima predstavnik 

državnega zbora pravico obrazložiti razloge za suspenzivni veto. Zakon se ne obravnava  ponovno, 

temveč se o njem le še glasuje. Predlagatelj zakona in predstavnik vlade lahko še pred glasovanjem 

obrazložita mnenje predlagatelja zakona oz. vlade o zahtevi in razlogih državnega sveta za 

suspenzivni veto. Zakon se ne sprejema z navadno večino, temveč z navadno absolutno večino, če 

ni predpisana zahtevnejša večina.  

5.3. Postopek sprejemanja drugih aktov državnega zbora 

Poslovnik državnega zbora:se sprejema po enakem postopku kot zakon, pri čemer vlada in volivci 

nimajo pravice predlagati sprejema poslovnika ali vložiti amandma.  

Resolucije  in deklaracije: odloča državni zbor na isti seji, kjer opravi splošno razpravo, razpravo in 

glasovanje o delih akta ter glasovanje o aktu kot celoti (zgledovanje po zakonodajnem postopku). 

Avtentična razlaga zakona: pravico predlagati sprejem avtentične razlage zakona imajo vsi 

subjekti, ki imajo pravico predlagati zakon. Mnenje o predlogu najprej poda zakonodajno-pravna 

služba, nato pa ga obravnava matično delovno telo. To poteka v dveh fazah: najprej se matično 

delovno telo odloča ali je avtentično razlago zakona sploh treba sprejeti, nato pa obravnava 

predlog besedila avtentične razlage. Le matično delovno telo lahko daje amandmaje. O predlogu 
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in morebitnih amandmajih nato odloči državni zbor, ki o tem razpravlja in glasuje na isti seji; za 

sprejem avtentične razlage zakona pa je potrebna takšna večina, kakršna je določena za sprejem 

zakona, na katerega se nanaša.  

Državni proračun: se sprejema na podoben način kot zakon, pri čemer je treba upoštevati 

notranjo finančno usklajenost proračuna. Vlada je edini predlagatelj proračuna, s predlogom pa 

mora predložiti tudi proračunski memorandum ter druge dokumente v zvezi s proračunom. 

Razprava o proračunu se deli na dve fazi : splošno razpravo  in razpravo o delih proračuna. Prav 

tako se glasuje dvakrat: o posameznih delih ter o proračunu kot celoti. V prvi fazi se predlog 

proračuna in proračunski memorandum predstavi državnemu zboru, nato se vlagajo amandmaji 

(poslanci, poslanske skupine, zainteresirana delovna telesa in matično delovno telo), ki se jih lahko 

vloži le k posameznim delom proračuna. Predlog proračuna in amandmaje nato obravnava  

matično delovno telo, ki o tem izda poročilo. Do amandmajev se opredeli tudi vlada, ki pripravi 

dopolnjen predlog državnega proračuna in ga predloži državnemu zboru. V drugi fazi se k 

dopolnjenemu predlogu zopet vlagajo amandmaji (zopet le na določene dele, proračun mora biti 

usklajen), ki jih lahko vloži četrtina poslancev, matično delovno telo ali poslanska skupina. Matično 

telo pripravi poročilo, v katerem poda mnenje do dopolnjenega predloga in do vloženih 

amandmajev. O amandmajih k dopolnjenemu predlogu odloča državni zbor. Ko je glasovanje o 

posameznih delih proračuna končano, sledi glasovanje o proračunu v celoti.  

6. Referendum  

6.1. Pojem in pomen referenduma 

Referendum je najpomembnejša oblika neposredne demokracije, kjer volivci neposredno 

odločajo o posameznem pravnem aktu ali kakšnem drugem vprašanju, ki je pomemben za 

družbeno skupnost. Značilnost za referendumsko izjavljanje je opredeljevanje z ˝da˝ ali ˝ne˝  oz. z 

˝za˝ ali ˝proti˝. Za referendum poznamo več imen: plebiscit, ljudsko glasovanje, ljudsko odločanje, 

ljudsko posvetovanje itd. Ločimo več vrst referendumov:  

 Glede na območje na katerem se uporablja: splošni (na območju celotne države) in lokalni 

(območje lokalne skupnosti) 

 Glede na vsebino oziroma predmet o katerem se odloča: ustavnorevizijski, zakonodajni ter 

referendum o drugih vprašanjih 

 Glede na obveznost uporabe: obligatorni (absolutno ali relativno) in fakultativni 

 Glede na čas uporabe: predhodni, naknadni in razveljavitveni 

 Glede na pravno moč na referendumu sprejete odločitve: referendum z obvezno pravno 

močjo in posvetovalni (ne zavezuje predstavniškega telesa) 

Referendum naj se uporablja le izjemoma, za najpomembnejša politična vprašanja, ki naj ne bodo 

zelo zahtevna, strokovna ali zapletena.  

6.2. Pravna ureditev referenduma 

Ustavna podlaga je opredeljena v 1., 3. in 44. členu.  Z ustavo so podrobneje urejeni zakonodajni 

referendum (90. člen), referendum o spremembi ustave (170. člen), referendum o mednarodnih 

povezavah (2. ods. 3. a člena) ter referendum o ustanovitvi občine (3.ods. 139. člena). Ustava 

ureja samo referendumsko odločanje o tistih pravnih aktih, ki so v pristojnosti državnega zbora, pri 
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čemer se omejuje na temeljna vprašanja, način uresničevanja in postopek referenduma pa 

prepušča zakonom (zakon o referendumu in ljudski iniciativi, ki mora biti sprejet z dvotretinjsko 

večino glasov navzočih poslancev). Druge vrste referendumov urejajo zakoni. Taki referendumi so 

posvetovalni referendum, lokalni referendum in referendum o samoprispevku.  

6.3. Zakonodajni referendum  

Je neposredno odločanje volivcev pri sprejemanju in spreminjanju zakona. To pomeni, da 

predstavniško telo ni edini zakonodajalec, temveč je tudi ljudstvo.  

6.3.1. Predhodni in naknadni referendum po prejšnji ureditvi 

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi je prvotno poznal dve obliki zakonodajnega referenduma: 

predhodni in naknadni. Pri prvem DZ ne more samostojno sprejeti zakona, saj mu ljudstvo začasno 

odvzame mandat in odloči samo. Pri drugem DZ samostojno sprejme zakon, ljudstvo pa se pojavi 

le kot končni razsodnik. Na predhodnem referendumu so volivci odločali o posameznih 

vprašanjih, ki naj bi se urejali z zakonom, pri naknadnem pa o celotnem zakonu. Predlog za razpis 

predhodnega referenduma se je lahko vložil od dneva, ko je bil predlog predložen DZ, do začetka 

tretje obravnave. DZ je moral razpisati predhodni referendum najkasneje v 30ih dneh po vložitvi 

zahteve za razpis. Predhodni referendum je bil leta 2007 odpravljen.  

6.3.2. Zakonodajni referendum po veljavni ureditvi 

Na zakonodajnem referendumu volivci odločajo o potrditvi zakona, ki ga je sprejel državni zbor, 

pred njegovo razglasitvijo. Volivci odločajo o celotnem zakonu. Naknadni referendum pri nas je 

potrditveni, volivci potrjujejo ali zavračajo zakon (ne morejo pa ga razveljaviti).  

6.3.3. Referendumska iniciativa 

Zakonodajni referendum je predviden le fakultativno (90. člen URS). Državni zbor ga razpiše na 

lastno pobudo ali zahtevo najmanj tretjine poslancev, državnega sveta ali 40.000 volivcev.  

a) Pobuda in zahteva za razpis referenduma 

1. Državni zbor lahko razpiše referendum po lastni odločitvi na pobudo najmanj desetih 

poslancev, poslanske skupine, predlagatelja zakona, ali vlade. O pobudi državni zbor 

odloči v  8ih dneh z absolutno navadno večino. V tem primeru nastopa državni zbor kot 

avtor zakona, predlagatelj referenduma in organ, ki razpisuje referendum.  

2. Če referendum zahteva tretjina poslancev, državni svet ali 40.000 volivcev državni zbor 

mora razpisati referendum. Zahtevi poslancev morajo biti priloženi podpisi na poimenskem 

seznamu, prav tako mora biti zahteva volivcev podprta s 40.000 podpisi. Zahtevi za razpis 

zakonodajnega referenduma pravimo ljudska referendumska zahteva, pobudo zanjo pa 

lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. Pobuda mora biti 

podprta z vsaj 2.500 podpisi. Po prejemu pobude predsednik državnega zbora razpiše 35 

dnevni rok za podporo zahtevi.  

b) Vložitev pobude in zahteve za razpis referenduma 

Pobuda in zahteva za razpis referenduma se vloži v sedmih dneh po sprejemu zakona. Kadar 

zahtevo za razpis referenduma vložijo volivci se rok podaljša na 35 dni, saj se volivci v sedmih dneh 

ne morejo seznaniti z zakonom. Vprašanje konkurence referendumskih zahtev: Če o istem zakonu 

zahtevajo referendum najmanj tretjina poslancev in državni svet, državni zbor razpiše referendum 
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na obe zahtevi; če pa sta vloženi pobuda volivcem za vložitev zahteve in zahteva (najmanj tretjina 

poslancev ali državni svet) pa se državni zbor odloči za zahtevo. 

c) Referendumsko vprašanje 

Odloča se lahko le o spremembi zakona kot celoti. Tako je oblikovanje referendumskega vprašanja 

veliko lažje. Referendumsko vprašanje mora biti oblikovano na način: ˝Ali ste za to, da se uveljavi 

zakon…(naslov zakona), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne…?˝ 

6.3.4. Omejitve in prepovedi referenduma 

Velikokrat referendum ni dopusten za določene zakone (npr. finančne zakone, zakone o ratifikaciji 

mednarodnih pogodb, zakone o amnestiji in splošni pomilostitvi, nujne zakone…). URS ne določa 

nobenih omejitev glede referendumskih vprašanj. Prav tako tudi zakon o referendumu in zakonski 

iniciativi ne prepoveduje razpisa referenduma za določene zakone. Državni zbor nima pravice 

zavrniti razpisa referenduma zaradi nastanka protiustavnih posledic, temveč o tem presoja 

ustavno sodišče. Zahtevo na ustavno sodišče more državni zbor vložiti v sedmih dneh po vložitvi 

zahteve za razpis referenduma. Ustavno sodišče mora odločiti v 30ih dneh.  

6.3.5. Referendumska odločitev in njena pravna moč 

Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem Listu Republike Slovenije in v medijih. Akt mora 

določiti vrsto referenduma , akt, o katerem se odloča na referendumu, besedilo vprašanja, dan 

razpisa referenduma in dan glasovanja. Za isti dan se lahko razpišeta dva ali več referendumov 

(referendumski dan). Od razpisa do izvedbe referenduma ne sme preteči manj kot 30dni in ne več 

kot eno leto. Pravico glasovati na zakonodajnem referendumu imajo vsi državljani, ki imajo 

pravico voliti v državni zbor (tretji odstavek 90. člena). Za sprejem odločitve na zakonodajnem 

referendumu je največkrat predpisana relativna večina, pri čemer štejejo le volivci, ki so oddali 

veljavne glasovnice. Odločitev je pravno zavarovana, tako da je državni zbor vezan na izid 

referenduma. Slednji eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki 

bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Državni zbor je na odločitev volivcev vezan 

pozitivno (volivci potrdijo zakon, sledita promulgacija in publikacija) ter negativno (zakonodajni 

postopek je končan).  

6.4. Referendum o spremembi ustave 

Ustavnorevizijski referendum je oblika neposrednega odločanja volivcev o spremembi ustave, ne 

glede na obseg in pomen sprememb. Ta referendum ureja ustava v 170. členu. Ustavnorevizijski 

referendum mora biti izveden, če ga zahteva najmanj 30 poslancev, sprememba pa je sprejeta, če 

zanjo glasuje večina volivcev, pod pogojem da se ga udeleži večina volivcev. Pri nas 

ustavnorevizijski referendum ni obvezna sestavina postopka za spremembo ustave.  

6.4.1. Zahteva za razpis referenduma  

Lahko ga zahteva najmanj 30 poslancev (ne morejo pa ga zahtevati volivci ali državni svet). 

Zahtevo se vloži v sedmih dneh po sprejemu ustavnega zakona o spremembi ustave in mora 

vsebovati opredelitev predmeta referenduma, referendumsko vprašanje, priloženi pa morajo biti 

podpisi najmanj 30ih poslancev na poimenskem seznamu. Referendumsko vprašanje se lahko 

nanaša na ustavni zakon v celoti ali pa le njegov del, kar vpliva tudi na različne oblike vprašanj. 

Referendumska vprašanja morajo biti ustrezno oblikovana, če ne do referenduma ne pride.  
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6.4.2. Referendumska odločitev in njena pravna moč 

Sprememba ustave je na referendumu potrjena, če zanjo glasuje večina volivcev, pod pogojem, da 

se je glasovanja udeležila večina volivcev; pri štetju pa štejejo le veljavne glasovnice (170. člen 

URS). Državni zbor razglasi ustavni zakon najkasneje osmi dan po prejemu poročila iz izida 

referenduma in je pozitivno ter negativno vezan na odločitev volivcev (če volivci potrdijo 

spremembo, velja, če jo zavrnejo, ne velja; enako velja za del  zakona, če ga zavrnejo državni zbor 

razglasi ustavni zakon brez zavrnjenega dela). Poleg tega državni zbor dve leti po razglasitvi 

odločitve na referendumu ne sme sprejeti ustavnega zakona, ki bi bil v nasprotju z odločitvijo 

volivcev. 

6.5. Referendum o mednarodnih povezavah 

Referendum o prenosu izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije in o vstopu v 

obrambne zveze (=referendum o mednarodnih povezavah) je bil uveden v 3. a členu URS, leta 

2003. Predmet referenduma je posamezno vprašanje, ki je ključno v določeni mednarodni 

pogodbi. Tudi ta referendum je fakultativni, za razliko od prejšnjih dveh pa je predhodni.  

6.5.1. Referendumska iniciativa 

Referendum lahko razpiše državni zbor, po lastni odločitvi ali na predlog vlade, najmanj desetih 

poslancev ali poslanske skupine. Predlog za razpis se lahko vloži pred podpisom mednarodne 

pogodbe, lahko pa tudi po njenem podpisu, vendar pred drugo obravnavo predloga zakona o 

ratifikaciji mednarodne pogodbe v državnem zboru. Če pride do vložitve večih predlogov, lahko 

državni zbor razpiše eno ali več referendumskih vprašanj. O predlogu za razpis referenduma mora 

državni zbor odločiti v 30ih dneh z absolutno navadno večino. Državni zbor pa ne sme ratificirati 

mednarodne pogodbe, za katero ustavno sodišče odloči, da je protiustavna; v tem primeru odpade 

tudi referendumska iniciativa.  

6.5.2. Referendumska odločitev in njena pravna narava 

Referendum o mednarodnih povezavah je pravno zavezujoč. Državni zbor je na njegov izid vezan 

pozitivno  in negativno. V primeru negativne vezanosti, se mednarodna pogodba vseeno lahko 

ratificira, če se spremeni v delu, ki so ga zavrnili volivci.  

6.6. Posvetovalni referendum 

V ustavi ni posebej predviden, ureja pa ga zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Po naravi je 

fakultativen, razpiše ga državni zbor, pobudo pa da lahko vsak poslanec državnega zbora. 

Predmet referenduma so vprašanja iz pristojnosti državnega zbora, ki so širšega pomena za 

državljane. Referendum ni pravno zavezujoč, državni zbor ga lahko uporabi tudi na področjih, kjer 

je predviden referendum z obvezno pravno močjo. Lahko se razpiše na celotnem območju 

državeali pa na določenem ožjem območju. Lahko je prehoden ali  naknaden. Je dober pokazatelj 

javnega mnenja, predstavniško telo pa z njim krepi svojo legitimnost.  

7. Parlamentarna preiskava 
Je pri nas nov parlamentarni institut. Z njo državni zbor izvaja funkcijo družbenega nadzora. 

Temeljna načela določa 93. člen URS, podrobneje pa jo določata poslovnik in zakon o 

parlamentarni raziskavi, delno tudi kazenski zakonik.  
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7.1. Namen in predmet parlamentarne raziskave 

Njen namen je najti nepravilnosti, ki jih povzročijo nosilci javnih funkcij in javnih pooblastil. Lahko 

se odredi le o zadevah javnega pomena in je namenjena ugotovitvi in oceni dejanskega stanja, ki 

je lahko podlaga za odločanje državnega zbora: o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, za 

spremembo zakonodaje na določenem področju in za druge odločitve iz pristojnosti državnega 

zbora. Predmet preiskave ne morejo biti zadeve iz redne pristojnosti sodišč.  

7.2. Postopek parlamentarne preiskave 

Poznamo uvedbo parlamentarne preiskave na predlog DZ(zahtevo lahko vloži vsak poslanec) in na 

zahtevo 1/3 poslancev ali državnega sveta. DZ lahko predlog poslanca sprejme ali zavrne, odloča 

pa z relativno navadno večino (rečemo ji tudi večinska preiskava). Na zahtevo tretjine poslancev 

ali državnega sveta pa mora odrediti parlamentarno preiskavo (manjšinska preiskava). Zahteva za 

uvedbo parlamentarne preiskave mora vsebovati navedbo razlogov za njeno uvedbo in predlog 

dokazov, ki naj se izvedejo. Parlamentarno preiskavo vodi preiskovalna komisija, ki jo imenuje 

državni zbor. Sestavljena je izključno iz poslancev DZ in se oblikuje po načelu proporcionalnosti in 

paritete. Sestavljajo jo predsednik (izbran izmed poslancev, ki so vložili zahtevo), njegov namestnik 

in najmanj 5 članov. Za vsako parlamentarno preiskavo se ustanovi posebna preiskovalna 

komisija. Postopek parlamentarne preiskave obsega:  

 Pripravljalna preiskovalna dejanja 

 Oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa 

 Izvajanje dokazov 

 Posvetovanje in sklepanje o ugotovitvah preiskave 

 Izdelava in sprejem poročila za državni zbor 

DZ obravnava poročilo preiskovalne komisije in ga lahko sprejme, zavrne ali pa zahteva dopolnitev 

postopka parlamentarne preiskave. Na predlog preiskovalne komisije lahko DZ preiskavo prekine 

(preiskavo je mogoče kadarkoli nadaljevati) ali pa ustavi  (preiskave ni mogoče nadaljevati v istem 

mandatu, razen če se odkrijejo nova dejstva, ki prej niso bila znana). Preiskava, ki ni bila končana v 

mandatni dobi, šteje za končano, novi DZ pa jo lahko ponovno uvede. 

7.3. Udeleženci v postopku parlamentarne preiskave 

Zakon o parlamentarni preiskavi določa, da se v postopku parlamentarne preiskave neposredno 

uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku in zakona o prekrških. Preiskovanec je oseba 

na katero se v celoti ali deloma nanaša parlamentarna preiskava. Lahko je določen že z dokaznim 

sklepom, ali pa je, kdo je preiskovanec, potrebno ugotoviti tekom preiskave. Preiskovanec je 

povabljen s pisnim vabilom, če ne pride, je priveden. Načeloma preiskovanec ne sme biti zaslišan 

kot priča, kadar pa pride v poštev njegovo zaslišanje, ima enak položaj kot obdolženec v 

kazenskem postopku. Preiskovanec ima pravico postavljati vprašanja sopreiskovancu (=priča), 

predlagati dokaze in postavljati vprašanja pričam in izvedencem. Pri tem mu lahko pomaga pravni 

pooblaščenec. Tudi priče in izvedenci so se dolžni odzvati vabilu, če ne, jih privedejo. Priča ima 

lahko pravnega pooblaščenca, poučiti jo je treba o njenih pravicah: lahko odkloni odgovor na 

posamezno vprašanje, govoriti moraresnico, če ne, sledijo kazenskopravne posledice krive 

izpovedbe. Prisilni ukrepi (privedba, hišna preiskava, zaseg) se lahko izvajajo le prek sodišča. 
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8. Položaj poslanca državnega zbora in člana državnega sveta 

8.1. Poslanski mandat 

8.1.1. Pojem in oblike poslanskega mandata 

Mandat je nalog (naročilo), pooblastilo neki osebi, da za drugo osebo opravi neko delo, da ga 

zastopa ali predstavlja. Poslanski mandat je pooblastilo člana predstavniškega telesa, ki določa 

način in obseg njegove pravice, da zastopa svoje volivce. Glede na razmerje med volivci in 

izvoljenimi predstavniki poznamo: 

a) Imperativni ali vezanimandat označuje stalno povezanost članov predstavniškega telesa s 

svojimi volivci. Znotraj mandata obstaja dve razmerji: notranje razmerje med volivci in 

poslancem, ki je urejeno z internimi navodili, ki jih poslanec dobi od svojih volivcev in na 

katere je vezan. Poslanec je odgovoren volivcem, slednji pa imajo pravico do  nadzora  in do 

odpoklica. Zunanje razmerje med poslancem in predstavniškim telesom je določeno s 

pooblastilom. Imperativni mandat je nastal v času stanovskega političnega predstavništva v 

Angliji in Franciji, danes pa velja za zastarelega.  

b) Reprezentativni (predstavniški) ali svobodnimandat temelji na načelu o enotni in nedeljivi 

suverenosti naroda, po katerem izvoljeni predstavniki predstavljajo ljudstvo kot celoto. Zato se 

pravno razmerje med volivci in člani predstavniškega telesa zaključi z volitvami. Predstavniki 

pravno niso vezani na navodila ter ne odgovarjajo volivcem za svoje delo, volivci jih tudi ne 

morejo odpoklicati. Ko so izvoljeni delujejo kot svobodna in pravno neodvisna oseba. 

Reprezentativni mandat je uveden v vseh državah s parlamentarno ureditvijo (izrecno ali 

posredno), le Švica in ZDA omogočata svojim volivcem nekakšen prikriti odpoklic članov 

predstavniškega telesa. Dandanes so zelo pomembne politične stranke, ki praviloma določijo 

kandidata za poslanca in vodijo njegovo volilno kampanjo, ko pa je izvoljen se je dolžan ravnati 

v skladu s programom stranke in ji je tudi politično odgovoren. Ker poslanci niso več vezani na 

volivce (imperativni mandat), vendar pa tudi niso popolnoma svobodni (reprezentativni 

mandat) se uveljavlja izraz strankarski ali partijski mandat (formalno pravno je poslanec 

neodvisen, dejansko pa odgovarja politični stranki).  

8.1.2. Poslanski mandat v Sloveniji 

a) Mandat poslancev DZ in članov državnega sveta: v prejšnji ureditvi je bil mandat delegatov 

delno imperativen (bili so vezani na smernice svoje volilne osnove), delno pa reprezentativen 

(bili so samostojni pri opredeljevanju in glasovanju). Po današnji ureditvi pa je poslanski 

mandat v celoti reprezentativen (prvi odstavek 82. člena). Ustava je prepovedala pravno 

vezanost poslancev na navodila in odpoklic. Danes imajo močan vpliv na poslance politične 

stranke, ki so jim poslanci politično odgovorni. Tudi mandata dveh poslancev narodnih skupin 

sta reprezentativnaz elementi imperativnega (voli ju le določen krog ljudi na poseben način). 

Kljub temu pa ne gre za pravno vezanost, temveč za strožjo obliko politične. Mandat članov 

državnega sveta pa je imperativen, vendar je tudi tu vezanost le politična in na pravna.  

b) Pridobitev in prenehanje poslanskega mandata: poslanec pridobi poslanski mandat, ko je 

ugotovljen izid volitev, izvrševati pa ga začne z dnem potrditve poslanskega mandata v 

državnem zboru. Izgubi pa ga lahko s smrtjo, odstopom, z izgubo pasivne volilne pravice, zaradi 
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nezdružljivosti funkcij, zaradi prenehanja mandatne dobe parlamenta ali predčasnega razpusta 

parlamenta. Osnovni položaj poslanca je urejen že v ustavi, podrobneje pa ga ureja zakon o 

poslancih in poslovnik  državnega zbora.  

c) Pridobitev in prenehanje mandata člana državnega sveta: člani državnega sveta pridobijo 

mandat z izvolitvijo, izvrševati pa ga pričnejo z dnem potrditve v državnem svetu. Članu 

državnega zbora mandat preneha: če izgubi volilno pravico, če postane trajno nezmožen za 

opravljanje funkcije, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno zaporno kazen, daljšo 

od šestih mesecev, če nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo člana državnega sveta, če 

odstopiin v drugih primerih, ki jih določa zakon.  

8.2. Pravice in dolžnosti poslanca državnega zbora in člana državnega sveta 

8.2.1. Pravice in dolžnosti poslanca državnega zbora 

Značilnosti tega poklica so: poslanska imuniteta, načelo nezdružljivosti funkcij (biti poslanec je 

poklic, za opravljanje oseba dobiva plačo in ne sme opravljati drugih poklicnih funkcij), v prejšnji 

ureditvi funkcija delegata ni bila poklicna (prejemali so le denarno nadomestilo).  

Temeljne pravice poslanca so da: z glasovanjem sodeluje pri odločanju parlamenta (ima pravico 

glasovati za, proti ali se vzdržati), lahko predlaga odločitve, sodeluje pri sprejemanju odločitev (o 

njih razpravljati in odločati), postavlja poslanska vprašanja, predlaga zakon ali drug akt, predlaga 

razpis zakonodajnega referenduma, dajanje poslanskih pobud in uvedbo parlamentarne raziskave. 

Več poslancev ima pravico do: najmanj 10 poslancev lahko vloži predlog za izvolitev novega 

predsednika vlade, sproži interpelacijo o delu vlade, predlaga, naj državni zbor pred ustavnim 

sodiščem obtoži predsednika vlade ali posameznega ministra in predlaga razpravo o vprašanjih 

širšega pomena. Najmanj 20 poslancev lahko vloži predlog za začetek postopka za spremembo 

ustave. Najmanj 30 poslancev pa lahko zahteva ustavnorevizijski in zakonodajni referendum, 

odredi parlamentarno preiskavo ali obtoži predsednika republike pred ustavnim sodiščem.  

Poslanska vprašanja so pomemben način izvajanja nadzora nad delom vlade in posameznih 

ministrstev. Poslanec jih lahko postavi vladi ali posameznemu ministrstvu pisno ali ustno. Pri 

pisnem vprašanju mora naslovnik odgovoriti najmanj 3 dni pred naslednjo sejo DZ, pri ustnem 

vprašanju pa mora naslovnik odgovoriti ustno, na isti seji, kjer je bilo vprašanje zastavljeno. Na 

predlog poslanca, ki je postavil poslansko vprašanje, se lahko opravi razprava o odgovoru vlade 

(ministrstva), če pa razpravo zahteva 10 poslancev se mora opraviti. Poslansko vprašanje ureja 

poslovnik DZ. Vlada ali minister je dolžan odgovoriti na vprašanje.Poslanska pobuda: Poslanec jo 

lahko da vladi ali posameznemu ministru za ureditev določenih vprašanj. Tudi pri poslanski pobudi 

je naslovnik dolžan odgovoriti, pri čemer jo lahko sprejme ali zavrne. Pravica do interpelacije: kot 

poslansko vprašanje je tudi interpelacija sredstvo nadzora, vendar je močnejše. Postavi jo lahko 

najmanj 10 poslancev in sicer o celotnem delu vlade ali posameznega ministra.  

Dolžnosti poslanca: najpomembnejša je dolžnost udeležbe ter dolžnost sodelovanja na sejah 

državnega zbora in na sejah delovnih teles državnega zbora, katerih član je poslanec. Poslanec 

mora sodelovati pri delu delovnih teles in sodelovanja brez upravičenega razloga ne more zavrniti. 

Če poslanec svojih dolžnosti ne opravlja, pride do znižanja plače. 
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8.2.2. Pravice in dolžnosti člana državnega sveta 

Člani državnega sveta imajoimuniteto, zanje velja nezdružljivost funkcije. Državni svetniki imajo 

pravico in dolžnost: udeleževati se sej državnega sveta in njegovih komisij, predlagati obravnavo 

vprašanj, dajanje pobud, dolžnost varovanja podatkov zaupne narave. Za razliko od poslanca, pa 

člani državnega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, njihova funkcija je častna.  

8.3. Nezdružljivost (inkompatibilnost) poslanske funkcije 

V ožjem pomenu: nezdružljivost hkratnega opravljanja funkcij v različnih državnih organih. V 

širšem pomenu: nezdružljivost hkratnega opravljanja javnih funkcij ter hkratnega opravljanja 

javnih funkcij z drugimi, zlasti pridobitnimi dejavnostmi. V naši ureditvi je posebej pomembna 

nezdružljivost funkcije poslanca DZ in člana državnega sveta (parlamentarna inkompatibilnost). 

8.3.1. Nezdružljivost funkcije poslanca državnega zbora 

Za poslance velja nezdružljivost v širšem pomenu, kar pomeni, da ne sme biti hkrati član državnega 

sveta, ne sme opravljati druge funkcije, delati v državnih organih ali v organih lokalne samouprave 

(poslanec je lahko župan ali član mestnega sveta, če tega ne opravlja poklicno). Nezdružljiva 

funkcija preneha z dnem potrditve, mandata poslancu. Če pa poslanec postane predsednik oz. 

podpredsednik vlade ali minister, preneha biti poslanec. Prav tako poslanec ne sme samostojno ali 

v delovnem razmerju opravljati poklicne ali  druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka. 

Ne sme opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, podjetjih, 

zavodih, zadrugah. Najkasneje v 3 mesecih od potrditve, mora poslanec prenehati opravljati te 

dejavnosti, če ne, mu mandat preneha. Poslanec lahko opravlja strokovna, znanstvena, pedagoška 

ali raziskovalna dela.  

8.3.2. Nezdružljivost funkcije člana državnega sveta 

Za državne svetnike velja inkompatibilnost funkcije v ožjem pomenu, mandat jim preneha isti 

dan, ko nastopijo tako funkcijo. Glede na združljivost funkcije državnega svetnika s pridobitnimi 

dejavnostmi, pa take dejavnosti lahko opravljajo, če to ne vpliva na izvrševanje njihovih funkcij. 

8.4. Poslanska imuniteta 

8.4.1. Pojem, namen in oblike poslanske imunitete 

Imuniteta je pravica oz. privilegij posameznika, da je izvzet iz uporabe posameznih pravnih 

predpisov, ki se sicer uporabljajo za druge osebe. Poslanska imuniteta je pravna neodgovornost in 

pravna nedotakljivost članov predstavniškega telesa za določena kazniva dejanja. Njen namen je 

neodvisno in nemoteno delo ter svobodno delovanje članov predstavniškega telesa. Imuniteta 

niosebna pravica poslanca, temveč njegove funkcije. Poslansko imuniteto razdelimo na: 

 Materialna (imuniteta neodgovornosti): izključuje kazensko in izjemoma tudi drugo 

odgovornost poslanca. Procesnopravna (imuniteta nedotakljivosti): izključuje možnost 

odvzema prostosti in uvedbe kazenskega postopka zoper poslanca brez dovoljenja parlamenta. 

 Poklicna: izključuje kazensko in izjemoma tudi drugo odgovornost poslanca, ki jih stori pri 

opravljanju svoje poslanske funkcije. Poklicnista lahko materialna imuniteta in procesnopravna 

imuniteta. Nepoklicna: poslancu je priznana imuniteta tudi za kazniva dejanja, ki jih je storil 

zunaj svoje funkcije. Nepoklicna je lahko procesnopravna.  
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 Absolutna: poslanca varuje trajno med in po mandatu. Relativna: le med mandatom.  

8.4.2. Imuniteta poslanca državnega zbora 

URS določa materialno in procesno imuniteto. Imuniteta poslanca traja od potrditve do 

prenehanja mandata.  

a) Materialna imunitetaposlancu omogoča svobodno in neovirano nastopanje v državnem zboru, 

ne da bi bil za to poklican na odgovornost, kaznovan ali priprt. Materialna imuniteta izključuje 

kazensko odgovornost (ne pa drugih oblik odgovornosti, npr. odškodninske). URS določa, da 

poslanec ni odgovoren za mnenje ali glas (npr. govor, izjava, predlog, poročilo, glasovanje…), ki 

ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles. Materialna imuniteta je 

poklicna, absolutna, poslanec se ji ne more odreči.  

b) Procesna imunitetapod določenimi pogoji varuje poslanca pred odvzemom svobode in 

kazenskim postopkom za storjena kazniva dejanja, ki niso neposredno povezana z opravljanjem 

poslanske funkcije. Namenjena je zagotavljanju nemotenega dela poslanca ter varovanju 

poslanca pred izvršilno oblastjo (npr. vlada bi lahko poslancem grozila s kazenskim pregonom). 

Procesna imuniteta ne izključuje kazenske odgovornosti, temveč le možnost odvzema 

prostosti ali uvedbe kazenskega pregona brez dovoljenja državnega zbora. Po URS poslanec ne 

sme biti priprt, če se sklicuje na imuniteto, se zoper njega ne sme začeti kazenskega postopka 

brez dovoljenja državnega zbora, razen, če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katerega je 

predpisana zaporna kazen več kot 5 let. Priznanje imunitete je možno le, če je nujno potrebno 

za opravljanje njegove funkcije. Postopek v zvezi z imuniteto pa se razlikuje tudi glede na to, ali 

se poslanec sklicuje na imuniteto ali ne.  

1. Dovoljenje državnega zbora je potrebno: 

 Za odreditev pripora poslanca, ne glede na njegovo sklicevanje na imuniteto 

 Za začetek kazenskega postopka proti poslancu, če se sklicuje na imuniteto 

V obeh primerih mora državni svet presoditi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno; 

praviloma jo priznajo kadar gre za pripor, za začetek kazenskega postopka pa ne.  

2. Dovoljenje državnega zbora ni potrebno: 

 Za  začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki se ni skliceval na imuniteto 

 Za odreditev pripora ali za začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki je bil 

zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana zaporna kazen več kot pet let (ne 

glede na sklicevanje na imuniteto) 

V teh primerih je pristojni državni organ dolžan, državni zbor le obvestiti, v izjemnih primerih 

pa je možna naknadna dodelitev imunitete (če je dodeljena se kazenski postopek preneha, 

priprt poslanec pa je izpuščen). Naknadno priznanje imunitete ni možno pred potrditvijo 

mandata. Državni zbor ne vrednoti dokazov in ne presoja, saj bi s tem posegel v sodno funkcijo.  

Procesna imuniteta je relativna, poslance varuje le pred priporom (ne pred vsemi oblikam 

odvzema prostosti) in kazenskim postopkom (ne pa pred prekrški, civilnimi delikti ipd.), lahko 

je poklicna ali nepoklicna. Uživajo jo tudi člani državnega sveta in ustavnega sodišča.  

c) Sprememba poslanske imunitete: materialna imuniteta je v večini evropskih držav primerljiva, 

bolj specifična pa je procesna. Posebnosti naše ureditve: možnost, da se poslanec na imuniteto 

ne sklicuje ter imuniteta tudi glede začetka kazenskega postopka.  
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9. Volitve poslancev državnega zbora in članov državnega sveta 

9.1. Volitve in volilni sistem 

9.1.1. Pojem in pomen volitev 

V sodobnem času so osebe, ki izvajajo državno oblast, voljene. To velja za oblikovanje 

predstavniškega telesa, voljeni pa so lahko tudi nosilci drugih pomembnih funkcij državne oblasti 

(npr. šef države). Volitve štejejo za izraz ljudske suverenosti in so pogoj za demokratično 

oblikovanje najpomembnejših državnih organov. Volitve omogočajo neposreden vpliv na sestavo 

parlamenta in s tem, na njegove odločitve. Volivci podelijo članom parlamentamandat 

(pooblastilo za to, da odločajo v njihovem imenu o najpomembnejših družbenih vprašanjih). Vsi 

volivci skupaj tvorijo volilno telo, ki je razdeljeno na volilne enote, ki morajo biti približno enako 

velike, da je vsak državljan približno enako predstavljen v parlamentu (znotraj volilne enote), saj 

parlament predstavlja voljo in interese celotnega ljudstva.  

9.1.2. Volilni sistem 

Poznamo širši  in ožji pomen. Širši pomen obsega volilni sistem, predpise o volilni pravici, 

organizaciji volitev, razdelitev mandatov… Ožji pomen pa je samo sistem razdelitvemandatov. 

Elementi volilnega sistema: volilna pravica, (temeljni element), določbe o organizaciji volitev, 

volilnem postopku, volilni tehniki, varstvo volilne pravice in zakonitost volitev. Elementi volilnega 

sistema skrbijo za uresničitev volilnih načel. Slednja so sredstvo in pogoj za uresničevanje volilne 

pravice in so praviloma določena že v ustavi. Volilna načela so: splošna in enaka volilna pravica, 

neposredna volilna pravica, svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja. Volilni sistem je eden 

najpomembnejših sestavnih delov splošnega političnega sistema vsake države. Tu so tudi izraženi 

temeljni politični odnosi in politična oblika družbe, zato ga deloma ureja že ustava, bolj podrobno 

pa zakoni. Volilni sistem se uporablja pri državnih, lokalnih volitvah in volitvah v razne organe 

samoupravne skupnosti.  

9.1.3. Sistemi delitve mandatov 

Razdelitev mandatov je odvisna od izida glasovanja, saj se poslanski sedeži v predstavniškem 

telesu razdelijo med osebe, ki so bile izvoljene na volitvah. Razvila so se različna merila za 

pretvorbo glasov v sedeže poslanskih mest; dva temeljna sta proporcionalni  in večinski(pri obeh 

gre za glasovanje o kandidatnih listah, ne osebah). Prvi je uporabljen predvsem v celinski Evropi, 

drugi pa v anglosaških deželah (predvsem ZDA in Velika Britanija).  

a) Večinski sistem - značilnost večinskega sistema je, da se o kandidatih odloča z večino. 

Poznamo tri različice:  

 Sistem relativne večine (enokrožni volilni sistem): po tem sistemu je izvoljen tisti kandidat 

(oz. kandidati), ki je dobil največ glasov v volilni enoti. 

 Sistem absolutne večine (dvokrožni večinski sistem): po tem sistemu je kandidat izvoljen 

le, če dobi večino glasov volivcev v volilni enoti. Ker se to redko zgodi v prvem krogu, je 

praviloma potreben še drugi krog (najboljša dva kandidata).  
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 Alternativno glasovanje: volivci kandidate razvrščajo od najljubšega do najmanj, pri čemer 

jim podeljujejo točke (največ točk za najljubšega, najmanj točk za najmanj). Tisti, ki dobi 

največje število točk dobi mandat. Ta sistem uporabljata Irska in Malta.  

 

 

b) Proporcionalni sistem 

Po tem sistemu morajo dodeljeni predstavniški mandati ustrezati dobljenim glasovom na volitvah 

(npr. 13% glasov pomeni 13% poslancev v predstavniškem telesu). Oblike:  

 Sistem enostavnega volilnega količnikaali Harejev količnikje število glasov, ki je potrebnih 

za izvolitev enega poslanca v volilni enoti. Ker pa po tej metodi ni mogoče razdeliti vseh 

mandatov, se poleg uporablja še metoda največjega ostanka. 

 Metoda največjega ostanka: preostali mandati se razdelijo listam, ki imajo po deljenju 

največji ostanek 

 Pravilo največjega povprečja ali d'Hondtov sistem: po tem sistemu se izračuna absolutno 

število glasov, ki so jih dobile posamezne liste kandidatov v volilni enoti. Število glasov se 

najprej deli z 1, nato z 2 itd., vse do števila mandatov, ki se delijo v volilni enoti (če gre za 

volitve v državni zbor, je končno število v SLO 88). Med rezultati se izloči toliko največjih 

števil, kolikor je mandatov (SLO: 88). Ta število se razporedijo po velikosti, mandati se 

razdelijo listam, ki vsebujejo najvišja števila po vrstnem redu, kot so vsebovana v njihovem 

seštevku glasov.  

 Čisti proporcionalni sistem: volivci izbirajo samo med listami kandidatov posameznih 

volilnih strank. Mandati, ki jih pridobi stranka, se dodelijo kandidatom po vrstnem redu, 

kakor so navedeni na listi. Volivci tako nimajo nobenega vpliva na to kateri kandidat jih bo 

zastopal zato čisti proporcionalni sistem večkrat omilijo z možnostjo preferenčnega 

glasovanja, pri čemer volivec glasuje za stranko, lahko pa tudi izbira kandidata. 

Harejev in d'Hondtov sistem se velikokrat kombinirata na različne načine. V proporcionalnem 

sistemu sedeže dobi večje število političnih strank, kar lahko povzroči nestabilnost 

predstavniškega telesa. Da bi to preprečili se velikokrat uvede prohibitivna klavzula ali prag za 

vstop v parlament, ki določi najmanjše število glasov, ki jih stranka lahko dobi, da še lahko 

pridobi mandat (ponavadi od 4-10%, SLO: 4%).  

c) Sistem enega prenosljivega glasuje v bistvu proporcionalni sistem, le da pri tem ne gre za 

glasovanje o kandidatnih listah, temveč o osebah. Bistvo sistema je, da se neporabljeni glasovi 

izvoljenega kandidata dodelijo drugim kandidatom po vrstnem redu dobljenih glasov. Ker je 

precej zapleten se redko uporablja.  

d) Polproporcionarni ali manjšinski sistemiso sistemi, ki le delno zagotavljajo sorazmernost pri 

delitvi sedežev in nimajo tipičnih lastnosti ne proporcionalnega, ne večinskega sistema, čeprav 

težijo k varstvu politične manjšine. Ti sistemi so: sistem omejenega glasovanja, sistem 

pomožnega glasovanja in sistem enega prenosljivega glasu.  

e) Vpliv načina razdelitve mandatov na delovanje političnega sistema: volilni sistem ima zelo 

močan vpliv na politično življenje v državi. Večinski in proporcionalen sistem sta si zelo različna 

pri čemer ima vsak svoje prednosti in slabosti: 
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 Večinski sistem je preprostejši, preglednejši in volivcem omogoča, da volijo kandidate 

(posamezne osebe). Ker omogoča eni stranki absolutno večino v parlamentu, s tem 

omogoči tudi stabilnost oblasti. Njena pomanjkljivost pa je v tem, da ne odraža razmerja 

politične moči v državi, temveč le v posameznih volilnih enotah. Večinski sistem zmanjšuje 

število strank v državi. 

 Proporcionalni sistem omogoča bolj sorazmerno porazdelitev mandatov med kandidate, 

večje število strank v parlamentu pa povzroča nestabilnost in s tem slabši položaj 

parlamenta. Je tudi bolj zapleten kot večinski sistem, volivcem pa ne omogoča glasovanja o 

posameznih kandidatih. Proporcionalni sistem omogoča veliko število strank v državi.  

9.1.4. Načela volilnega sistema 

a) Splošna in enaka volilna pravica:Demokratične volitve so le tiste volitve, ki so izvedene na 

podlagi splošne in enake volilne pravice. 

 Splošna volilna pravica je pravica vsakega državljana, da voli ne glede na razredno, 

narodnostno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost. Kljub temu pa obstajajo določene 

omejitve splošne volilne pravice. Nimajo je: poslovno nesposobni, mladoletni in duševno 

bolni. Na začetku razvoja je bila volilna pravica močno omejena z volilnimi cenzusi (posebni 

pogoji, ki jih je oseba morala izpolnjevati, da je lahko volila); najprej je bil v ospredji 

premoženjski cenzus, nato izobrazbeni. Splošna volilna pravica se je začela uveljavljati šele 

po 1.sv. vojni. Volilna pravica obsega aktivno volilno pravico (pravico voliti) in pasivno 

volilno pravico (pravico biti voljen). Po načelu splošne volilne pravice ima vsak pravico 

voliti in biti voljen. Kljub temu pa za pasivno volilno pravico ponavadi veljajo strožji pogoji 

kot za aktivno (npr. višja starost, izobrazba, določen čas bivanja v državi…). Pri pasivni 

volilni pravici igra pomembno vlogo nezdružljivost funkcij.  

 Enaka volilna pravica pomeni, da ima glas vsakega volivcaenako vrednost, vsak volivec pa 

ima samo en glas. Nasprotje enake volilne pravice je pluralni votum (večkratna volilna 

pravica). Velikokrat pride do kršitve načela enake volilne pravice; npr. z uporabo volilne 

geometrije ( =namerno prekrojevanje velikosti ali oblike volilnih enot tako, da volilni 

rezultati ne odražajo, dejanske volje in razpoloženja volivcev) 

b) Neposredna in posredna volilna pravica: volitve so lahko posredne, neposredne ali 

kombinirane. Glede tega ločimo: 

 Neposredna volilna pravica:volitve so neposredne, če volivci sami (brez posrednika) 

glasujejo za člane predstavniškega telesa. Taka oblika volitev velja za bolj demokratično in 

se praviloma uporablja povsod po svetu. 

 Posredna volilna pravica:volitve so posredne, če volivci najprej (neposredno) izberejo 

osebe, ki nato izvolijo člane predstavniškega telesa. Osebe, ki volijo člane so lahko posebni 

volilni možje (elektorji), posebno volilno telo (kolegij) ali pa telo, ki je sicer oblikovano za 

druge namene. Posredne volitve so lahko dvo- ali večstopenjske. Posredne volitve se 

pogosto uporabljajo za volitve v drugi dom parlamenta. 

c) Svobodna volilna pravica  in tajnost glasovanja: o svobodni volilni pravici govorimo kadar se 

volivec svobodno opredeljuje pri glasovanju (za kandidata oz politično stranko) in ga pri tem 

nihče ne ovira. Vsak volivec ima tudi pravico, da se odloči ali bo svojo volilno pravico uveljavil 

ali ne (bo glasoval ali ne). Načelo tajnosti glasovanja je temeljni pogoj za uresničevanje 
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svobode volitev. Tajnost glasovanja volivcu omogoča prosto izbiro, saj nihče ne more pritiskati 

nanj, za koga naj glasuje, niti ga ne more klicati na odgovornost.  

9.2. Razvoj volilnega sistema v Sloveniji 

Volilni sistem Slovenije v Jugoslaviji se je, zlasti po letu 1953 (začne se obdobje samoupravljanja), 

začelo razvijati v smeri predstavništva interesnih skupin (in ne ljudstva kot celote). Najprej je šlo le 

za neposredne proizvajalce, kasneje pa tudi za druge poklicne skupine in lokalne skupnosti. V teh 

okoliščinah se je razvil poseben volilni sistem; delegatski sistem. Njegova značilnost je večja 

vezanost delegata na njegovo volilno (delegatsko) bazo ter posredne volitve na več ravneh.  

Zvezni ustavni amandmaji (l. 1988) in republiški ustavni amandmaji (l. 1989) so uvedli neposredne 

volitve v vse zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti ( v zbor republik in pokrajin skupščine 

SFRJ pa ne) ter omogočili izvedbo večstrankarskih volitev. Prve večstrankarske volitve so bile 

spomladi l. 1990, za volitve vsakega zbora pa je veljal drugačen volilni sistem: za zbor združenega 

dela sistem relativne večine, za zbor občin sistem absolutne večine, za družbenopolitični zbor pa 

nekoliko drugačen proporcionalni sistem.  

S sprejetjem nove slovenske ustave l. 1991, je bila uvedena nova državna ureditev; z njo pa tudi 

nov volilni sistem, katerega osnova naj bi bil proporcionalni sistem, dopolnjen z elementi 

večinskega. Sistem naj bi zagotavljal čim večjo povezanost med volivci in poslanci ter stabilnost 

oblasti. Volilni sistem pri nas urejajo: ustava RS, zakon o volitvah v državni zbor, zakon o državnem 

svetu, zakon o volitvah predsednika republike, zakon o volilni kampanji ter predpisi o evidenci 

volilne pravice ter o oblikovanju volilnih enot za volitve v državni zbor in državni svet. Leta 2000 je 

prišlo do ustavne spremembe (80. člen), ki je, na ustavni ravni, določila proporcionalni sistem; 

poslanci državnega zbora se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob 4% volilnem pragu 

za vstop v državni zbor. S spremembo se je zvišal volilni prag ter izključile nacionalne liste.  

9.3. Volitve v državni zbor 

9.3.1. Vrste volitev 

Volitve v državni zbor so lahko splošne, nadomestne, ponovne in naknadne. Pri splošnih volitvah 

se volijo vsi poslanci državnega zbora; poznamo redne (izvedejo se vsako četrto leto pred iztekom 

mandata) in predčasne (se izvedejo če se državni zbor razpusti pred potekom štiriletne volilne 

dobe). Nadomestne volitve se izvedejo samo glede posameznih poslancev, ponovne in naknadne 

pa le glede dela volitev. 

9.3.2. Volilna pravica 

V naši ureditvi veljajo vsa načela sodobnih volilnih sistemov (načelo splošne in enake volilne 

pravice, neposrednih volitev, svobodne volilne pravicein tajnosti glasovanja). Že od druge svetovne 

vojne v Sloveniji (in Jugoslaviji) velja splošna in enaka volilna pravica, ki jo slovenski državljan 

pridobi z 18. letom (43. člen URS). Ko sta izpolnjena ta dva pogoja volivec pridobi aktivno in 

pasivno volilno pravico. Slednje nimajo tisti, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost. Poslanci 

državnega zbora se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem (80. člen URS). 

Aktivno volilno pravico vsak volivec uresničuje v volilni enoti, v kateri ima stalno prebivališče. 

Nekaj posebnosti ima volilna pravica pripadnikovitalijanske in madžarske narodne skupnosti. 

Aktivno in pasivno volilno pravico za poslanca madžarske oz. italijanske skupnosti imajo samo 
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pripadniki teh skupnosti, poleg tega pa lahko volijo tudi druge poslance državnega zbora. Tudi v 

našem volilnem sistemu volivec svojo volilno pravico lahko izvršuje, ali pa ne, zagotovljena pa 

mora biti tudi svobodna izbira med kandidati. Svobodna volilna pravica je kazenskopravno 

varovana (nikogar ni mogoče klicati na kazensko odgovornost zaradi glasovanja, kaznivo je prisiliti 

ali vplivati na volivca pri glasovanju, zahtevati od volivca naj pove za koga je glasoval). Svobodna 

volilna pravica mora biti zagotovljena s primerno tehniko glasovanja na volišču. 

9.3.3. Evidenca volilne pravice 

V Sloveniji se uporablja stalna evidenca volilne pravice, ki se kombinira z občasno. Stalna evidenca 

se vodi v registru stalnega prebivalstva (državljani vpisani po stalnem prebivališču), občasna pa v 

volilnih imenikih, ki se sestavljajo za vsake volitve posebej. Stalna evidenca je pomembna, ker se 

volilni imeniki sestavljajo na podlagi njenih podatkov. Volilni imeniki veljajo samo za volitve, za 

katere so bili sestavljeni. Poznamo: splošni volilni imenik (za državljane Slovenije, ki imajo stalno 

prebivališče v Sloveniji), posebni volilni imenik (za državljane Slovenije, ki nimajo stalnega 

prebivališča v Sloveniji), volilni imenik pripadnikov italijanske in madžarske skupnosti ter volilni 

imenik pripadnikov romske skupnosti. Volilne imenike sestavljajo upravni organi, podatki v njih pa 

morajo biti resnični (dokler se ne dokaže nasprotno), saj so javne listine. Vsak volivec lahko volilni 

imenik pregleda in zahteva ustrezne popravke.  

9.3.4. Kandidiranje 

Je poseben element volilnega sistema, ki je odvisen zlasti od sistema razdelitve kandidatov. 

Večinoma imajo pravico postavljati kandidate politične stranke, kandidatura je lahko podprta tudi 

z določenim številom podpisov volivcev ali poslancev ali pa mora kandidat predložiti določeno 

kavcijo. Ponekod lahko kandidate postavljajo volivci sami. Glede na obliko in tehniko kandidature 

je ta lahko: posamična (pri večinskem sistemu, kjer se voli le enega predstavnika) ali skupinska 

(proporcionalni sistem, kjer se voli več kandidatov).  

9.3.5. Volilne enote 

So območja, na katera se pred volitvami razdeli celotno območje, na katerem se izvajajo volitve 

(npr. za državne volitve se razdeli območje celotne države). Gre za to, da se celotno volilno telo 

razdeli na manjše, teritorialno omejene dele, tako da se vsakemu delu zagotovi približno enako 

število mandatov na določeno število prebivalcev. Volilne enote se praviloma določijo na podlagi 

že obstoječe upravnoteritorialne razdelitve. Poznamo uninominalne (enomandatne) volilne enote, 

kjer se voli le enega poslanca in plurinominalne (večmandatne) volilne enote, kjer se voli več 

poslancev. Oblikovanje volilnih enot je zelo pomembno za uspeh določene stranke, zato se 

pogosto pojavlja manipuliranje, ki se imenuje volilna geometrija (gerrymandering); uporaba te 

metode je lahko odločilna pri uninominalnih volilnih enotah, pri plurinominalnih, pa je njen učinek 

manjši. V naši ureditvi je uzakonjeno načelo, da se poslanci volijo tako, da se en poslanec voli na 

približno enako število prebivalcev; izjemo predstavljajo volitve predstavnikov narodnih skupnosti. 

Za  volitve poslancev v državni zbor se oblikuje 8 volilnih enot, v vsaki se voli 11 poslancev. Vsako 

volilno enoto se razdeli na toliko okrajev, kolikor se v volilni enoti voli poslancev (v našem primeru 

11); v vsakem volilnem okraju se torej glasuje za enega poslanca. Na območjih italijanske in 

madžarske narodne skupnosti se oblikujeta posebni volilni enoti.  
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9.3.6. Razdelitev mandatov 

Razdelitev mandatov določa zakon o volitvah v državni zbor, od ustavne spremembe l. 2000 pa 

tudi peti odstavek 80. člena, ki je določil proporcionalni sistem. Mandati se delijo na dveh ravneh: 

v volilni enoti in na ravni celotne države.  

 Razdelitev mandatov v volilni enoti: V volilni enoti se mandati delijo na podlagi volilnih 

količnikov. Mandati so se, pred ustavno spremembo, delili na podlagi Harejevega količnika, ki 

se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, 

deli s številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti (deli se z 11). Sedaj pa se delijo po 

Droopovem količniku, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov volivcem deli z 12 

(število poslancev, ki se jih voli povečano za ena). Zaradi tega se na ravni volilnih enot podeli 

več mandatov. Število mandatov, ki pripadajo posamezni listi dobimo tako da, z Droopovim 

količnikom delimo število glasov za listo in tako ugotovimo kolikokrat je količnik vsebovan v 

številu glasov za listo. Lista dobi toliko mandatov, kolikorkrat je dosegla volilni količnik. 

Preostali glasovi se upoštevajo pri delitvi na državni ravni. 

 

 

 Razdelitev mandatov na državni ravni: Mandati se delijo na podlagi d'Hondtovega sistema. Pri 

tej delitvi se upoštevajo vse liste kandidatov (razen tistih, ki so bile vložene samo v eni volilni 

enoti in tistih, ki ne bi dosegle volilnega pragu). Po stari ureditvi so se upoštevali samo ostanki 

glasov, po novi pa se zopet upoštevajo vsi glasovi posamezne liste. Kandidatnim listam se 

dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na 

podlagi vseh glasov zanje na državni ravni, in številom mandatov, ki so jih že dobile pri prvi 

delitvi v volilnih enotah.  Lista kandidatov, ki je dobila mandate na državni ravni, dobi 

poslanske mandate v tisti volilni enoti, kjer je imela največjo podporo.  
 

Z liste kandidatov so izvoljeni tisti kandidati, ki so imeli največji delež glasov v skupnem številu 

glasov v volilnih okrajih, v katerih so nastopili. S tem so dobili volivci večji vpliv na izbor 

posameznega kandidata, saj je pred ustavno spremembo kandidate določila politična stranka 

na nacionalni listi.  

9.3.7. Organizacija volitev 

Omogoča tehnično izvedbo volitev in je pomemben element volilnega sistema, saj omogoča 

ustrezno uresničevanje volilne pravice. Poglavitno vlogo pri organizaciji imajo volilni organi. 

Poznamo volilne organe v ožjem (ustanovljeni izključno za volitve in ne opravljajo nobenih drugih 

funkcij) in širšem (poleg določenih funkcij pri volitvah, opravljajo tudi druge državne funkcije) 

pomenu. V naši ureditvi so uveljavljeni organi v ožjem (so kolegijski, volilne komisije in volilni 

odbori) in širšem pomenu (državni zbor, predsednik republike, ustavno in vrhovno sodišče). Volilni 

organi so pri delu popolnoma neodvisni, delajo le na podlagi zakonov in drugih predpisov. Volilne 

komisije  skrbijo za tehnično izvedbo volitev ter varstvo zakonitosti v volilnem postopku (pri 

glasovanju in v fazi kandidiranja). Imenujejo se za vsake redne volitve posebej in imajo štirileten 

mandat (skladen z mandatom poslancev državnega zbora). Ustanovijo se za državo, za volilno 

enoto in za volilni okraj. Državno imenuje državni zbor, volilne komisije volilnih enot in volilnih 

okrajev pa državne volilne komisije. Za volitve poslancev italijanske in madžarske poslanske 
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skupine se ustanovijo posebne volilne komisije. Neposredno na voliščih, volitve vodijo volilni 

odbori, ki se prav tako imenujejo za vsake volitve, imenujejo pa jih okrajne volilne komisije. Volilni 

organi so sestavljeni iz predsednika, članov ter njihovih namestnikov. Z volilnimi organi sodelujejo 

predstavniki  in zastopniki list kandidatov (predlagatelji list kandidatov), ki imajo pravico biti 

navzoči pri celotnem delu volilnih organov in jih opozarjati na napake.  

9.3.8. Volilni postopek 

Volilni postopek je urejen z zakonom (pri nas z zakonom o državnem zboru). Razdeljen je na tri 

faze: kandidiranje, faza glasovanja in faza ugotavljanja izida glasovanja. Pred začetkom volilnega 

postopka je treba začrtati časovni okvir postopka (volilni rokovnik). Volitve v parlament navadno 

razpiše šef države.  

a) Razpis volitevje časovna določitev začetka in tudi konca volilnega postopka. Splošne in 

nadomestne volitve razpiše predsednik republike, ponovne in naknadne pa pristojne volilne 

komisije. V aktu o razpisu volitev mora biti določen dan razpisa volitev in dan glasovanja.  

b) Kandidacijski postopek: v tem postopku se na organiziran in vnaprej določen način postavljajo 

kandidati, med katerimi lahko volivci izberejo svoje predstavnike v parlamentu. Za kandidiranje 

so določeni različni pogoji. V tem postopku se vlagajo kandidature, ki so lahko posamične ali v 

obliki kandidaturnih list.  

 

Stranke lahko kandidate predlagajo na tri načine: 

 Stranka vloži liste kandidatov v vseh volilnih enotah, če jo s podpisi podprejo najmanj trije 

poslanci državnega zbora.  

 Stranka vloži kandidatno listo v vsaki volilni enoti posebej, pri čemer mora vsaka lista 

izpolnjevati pogoje: listo morajo določiti člani politične stranke, ki imajo volilno pravico in 

imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Lista mora biti podprta s podpisi najmanj 50 

volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.  

 Stranka vloži kandidatno listo v posamični volilni enoti, na podlagi podpore samih volivcev. 

Listo mora podpreti najmanj 100 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.  

Listo kandidatov pa lahko določijo tudi volivci sami. Podpreti pa jo mora najmanj 1.000 

volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Lista kandidata mora biti določena s tajnim 

glasovanjem in mora izpolnjevati določene pogoje: noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 

35%, kandidati morajo biti razporejeni tudi po volilnih okrajih (v vsakem okraju se glasuje za 

enega kandidata iz kandidatne liste). Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje 

kandidata, ki je nepreklicno. Lista kandidatov se vloži pri volilni komisiji volilne enote, 

najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja. Volilna komisija preveri zakonitost kandidatur in 

jih, na podlagi tega, zavrže ali sprejme.  

c) Glasovanjeje dejanje s katerim volivec izjavi svojo voljo tako, da da svoj glas v korist kandidata, 

za katerega želi, da bo izvoljen. S tem uresničuje svojo aktivno volilno pravico. Glasuje se v 

posebej določenem času in na posebej določenih javnih mestih (voliščih). Poznamo tajno in 

javno glasovanje. Prevladuje tajno, izvaja pa se ga lahko na tri načine: s pisnimi glasovnicami, 

glasovanje s kroglicami in s posebnimi glasovalnimi stroji.Po drugi svetovni vojni je bilo v 

Sloveniji uveljavljeno tajno glasovanje; prve volitve so bile izvedene s gumijastimi kroglicami, 

potem pa se je glasovalo z glasovnicami. Postopek glasovanja vodijo volilni odbori na voliščih. 
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Postopek in čas glasovanja določa zakon. V določenih primerih (bolezen, bivanje v tujini…) je 

možno glasovati tudi nekaj dni pred dnevom glasovanja, po pošti, na diplomatsko-konzularnih 

predstavništvih ali celo na domu. Volivci glasujejo osebno. Če volivec tega sam ne zmore 

(nepismenost, bolezen, hiba) mu lahko pomaga druga oseba. Vsak volivec glasuje tam, kjer je 

vpisan v volilni imenik. Vsak lahko glasuje le za enega kandidata (obkroži številko pred 

njegovim imenom in priimkom), pri volitvah predstavnikov narodne skupnosti pa volivci 

označijo prednostni red kandidatov (svojega najljubšega z 1 in tako naprej od zadnjega).  

d) Ugotavljanje volilnega izidapoteka v štirih fazah: 

 Prva faza: izid glasovanja ugotovi volilni odbor na tistem volišču, na katerem je vodil 

glasovanje 

 Druga faza: okrajna volilna komisija ugotovi izid glasovanja za območje celotnega 

volilnega okraja.  

 Tretja faza:volilna komisija volilne enote ugotovi volilni izid v vsej volilni enoti. V tej fazi se 

razdelijo tudi prvi mandati na ravni volilne enote, na podlagi Droopovega količnika. Na tej 

ravni se ugotovi tudi izid volitev poslancev narodnih skupnosti, ki se dodeli na podlagi 

prednostnega vrstnega reda. Točkuje se tako, da vsak kandidat za vsako prvo mesto dobi 

toliko točk, kolikor je kandidatov na glasovnici; za vsako naslednje mesto se dodeli točka 

manj. Na koncu se seštejejo vse točke posameznega kandidata in tisti, ki jih zbere največ, 

zmaga.  

 Četrta faza: opravi jo Državna volilna komisija. V tej fazi poteka druga delitev mandatov. 

Tu sodelujejo le tiste liste, ki so bile vložene v  dveh ali več volilnih enotah in so na državni 

ravni dobile najmanj 4% glasov. Kandidatni listi se dodeli toliko mandatov, kolikor znaša 

razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi vseh glasov zanje na ravni 

države in številom mandatov, ki so jih dobile že v tretji fazi ugotavljanja volilnega izida. 

Mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer so dobile največjo podporo, nato 

državna volilna komisija ugotovi kateri kandidati na kandidatni listi so dobili mandat. 

Mandat dobijo tisti, ki so dobili največ glasov v določenem volilnem okraju. Izvoljeni 

poslanci dobijo tudi potrdila o izvolitvi, izid volitev na državni ravni pa je objavljen v 

uradnem listu RS.  

e) Naknadne, ponovne in nadomestne volitve 

Naknadne volitve se opravijo, če glasovanje v neki volilni enoti ni bilo izvedeno na dan, ki je bil 

določen za glasovanje. Ponovne volitve se opravijo, če se, zaradi nepravilnosti, razveljavijo 

prejšnje volitve. Nadomestne volitve se opravijo, če je kateremu od poslancev predčasno potekel 

mandat. Z novo volilno zakonodajo se je uveljavilo pravilo, da se nadomestne volitve ne opravijo, 

temveč mesto poslanca, ki mu je predčasno prenehal mandat, prevzame kandidat z iste 

kandidatne liste, ki bi bil na vrsti, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.  

9.3.9. Varstvo volilne pravice 

Volilna pravica je varovana s pravnimi sredstvi, to področje ureja zakon o volitvah v državni zbor s 

postopkom za varstvo volilne pravice. Poznamo več postopkov: postopek pred volilnimi 

komisijami, pred državnim zborom, pred sodišči in pred ustavnim sodiščem. Pravna sredstva se 

lahko vlagajo zoper nepravilnosti v postopku kandidiranja, nepravilnosti pri delu volilnih odborov 

in volilnih komisij; pri čemer so roki za odločanje izredno kratki. 
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 Postopki pred volilnimi komisijami 

o Pri volilni komisiji volilne enote lahko vsak kandidat oz. predstavnik kandidatne liste vloži 

ugovor zoper nepravilnosti. Ta o tem presoja, ko presoja zakonitost list kandidatov. Če 

ugovor sprejme, listo zavrne in obratno (zavrne ugovor, sprejme listo).  

o Odločbo volilne komisije lahko sama spremeni (ali razveljavi) državna volilna komisija, 

najpozneje do dneva, določenega za objavo list kandidatov.  

o Ugovor se lahko vloži tudi zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora oziroma okrajne 

volilne komisije. Ugovor lahko vloži vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak 

volivec v treh dneh od dneva glasovanja. Volilna komisija volilne enote mora o ugovoru 

odločiti v 48 urah.  

o Volilna komisija volilne enote lahko razveljavi glasovanje in odredi ponovne volitve na 

volišču, kjer je ugotovila nepravilnosti pri glasovanju; rezultate ponovnih volitev pa ugotovi 

sama. 

o Enako lahko stori državna volilna komisija, če ugotovi nepravilnosti pri delu volilne komisije 

volilne enote. 

 Postopki pred sodišči 

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne lista kandidatov ali zoper odločbo o ugovoru 

zoper nepravilnosti v postopku kandidiranja, se lahko vloži pritožba na sodišče, pristojno za 

upravne spore. To odloča v senatu treh sodnikov, odločiti pa mora v 48ih urah. Zoper odločbo 

državnega zbora (opisana v spodnjem odstavku) je možna še pritožba na ustavno sodišče.  

 

 Postopek pred državnim zborom 

Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih kandidatov lahko vsak 

kandidat in predstavnik liste kandidatov vloži pritožbo na DZ do prve seje državnega zbora.  

Poleg teh postopkov je varstvo volilne pravice zagotovljeno tudi v kazenski zakonodaji. Za kazniva 

dejanja štejejo: kršitev volilne pravice, kršitev proste odločitve volivcev, zloraba volilne pravice, 

kršitev svobodne opredelitve, uničenje volilnih listin, ponareditev volilnih rezultatov ter kršitev 

javnosti glasovanja. 

9.4. Volitve članov državnega sveta 

9.4.1. Način volitev 

Volitve v državni svet so posredne, saj slednje omogočajo boljšo povezanost med člani interesnih 

skupin in njihovimi predstavniki. Lahko jih opravi organ, ki je oblikovan zaradi zagotavljanja 

interesov članov interesne skupine znotraj te skupine ali pa, posebej v ta namen, izvoljeno telo.  

9.4.2. Volilna pravica 

Volilne pravice nimajo vsi državljani, temveč le tisti, ki opravljajo ustrezno dejavnost oziroma so v 

delovnem razmerju v okviru interesnih skupin, ki so zastopane v državnem svetu. Volilno pravico 

pri volitvah državnega sveta imajo tudi tujci, vendar imajo le aktivno, ne pa tudi pasivne.  

9.4.3. Volilni postopki 

Volitve opravijo posebna volilna telesa. Kadar se člani državnega sveta volijo v eni interesni 

organizaciji (zbornica, društvo) ali v eni lokalni skupnosti tvorijo volilno telo člani predstavniškega 



81 

 

organa interesne organizacije oz. lokalne skupnosti. Če pa člane državnega sveta voli več 

interesnih organizacij oz. .lokalnih skupnosti, volilno telo sestavljajo izvoljeni predstavniki 

interesnih organizacij oz. lokalnih skupnosti. Interesne organizacije in lokalne skupnosti, kandidate 

določajo v skladu s svojimi pravili. Volitve vodijo organi, ki vodijo tudi volitve v državni zbor 

(volilne komisije), a tu skrbijo le za najnujnejšo zagotovitev zakonitosti volilnega postopka. Pri 

ugotavljanju izida je uporabljen sistem relativne večine. Volitve v državni svet razpiše predsednik 

državnega zbora.  

III. Predsednik republike 

1. Splošno o šefu države 
Šef države je državni organ, ki predstavlja državo in opravlja druge, praviloma izvršilne, funkcije 

oblasti. Položaj šefa države je eno izmed temeljnih meril za delitev političnega sistema na 

predsedniškega, polpredsedniškega, parlamentarnega in skupščinskega sistema. 

V predsedniškem sistemu  je predsednik države nosilec funkcije šefa države, vrhovni nosilec 

celotne izvršilne oblasti in vrhovni poveljnik oboroženih sil. Je enakopraven parlamentu in voljen 

neposredno. V parlamentarnem sistemu je šef države le simbolični šef izvršilne oblasti. Izvršilna 

funkcija je razdeljena med predsednikom (politično neodgovoren in neodvisen) ter vlado (politično 

odgovorna in odvisna od parlamenta). Šef države naj bi predvsem zagotavljal enakopravnost 

zakonodajne in izvršilne oblasti. Njegove pristojnosti so omejene in pretežno reprezentativne, zato 

se praviloma voli posredno v parlamentu.V polpredsedniškem sistemu ima šef države širše 

pristojnosti kot v parlamentarnem, ampak ožje kot v predsedniškem sistemu. Ni nosilec izvršilne 

oblasti, vlada mu je odgovorna za svoje delo. V tem sistemu se predsednik največkrat voli 

neposredno. V skupščinskem sistemu je skupščina nosilka zakonodajne oblasti in najvišji organ 

oblasti, ki so ji podrejeni vsi ostali, tudi šef države. Slednji se voli in odpoklicuje v skupščini. Kot 

primer lahko navedemo prezidij ljudske skupščine kot kolektivnega šefa države med 1947 in 1953.  

2. Predsednik republike Slovenije 
Ustava RS iz l. 1991 določa, da je predsednik organ izvršilne oblastiin da je individualen organ. 

Njegove pristojnosti so urejene v ustavi in zakonih (zakon o zunanjih zadevah, zakon o volitvah 

predsednika republike…).  

2.1. Volitve predsednika republike 

Predsednik republike je voljen na neposrednih, tajnih in splošnih volitvah. Volilna pravica pri teh 

volitvah je splošna  in enaka. Volitve razpiše predsednik državnega zbora, najkasneje 15 dni pred 

iztekom petletne mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Kandidate lahko predlagajo: 

poslanci državnega zbora (kandidata lahko določijo s podpisi najmanj 10 poslancev), politične 

stranke (kandidata določijo po postopku, s tajnim glasovanjem, predlog mora biti podprt s podpisi 

najmanj treh poslancev oz. 3.000 volivcev) in volivci (kandidate lahko določijo s podpisi najmanj 

5.000 volivcev). Vsak poslanec oz. volivec da lahko podporo le eni kandidaturi, kandidat za 

predsednika pa ne sme kandidirati tudi za poslanca državnega zbora ali državnega sveta. Za 

predsednika je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov volivcev, ki so oddali veljavne glasovnice 
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(absolutna večina). Če ta ni dosežena v prvem krogu, se glasovanje ponovi med najboljšima dvema 

kandidatoma. Zmaga tisti, ki dobi absolutno večino. Pred nastopom funkcije mora predsednik 

izreči prisego.  

2.2. Položaj predsednika republike 

Predsednik republike je izvoljen za 5 let ter največ dvakrat zaporedoma (tretji odstavek 103. člena 

URS). Mandatna doba pa je lahko tudi daljša ali krajša. Mandat je daljši, če se predsedniku izteče 

med vojno ali izrednim stanjem; v tem primeru mandat preneha 6 mesecev po prenehanju takega 

stanja. Volitve novega predsednika morajo biti opravljene najkasneje 15 dni pred iztekom 

podaljšanega mandata starega predsednika. Mandat lahko predčasno preneha zaradi smrti, 

odstopa, izgube volilne pravice, kršitve ustave… V tem primeru začasno vodenje funkcije šefa 

države prevzame predsednik DZ, volitve pa morajo poteči najkasneje 105.dan po prenehanju 

mandata prejšnjega predsednika. Funkcija predsednika republike je nezdružljiva z opravljanjem 

druge javne funkcije ali poklica (ne sme opravljati nikakršne funkcije ali dela v državnih organih, 

organih lokalnih skupnosti, zavodih, podjetjih in drugih organizacijah) (105. člen URS). Predsednik 

republike organizira svoje službe v uradu predsednika republike. Te službe so generalni sekretar, 

njegov namestnik, šef kabineta in svetovalci. Po prenehanju funkcije ima pravico do naziva bivši 

predsednik republike, za največ 5 let dobi tudi posebne pravice: pravico do pisarne, svetovalca in 

administrativno-tehnične pomoči, do diplomatskega potnega lista, itd. 

2.3. Pristojnosti predsednika republike 

Spadajo v ustavno rezervirano materijo, kar pomeni, da jih določa ustava, zakoni pa jih lahko le 

razčlenjujejo. Pristojnosti razdelimo v štiri skupine: klasične funkcije, pristojnosti na zakonodajnem 

področju, pristojnosti na izvršilnem področju in izredne pristojnosti. 

2.3.1. Klasične funkcije 

So tiste funkcije, ki jih predsednik opravlja kot predstavnik države. Ustava pri tem določa dve 

funkciji: predstavljanje RS in vrhovno poveljstvo njenih obrambnih sil. V okviru prve predsednik 

predstavlja državo doma in nasproti drugim državam in meddržavnim organizacijam, postavlja in 

odpoklicuje veleposlanike in poslanike republike, sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih 

predstavnikov, odloča o pomilostitvah in podeljuje odlikovanja in častne naslove (107. člen URS). 

Kot vrhovni poveljnik lahko povišuje generale in admirale (na predlog ministra in ob soglasju 

vlade), odloča o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka (na predlog ministra za obrambo) 

ter ima pravico do seznanjenosti s stanjem bojne pripravljenosti vojske.  

2.3.2. Pristojnosti na zakonodajnem področju 

Svoje pristojnosti na tem področju predsednik republike izvršuje v sodelovanju  z državnim 

zborom, znotraj treh postopkov: zakonodajnega postopka, postopka razpisa volitev državnega 

zbora, njegovega sklica in razpusta ter postopka volitev in imenovanj. 

 Zakonodajni postopek: Predsednik lahko: izreče svoje mnenje o posameznem vprašanju ima 

pravico do razglasitve (promulgacije) zakona, ima posreden vpliv na postopek ratifikacije 

mednarodnih pogodb, v okviru te funkcije lahko predlaga ustavnemu sodišču, da se izreče o 

skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo. poleg tega izdaja listine o ratifikaciji.  
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 Postopek razpisa volitev DZ, njegovega sklica in razpusta:Predsednik razpiše volitve  v DZ, 

skliče 1. sejo novega DZ Lahko zahteva sklic izredne seje državnega zbora. Pod posebnimi 

pogoji lahko tudi razpustiDZ pred potekom mandata. Ti pogoji so: če DZ ne more, po 

večkratnih poskusih, izvoliti predsednika vlade, če mu po zavrnjeni zaupnici ne uspe izvoliti 

predsednika vlade ali, če mu ne uspe izglasovati zaupnice dotedanjemu predsedniku. 

 Postopek volitev in imenovanj: V tem postopku predsednik republike lahko v izvolitev 

predlaga sodnike ustavnega sodišča, pet članov sodnega sveta in varuha človekovih pravic. V 

imenovanje pa lahko predlaga: tri člane računskega sodišča, guvernerja in štiri viceguvernerje 

Banke Slovenije, informacijskega pooblaščenca, predsednika in podpredsednika komisije za  

preprečevanje korupcije in kandidate za sodnike mednarodnih sodišč. Za vse funkcije, razen 

prvi dve, predsednika pooblašča zakon, kar je ustavno sporno, saj so predsednikove 

pristojnosti izrecno in taksativno navedene v ustavi.  

Predsednik državnega zbora je predsednika dolžan obveščati o dejstvih pomembnih za izvrševanje 

njegovih pristojnosti ter sejah državnega zbora.  

2.3.3. Pristojnosti na izvršilnem področju 

V naši ustavni ureditvi so predsednikove pristojnosti na tem področju zelo majhne. Večinoma so v 

pristojnosti predsednikov mandatarska pooblastila (pristojnosti v zvezi z imenovanjem 

mandatarja za predsednike vlade in ministrov) ter imenovanje nekaterih najvišjih državnih 

funkcionarjev, ki pa jih naš predsednik nima. Slednji ima le predlagalno pravico (pravico predlagati 

državnemu zboru kandidata za predsednika vlade. Te pravice pa ne izvršuje samostojno, temveč 

ob posvetovanju z vodji poslanskih skupin. V izvolitev ali imenovanje lahko predlaga tudi 

kandidate za ustavne sodnike, člane sodnega sveta itd.  

2.3.4. Izredne pristojnosti 

V izrednih razmerah (vojna, izredno stanje), ko posamezne institucije ne morejo delovati ustava 

pooblašča predsednika, da prevzame njihove pristojnosti. Tako URS določa, da kadar se državni 

zbor ne mora sestati, predsednik republike na predlog vlade: odloča o razglasitvi vojnega ali 

izrednega stanja, nujnih ukrepov in njihovi odpravi ter o uporabi obrambnih sil. Predsednik lahko 

v tem času tudi: izdaja uredbe z zakonsko močjo, ki se nanašajo na obrambo države in na 

človekove pravice in temeljne svoboščine (ki jih lahko začasno omeji ali razveljavi). Te uredbe mora 

predložiti v potrditev državnemu zboru, takoj, ko se ta zopet lahko sestane (92. in 108. člen).  

2.4. Odgovornost predsednika republike 

Predsednik republike ni pravnopolitično odgovoren odpoklicati ga ne more niti državni zbor niti 

volivci. Državni zbor ga lahko obtoži  pred ustavnim sodiščem kršitve ustave ali hujše kršitve 

zakona pri opravljanju njegove funkcije (ustavna obtožba). Uvedbo postopka o obtožbi lahko 

predlaga 30 poslancev, državni zbor pa mora o predlogu odločiti v 60ih dneh. Predlagatelj lahko 

predlog obtožbe umakne vse do konca obravnave. O obtožbi odloči državni zbor z večino glasov 

vseh poslancev. O odgovornosti predsednika odloča ustavno sodišče. Pred odločitvijo o obtožbi 

lahko ustavno sodišče z dvotretjinsko večino vseh sodnikov odloči, da obtoženi, do določitve, ne 

sme opravljati svoje funkcije. Ustavno sodišče predsednika lahko oprosti ali pa ugotovi 

utemeljenost obtožbe, čemur lahko sledi prenehanje funkcije (o prenehanju odločajo vsi sodniki z 
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dvotretjinsko večino vseh glasov). Predsednik republike je za kršitev ustave ali hujših kršitev 

zakonov, poleg ustavnemu, odgovoren tudi rednim sodiščem. Slednjim je odgovoren tudi za 

kršitve zunaj svoje funkcije. Predsednik republike se ne more sklicevati na imuniteto.  

IV. VLADA IN UPRAVA 

1. Vlada  

1.1. Pojem in namen 

Izvršilna oblast je tisti del državne oblasti, v okviru katere se na najbolj neposreden način izvršujejo 

najpomembnejše funkcije sodobne države. V predsedniškem sistemu je vodja izvršilne oblasti 

predsednik države, v skupščinskem sistemu posebno kolegijsko telo, v parlamentarnem izvršilno 

oblast izvajata predsednik države in vlada, upravni del izvršilne oblasti pa upravni organi. Vlada je 

temeljni nosilec izvršilne oblasti, saj predstavlja vrh izvršilne funkcije in najvišji organ državne 

uprave. Vlada je politično telo, ki uresničuje politiko stranke oziroma koalicije strank. Sprejeto 

politiko vlada uveljavlja prek zakonskih in drugih predlogov, ki jih daje parlamentu. In v okviru 

izvršilne funkcije. V parlamentarnem sistemu je vlada dokaj neodvisna, vendar za svoje delo 

odgovarja parlamentu, od katerega je odvisna. Vlada je kolegijsko telo in je sestavljena iz 

ministrov, ki so člani vlade kot kolegijskega organa ter predstojniki ministrstev. Ministri vodijo 

posamezne upravne organe, če pa ne vodijo upravnega organa (t.i. ministri brez listnice, ministri 

brez resorja) so pooblaščeni za politična vprašanja. Poleg ministrov tvorijo vlado še drugi člani: 

predsedniki vladnih komisij in odborov, direkcij, državni sekretarji ipd. Vlada je ponavadi urejena v 

ustavi, podrobneje pa jo urejajo zakoni.  

1.2. Razvoj izvršilne funkcije v Sloveniji 

Po drugi svetovni vojni je veljal skupščinski sistem, kar se je kazalo tudi v izvršilni funkciji. Njeno 

organizacijo lahko delimo na dve obdobji: prvo povojno obdobje (od zvezne ustave l. 1946) je bila 

nosilec izvršilne funkcije vlada, delno pa tudi prezidij skupščine. V drugem povojnem obdobju (na 

podlagi ustavnega zakona iz l. 1953) pa je prišlo do uvedbe čistejše oblike skupščinskega sistema 

ter do ostrejše ločitve politične in upravne funkcije. Kasneje pride do krepitve samostojnosti 

izvršnih svetov nasproti skupščinam. Po osamosvojitvi je obveljal parlamentarni sistem in načelo 

delitve oblasti. Izvršilno oblast opravljata vlada in predsednik republike. Temeljne lastnosti vlade 

so urejene v ustavi (način oblikovanja in njena odgovornost do državnega zbora), podrobneje pa je 

urejena z zakoni (npr. zakon o vladi) ter poslovnikom državnega zbora in poslovnikom vlade.  

1.3. Oblikovanje vlade 

1.3.1. Splošno  

Največkrat se vlada oblikuje tako, da šef države podeli mandat za sestavo vlade vodji tiste politične 

stranke, ki je na volitvah dobila večino v parlamentu, oziroma vodji ene od strank, ki tvorijo 

strankarsko koalicijo, ki ima večino v parlamentu. Mandatar (tisti, ki dobi mandat za sestavo vlade) 

sestavi vlado in se z njo predstavi parlamentu, ki vlado sprejme tako, da izreče zaupnico. Ko vlada 

dobi zaupnico, lahko začne delovati. Mandatar ponavadi predloži predlog članov v imenovanju 
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šefu države, ki predlagane člane zgolj formalno potrdi. Člani vlade ponekod morajo biti izbrani 

izmed poslancev, drugje to ni nujno, ponekod pa je funkcija poslanca nezdružljiva s funkcijo člana 

vlade. Dejansko oblikovanje vlade je odvisno predvsem od strankarske sestave parlamenta. Če ima 

v parlamentu ena stranka večino svojih poslancev, praviloma vodja te stranke dobi mandat in 

oblikuje vlado iz pripadnikov svoje stranke. Če pa je vladna koalicija sestavljena iz dveh ali več 

strank je postopek oblikovanja vlade v celoti odvisen od volje političnih strank in njihove 

sposobnosti skleniti dogovor o koalicij strank za ustanovitev in delovanje skupne vlade. Vodja 

stranke, ki ima med vsemi strankami največje število poslancev, navadno dobi mandat. Kljub temu 

pa mora k sodelovanju pridobiti toliko drugih strank, da imajo skupaj večino poslancev v 

parlamentu in so pripravljene oblikovati vlado z njim na čelu. Če mandatarju ne uspe sestaviti 

vlade oz. ta ne dobi zaupnice mora mandat vrniti šefu države. Če se tudi po večih poskusih vlada 

ne oblikuje, se oblikuje manjšinska vlada  ali pa tehnokratska vlada, ki sta zgolj prehodni obliki. Če 

se vlada nikakor ne oblikuje oz. dobi zaupnice, je treba razpustiti parlament in izpeljati nove 

volitve v parlament.  

1.3.2. Oblikovanje vlade v Sloveniji 

Predsednika vlade voli državni zbor na predlog predsednika republike, ki pa se mora posvetovati z 

vodji poslanskih skupin v državnem zboru. Predsednik vlade je izvoljen z večino glasov vseh 

poslancev in s tajnim glasovanjem. Če kandidat ni izvoljen lahko predsednik republike v 14ih dneh 

predlaga novega ali zopet istega kandidata, tokrat pa kandidata lahko predlaga tudi poslanska 

skupina ali najmanj 10 poslancev. Če predsednik vlade zopet ni izvoljen predsednik republike 

razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. Da bi preprečili razpustitev državnega zbora, lahko 

slednji v 48h urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, sklene izvesti ponovne volitve 

predsednika vlade, ki je potem izvoljen z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev. Če tudi to 

ne uspe sledi razpust. Ko je predsednik vlade izvoljen mora predlagati ministre v izvolitev 

državnemu zboru. Predlagati jih mora najkasneje v 15ih dneh po svoji izvolitvi, če tega ne stori, 

njegova funkcija preneha. Pred imenovanjem se mora vsak minister predstaviti pristojni komisiji 

državnega zbora (drugi odstavek 112. člena). Na predlog predsednika vlade državni zbor tudi 

razrešuje ministre. To našo ureditev precej približa skupščinskemu sistemu, saj ima parlament 

pretiran vpliv na kadrovsko zasedbo vlade. Poleg ustave vlado ureja zakon o vladi. Vlada nastopi s 

svojo funkcijo, ko je imenovanih več kakor dve tretjini ministrov, preostale ministre pa mora 

imenovati v treh mesecih po nastopu funkcije, če ne preneha funkcija predsednika vlade, kot tudi 

ministrov.  

1.3.3. Prenehanje funkcije vlade 

V parlamentarnem sistemu vladi preneha funkcija z vsakim prenehanjem funkcije parlamenta (ko 

se sestane nov državni zbor), sicer pa z odstopom. Funkcije ministra pa s prenehanjem funkcije 

predsednika vlade. Vlada odstopi iz različnih razlogov: če odstopi predsednik vlade, če je vladi 

izglasovana nezaupnica, če ji ni izglasovana zaupnica, na podlagi interpelacije o delu vlade. 

Funkcija ministra preneha z odstopom ali z razrešitvijo. Vlada, ki ji preneha funkcija, mora, do 

izvolitve novega predsednika vlade, opravljati tekoče posle; to velja tudi za posamičnega ministra. 

Podtekoče posle razumemo sprejemanje nujnih odločitev. 
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1.4. Sestava vlade 

URS določa, da jo sestavljajo predsednik vlade in ministri, kar pomeni, da je enotno kolegijsko 

telo. Ministri vodijo posamezne resorje, imamo pa tudi nekaj ministrov brez resorja. Vsak minister 

vodi in predstavlja ministrstvo, daje politične usmeritve za delo ministrstva in organov v njegovi 

sestavi, nadzoruje njihovo delo in izdaja predpise in druge akte iz pristojnosti ministrstva in 

organov v njegovi sestavi. Pri nas je ministrska funkcija nezdružljiva s funkcijami v državnih 

organih, sodiščih, organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij, ministri niti ne smejo 

opravljati drugih funkcij, ki po zakonu niso združljive s funkcijo člana vlade. Če poslanec postane 

član vlade, njegova poslanska funkcija ne preneha temveč miruje in jo lahko pridobi nazaj, če 

preneha biti član vlade. Državni sekretarji vodijo strokovno delo na širših zaokroženih področjih v 

okviru ministrstev. Pred spremembo zakona o državni upravi in zakona o vladi, jih je imenovala in 

razreševala vlada na predlog ministra, sedaj pa jih, poleg vlade, v imenovanje pa jih, poleg 

ministra, lahko predlagata tudi predsednik vlade in minister brez resorja. Slednja imata lahko le 

enega državnega sekretarja. Če minister pisno pooblasti državnega sekretarja, ga ta lahko 

nadomešča, vendar v njegovem imenu ne more izdajati predpisov in glasovati na seji vlade. Po 

novem državnemu sekretarju avtomatsko preneha funkcija s prenehanjem funkcije ministra oz. 

tistega, ki ga je predlagal v imenovanje (po prejšnji ureditvi je moral državni sekretar ponuditi 

odstop svojemu ministru). Državni sekretar ni član vlade, lahko ga štejemo za člana vlade v širšem 

pomenu.   

1.5. Funkcije in način dela vlade 

1.5.1. Funkcije vlade 

Vlada opravlja politično izvršilno  in izvršilno upravno funkcijo. V okviru prve predlaga parlamentu 

politiko, predlaga v sprejetje 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 pa neposredno vodi upravne organe. Poleg zakonske iniciative, ima vlada ponekod tudi 

pravico sama izdajati zakone oziroma akte z zakonsko močjo po pooblastilu parlamenta (t.i. 

delegirana zakonodaja). Slednje velja predvsem za britansko ureditev. V Franciji pa vlada posega 

na zakonodajno področje z izdajanjem posebnih uredb. 

V slovenski vladi so funkcije vlade opredeljene v zakonu. Vlada ima kot organ izvršilne oblasti in 

najvišji organ državne uprave dve funkciji: izvajanje politike, ki jo določi državni zbor in izvajanje 

zakonov in drugih aktov državnega zbora. V okviru prve vlada vodi, usmerja in usklajuje izvajanje 

politike države, ki jo določa državni zbor. V okviru druge funkcije pa sama sprejema ali predlaga 

državnemu zboru sprejem političnih, pravnih, ekonomskih, finančnih organizacijskih in drugih 

ukrepov.  Vse funkcije mora vlada izvrševati v skladu z ustavo in zakoni. Pravica vlade, da predlaga 

zakone v sprejem državnemu zboru je zapisana 88. členu URS. Po zakonu o vladi pa je 

pooblaščena, da sama izdaja splošne in posamične pravne akte; splošni pravni akti, ki jih izdaja so 

uredbe. Te urejajo in razčlenjujejo razmerja, ki so določena z zakonom (pri urejanju se morajo 

držati vsebine zakona). Z odloki vlada ureja posamezna vprašanja. Svojo notranjo organizacijo in 

delo vlada ureja s poslovnikom in s sklepi o posamičnih zadevah. Kot posamične pravne akte pa 
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lahko sprejema tudi odločbe. Predpise lahko sprejema v enofaznem ali dvofaznem postopku. 

Vlada vodi državno upravo prek ministrov, ki jih nadzoruje pri delu in jim daje politične usmeritve.  

1.5.2. Način dela vlade 

Vlada deluje na sejah, ki jih praviloma sklicuje šef vlade, slednji sejam tudi predseduje. Način dela 

vlade je v temeljih določen z zakonom, podrobneje pa s poslovnikom vlade. Predsednik vlade ima 

znotraj vlade močan položaj, saj skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje 

delo ministrov, usmerja in vodi delo vlade, predstavlja vlado in vodi njene seje. Predsedniku vlade 

pomaga podpredsednik, ki ga predsednik določi sam. Vlada lahko veljavno odloča, če je na seji 

navzoča večina njenih članov, odloča pa z absolutno večino. Vprašanja, o katerih razpravlja vlada, 

prej obravnavajo na vladnih odborih, komisijah in drugih delovnih telesih, ki o obravnavanih 

vprašanjih izdajo stališča in predloge.  

1.6. Odgovornost vlade 

Vlada ne more delovati, če nima podpore v parlamentu, ki mu je tudi odgovorna. Ravno v podpori 

parlamenta se kaže politična odgovornost vlade. Vlada izgubi podporo, če je v parlamentu 

izglasovana nezaupnica ali če ni izglasovana zaupnica. Zahteva po glasovanju o nezaupnici poteka 

iz parlamenta, zahtevo po glasovanju o zaupnici pa lahko vloži vlada sama (oz njen predsednik). 

Temeljni mehanizem politične odgovornosti, poleg zaupnice in nezaupnice, je še interpelacija. 

Poleg tega so lahko predsednik vlade in ministri obtoženi kršitev ustave in zakonov.  

1.6.1. Nezaupnica vladi 

V naši ureditvi je uveljavljen sistem konstruktivne nezaupnice (116. člen). Državni zbor lahko 

izglasuje nezaupnico vladi na predlog najmanj 10ih poslancev in z večino glasov vseh poslancev 

izvoli novega predsednika vlade. Z izvolitvijo novega predsednika vlade, je razrešen stari, funkcija 

pa preneha tudi vsem članov vlade. Stara vlada mora do vzpostavitve nove vlade opravljati tekoče 

posle. Če je bil dotedanji predsednik vlade izvoljen na podlagi 111. člena URS, je drugače urejena 

tudi konstruktivna nezaupnica; in sicer izrečena je na enak način, kot je bil predsednik izvoljen. Do 

glasovanja nezaupnici lahko pride tudi posredno, na podlagi interpelacije.  

1.6.2. Zaupnica vladi 

Glasovanje o zaupnici sproži šef vlade, da preveri ali vlada ima zaupanje parlamenta. Zahteva jo 

lahko ob oblikovanju vlade ali v času trajanja mandata. Vlada izgublja podporo, če ne dobi dovolj 

podpore za svoje predloge (npr. zakonske). Med zahtevo po glasovanju o zaupnici in glasovanjem 

mora preteči najmanj 48 ur in največ 7 dni. Predsednik vlade ima pred glasovanjem pravico 

obrazložiti zahtevo. Predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici posebej; v tem primeru 

državni zbor o zaupnici glasuje posebej. Če pa predsednik vlade vprašanje zaupnice postavi ob 

predlogu zakona ali druge odločitve, državni zbor o zaupnici glasuje skupaj z drugim predlogom. Če 

je predlog sprejet, je izglasovana tudi zaupnica in obratno. Če vladi zaupnica ni izglasovana sta 

možni dve rešitvi: državni zbor v 30ih dneh izvoli novega predsednika vlade ali pa se glasovanje o 

zaupnici ponovi. To lahko zahteva le predsednik vlade, ponovno glasovanje pa je možno le enkrat. 

Če se ne zgodi ne eno ne drugo, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve.  
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1.6.3. Interpelacija 

Je posebna oblika poslanskega vprašanja (je vprašanje, ki ga člani parlamenta zastavljajo vladi ali 

posameznim ministrstvom v zvezi z njihovim delom). Po vloženi interpelaciji se začne razprava 

inglasovanje o odgovornosti vlade kot celote ali posameznega ministra. Interpelacija vsebuje 

vprašanje o načelnem vprašanju politične narave, politično vprašanje pa se nanaša na določeno 

zadevo. Konča se lahko z izglasovano nezaupnico, brez sklepa ali pa s sklepom oz. stališčem 

parlamenta o obravnavanem vprašanju. Pri nas lahko interpelacijo zahteva najmanj 10 poslancev. 

1.7. Odgovornost ministra 

1.7.1. Politična odgovornost 

Politična odgovornost ministra je dvojna: kolektivna in individualna. Za kolektivno odgovornost 

ministrov  gre, ko, kot posamezni člani vlade, odgovarjajo za delo vlade. Vsak minister je 

odgovoren za vsako odločitev vlade, ne glede na to ali se je z njo strinjal ali ne. Svoje odgovornosti 

se lahko reši le z odstopom. Individualna odgovornost se kaže v ministrovi odgovornosti za delo 

ministrstva, ki ga vodi ter za svoje lastno delo. Minister odgovarja tudi za svoje delo v parlamentu 

(npr. odgovori na poslanska vprašanja). Individualna odgovornost je vezana na njegovo osebo. 

Uveljavlja se z interpelacijo in poslanskimi vprašanji. Pobuda za uveljavitev politične odgovornosti 

ministra lahko pride iz parlamenta (nezaupnica vladi, interpelacija) ali od šefa vlade (razrešitev 

ministra). Večina oblik uveljavljanja politične odgovornosti pomeni prenehanje ministrske funkcije 

(delno velja za interpelacijo in ne velja za poslansko vprašanje). Načelo kolektivne in individualne 

odgovornosti je v naši ustavi določeno v 110. in 114. členu. Kolektivna odgovornost ministrov se 

kaže zlasti v tem, da jim funkcija preneha s prenehanjem funkcije vlade zaradi izglasovane 

nezaupnice ali zaradi neizglasovane zaupnice ter v prenehanju funkcije ministra, če predsedniku 

vlade preneha funkcija zaradi uveljavljanja njegove politične odgovornosti.  

1.7.2. Druge oblike odgovornosti 

Obstajata še dve obliki odgovornosti:kazenska in civilna. Obe odgovornosti sta individualni. 

Individualna kazenska odgovornost se kaže v posebno obtožbi. Državni zbor lahko pred ustavnim 

sodiščem predsednika vlade ali ministre obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri opravljanju 

funkcij. Pri individualni civilni odgovornosti pa gre za materialno odškodninsko odgovornost.  

2. Uprava  

2.1. Pojem in funkcije državne uprave 

Vsebina upravne funkcije je vzdrževanje pravnega reda in pospeševanje družbenega razvoja. 

Upravno funkcijo opravljajo upravni organi, ki so lahko višji ali nižji, centralni ali decentralizirani 

(lokalni upravni organi), individualni ali kolegijski itd. Državna uprava se deli na več področij; 

najprej jih je bilo pet: obča uprava, zunanja uprava, finančna uprava, sodna uprava in vojaška 

uprava.Iz obče uprave pa so se razvili še gospodarski in socialni ter ekološki resorji.   
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2.2. Državna uprava v naši ureditvi 

2.2.1. Ustavna ureditev 

Ustava na upravnem področju določa le nekaj temeljnih načel, ostalo je prepuščeno zakonu. V 

prvem odstavku 120. člena določa, da organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja 

njenih funkcionarjev ureja zakon. Drugi odstavek 120. člena pa določa, da upravni organi 

opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. V tretjem odstavku tega 

člena pa določa, da je proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil 

zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij. S spremembo 

ustave leta 2006 so spremenili 121. člen URS in omogočili decentralizacijo uprave in uveljavljanje 

načela subsidiarnosti. Javno pooblastilo pa lahko dobijo pravne ali fizične osebe. Zaposlitev v 

upravnih službah je mogoča samo na podlagi javnega razpisa, razen v primerih, ki jih določa zakon 

(122. člen URS). Ustava ureja sodni nadzor nad delovanjem državne uprave v 157. členu. Sodnega 

nadzorstva nad splošnimi upravnimi akti ne opravljajo redna sodišča, temveč ustavno sodišče.  

2.2.2. Zakonska ureditev 

Državno upravo urejata zakon o državni upravi in zakon o javnih uslužbencih. Ministrstva se lahko 

ustanovi samo z zakonom, za posamezno upravno področje. Z vladno uredbo pa se lahko 

ustanovijo upravni organi v sestavi ministrstva, ki opravljajo specializirane strokovne naloge. 

Funkcije državne uprave se lahko izvaja tudi prek javnih pooblastil; slednje imajo javne agencije, 

pa tudi druge osebe javnega prava ter posamezniki in pravne osebe zasebnega prava. Država lahko 

del upravnih nalog prenese na organe lokalne samouprave. Državna uprava je lahko 

decentralizirana ali dekoncentrirana. V prvem primeru je državna uprava organizirana na državni 

ravni in na ravni ožjih teritorialnih enot (občine, okraji, oblasti…), ki so bolj ali manj samostojne v 

razmerju do centralnih državnih organov. V drugem primeru pa organi na lokalni ravni nimajo 

nikakršne samostojnosti do centralnih državnih organov. Funkcije uprave so: izvrševanje zakonov 

in drugih predpisov in aktov državnega zbora in vlade. Uprava svoje naloge izvršuje na podlagi 

ustave in zakonov; pri svojem delu je samostojna. Splošni akti, ki jih uprava izdaja, morajo biti v 

skladu z ustavo in zakoni; posamični in konkretni akti pa morajo temeljiti na določenem zakonu 

oz. predpisu. Splošne pravne akte za izvrševanje zakonov lahko izdajajo samo ministri. Ministrstva 

v okviru svojega področja opravljajo nadzor nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti. 

Uprava je tudi dolžna pospeševati gospodarski, kulturni, socialni, ekološki in družbeni razvoj. 

V. OBRAMBA DRŽAVE 
To področje je v ustavi RS urejeno na splošno v 123. in124. členu. Podrobnejšo ureditev prepušča 

zakonu, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko relativno večino (zakon o obrambi in zakon o 

vojaški dolžnosti). Ustava opredeljuje: dolžnost sodelovanja pri obrambi države, pravico do 

ugovora vesti, izvajanje obrambe nadzoruje državni zbor, pri zagotavljanju varnosti država izhaja 

predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Na področje obrambe se navezujejo tudi 

druge določbe URS: o mednarodni pogodbi, o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, o uporabi 

obrambnih sil itd.  
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1. Dolžnost sodelovanja pri obrambi države 
Po URS je obramba države za državljane obvezna v mejah in na način, ki ga določa zakon. 

 Vojaška dolžnost: se uresničuje v Slovenski vojski in enotah za zveze. Večinoma jo izvršujejo 

moški, redkeje ženske. Obsega naborno dolžnost, dolžnost služiti vojaški rok in dolžnost služiti 

v rezervni sestavi. S preoblikovanjem slovenske vojske iz naborniške v poklicno pa se preneha 

izvajati nabor, obvezno služenje vojaškega roka in ostale obveznosti. Še naprej se vodi vojaška 

evidenca, naborniku pa se na podlagi prostovoljne odločitve omogoči služenje vojaškega roka. 

Izvajanje nabora in drugih obveznosti lahko zopet uvede državni zbor na predlog vlade ob 

razglasitvi vojnega ali izrednega stanja.  

 Delovna dolžnost je dolžnost opravljanja del, ki so nujna za preskrbo vojske, prebivalstva, 

delovanje državnih organov, organov lokalne samouprave in druge obrambne potrebe. To 

dolžnost izvajajo vsi državljani od 18 do 63 (moški) oz. 55 (ženske) let. Delovna dolžnost se 

izvaja v vojnem ali izrednem stanju.  

 Materialna dolžnost se uresničuje z dajanjem vozil, strojev, objektov in drugih sredstev za 

vojsko, državne organe ter druge obrambne potrebe. K tej dolžnosti so zavezane fizične in 

pravne osebe (z nekaterimi omejitvami), ki imajo pravico do nadomestila za uporabo sredstev, 

v vojnem ali izrednem stanju.  

Poznamo tudi druge dolžnosti in pravice državljanov pri obrambi države: dolžnost usposabljanja, 

varovanja skrivnosti in zglasitve, omejitev prostega gibanja, varstvo pri opravljanju obrambnih 

dolžnosti, pravica do odškodnine in varstvo osebnih podatkov.  

2. Obrambni ukrepi in obrambni sistem 

2.1. Obrambni ukrepi 

Poznamo tri obrambne ukrepe: 

 Pripravljenost (vojska in civilna obramba preideta v vojno stanje) 

 Mobilizacijo (vojska in državni organi, preidejo v vojno stanje, civilna zaščita pa v stanje 

pripravljenosti) 

 Varnost (varovanje obrambnih podatkov in objektov) 

Obrambo države sestavljata vojaška in civilna obramba.  

2.2. Vojaška in civilna obramba 

2.2.1. Slovenska vojska 

Vojaška obramba je obramba države z orožjem in drugimi vojaškimi sredstvi, ki jo izvajajo 

obrambne sile; v našem primeru Slovenska vojska. Naloge slovenske vojske: vojaška obramba ob 

napadu na državo, vojaško usposabljanje za oborožen boj, zagotavljanje bojne pripravljenosti, 

sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah. Uporaba vojske je 

prepovedana za politično ali strankarsko dejavnost. Vrhovni poveljnik vojske je predsednik 

republike. S stanjem vojske ga seznanja minister za obrambo, ki tudi odreja določene ukrepe (npr. 

razvojne, organizacijske…) prek generalštaba. Generalštab in njegovi poveljniki izvršujejo ukrepe in 

poveljujejo vojski.  
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2.2.2. Civilna obramba 

Obsega najnujnejše obrambne in zaščitne ukrepe ter dejavnosti, s katerimi se z nevojaškimi 

sredstvi podpira in dopolnjuje vojaški odpor agresorju.  

Civilna obramba zajema:  

 Gospodarsko obrambo 

 Obrambne ukrepe državnih in drugih organov 

 Psihološko obrambo 

 Druge nevojaške oblike obrambe 

3. Vodenje in nadzor obrambe države 
Državni zbor je pristojen za nadzor nad izvajanjem obrambe, zato lahko:  

 Razglasi izredno ali vojno stanje na predlog vlade 

 Odloči o uveljavitvi delovne in materialne dolžnosti v izrednem stanju 

 Odloči o splošni mobilizaciji in uporabi vojske v izrednem stanju 

Če se državni zbor (zaradi izrednega ali vojnega stanja) ne more sestati te ukrepe sprejme 

predsednik države.Državni zbor ima tudi nadzor nad obrambnim delom državnega proračuna in 

politični nadzor nad obrambnimi silami. Pristojen je za sprejem dolgoročnih programov razvoja in 

opremljanja obrambnih sil. Določa strateške smeri delovanja obveščevalno-varnostne službe in 

ima nadzor nad delom te službe. Nadzira organizacijo, priprave in izvajanje državne obrambe. 

Pomembno vlogo ima tudi vlada, ki vodi izvajanje vojaške in civilne obrambe in odloča o 

sodelovanju slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah. 

Vlada lahko imenuje pomožni organ;operativni štab obrambe.  

VI. Pravosodni sistem 

1. Pojem pravosodja 
Pojem se uporablja za označitev področja delovanja državne oblasti, ki se nanaša na različne 

dejavnosti v zvezi z izvajanjem sodne funkcije ali pa na označitev organov, ki delujejo na tem 

področju. Pravosodni sistem ima ožji in širši pomen: prvi zajema le organe, ki izvajajo sodno 

funkcijo, širši pomen pa tudi druge subjekte, ki delujejo na področju pravosodja (tožilstva, 

notariat, odvetnike in organe pravosodne uprave).  

2. Sodišča 

2.1. Pojem in pomen sodne funkcije 

Sodna funkcija izvršuje zakone, ki se izdajajo v zakonodajni funkciji, vendar pa se od izvršilne 

funkcije (prav tako izvršuje zakone) loči po: da so odločitve sodne funkcije dokončne, da deluje le 

na pobudo drugih subjektov in je pri uporabi zakona samostojna in neodvisna od političnih 

odločitev. V formalnem pomenu je sodna funkcija tista, ki jo opravljajo sodni organi. V 

materialnem pogledu pa se kaže v tem, da v konkretnem primeru kršitve nekega predpisa določi 

kateri predpis velja za ta primer  (primerja dejansko stanje z normo). Sodna funkcija ima pravico do 

nadzora državne uprave (upravna sodišča) in zakonodaje (ustavnosodna funkcija) ter razreševati 
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spore o pristojnosti (kompetenčne spore) med državnimi organi. Sodno funkcijo opravljajo sodni 

organi, znotraj njih pa sodniki, ki jih navadno imenuje šef države ali pa pristojni minister.  

2.2. Temeljna načela sodstva 

Načela so določena z zakonom, najpomembnejša pa tudi z ustavo. Načelo zakonitosti: sodnik je pri 

svojem odločanju vezan le na zakone in ustavo. Načelo neodvisnosti: sodnik je pri odločanju 

neodvisen (nihče se ne sme vmešavati v njegovo sojenje). Načelo pravne države: neodvisnost 

sodstva je pogoj za uresničevanje tega načela. Načelo javnosti: pomeni, da je delo sodišč javno 

(obravnave in izreki sodb). Načelo instančnosti: o pravici do pravnega sredstva odloča višje 

sodišče. Ostala načela: trajnost sodniške funkcije, nepremakljivost sodnikov, sodniška imuniteta, 

nezdružljivost funkcij. Kolegičnost(zbornost) sodstva se kaže v tem, da sodniki odločajo v senatih. 

Laičnost sodstva pa se kaže v tem, da poleg sodnikov, pri sojenju sodelujejo tudi državljani. 

Sodišča lahko delujejo le v okviru svojih, z zakonom določenih, pristojnosti. Pristojnost sodišč se 

deli na stvarno (določa predmet oz. zadevo, za katero je pristojno sodišče) in krajevno (določa 

sodišče glede na kraj, ki je povezano z zadevo) pristojnost. Glede na funkcionalno pristojnost 

sodišča delimo na splošna in specializirana.     

2.3. Položaj sodstva v naši ustavni ureditvi 

V prejšnji ustavni ureditvi sodni sistem ni bil enoten, ampak se je delil na redna (organi državne 

oblasti) in samoupravna sodišča. Redna sodišča so se selila na splošna  in specializirana (v Sloveniji 

je bilo specializirano vojaško sodišče) in so bila organizirana na treh ravneh: kot temeljna sodišča, 

višja sodišča in vrhovno sodišče Slovenije. Poleg njih je obstajalo še zvezno sodišče. Samoupravna 

sodišča so se ustanavljala z zakonom ali pa s samoupravnimi akti samoupravnih organov. Med 

samoupravna sodišča štejemo sodišča združenega dela (se delijo na splošna in posebna) ter 

arbitraže, poravnalne svete in razsodišča. Sodnike so volile skupščine družbenopolitičnih skupin, 

imeli so mandat 8 let, po izteku so bili lahko ponovno izvoljeni.  

V današnji delitvi sodstvo temelji na načelu delitve oblasti (sodna, izvršilna, zakonodajna veja), pri 

čemer se vse tri oblasti med seboj nadzorujejo, omejujejo in sodelujejo. Sodstvo je vezano na 

zakone, ki jih izdaja državni zbor, po drugi strani pa vpliva na drugi dve veji oblasti s presojanjem 

ustavnosti zakonov oz. aktov. Državni zbor vpliva na sodstvo tako da voli sodnike in del članov 

sodnega sveta ter razrešuje sodnike. Ustava določa le temeljno zasnovo sodstva. V prvem 

odstavku 126.člena pravi, da ureditev in pristojnosti sodišč določi zakon. Ustava tudi prepoveduje 

ustanavljanje izrednih sodišč, v mirnem času pa tudi ustanavljanje vojaških sodišč (drugi odstavek 

126.člena), določa tudi položaj in temeljne pristojnosti najvišjega sodišča- vrhovno sodišče 

(127.člen). Ustava vsebuje tudi temeljna načela za delovanje sodstva, bolj podrobno pa to ureja 

zakon o sodiščih. V ustavi je določeno načelo neodvisnosti, načelo zakonitosti, načelo 

nepristranskosti in pravica do zakonitega sodnika. V 130.členu je določeno, da so sodniki voljeni 

ter da jih voli državni zbor na predlog sodnega sveta. Sodni svet je poseben organ, ki zagotavlja 

sodelovanje med zakonodajno in sodno oblastjo pri postavljanju sodnikov. Sestavljen je iz 11ih 

članov, pri čemer jih 5 izvoli DZ na predlog predsednika republike, 6 pa izvolijo sodniki sami iz 

svojih vrst. V 129.členu je uvedeno tudi načelo trajnosti sodniške funkcije. 132.člen govori o 

razrešitvi sodnikov. Te lahko razreši državni zbor na predlog sodnega sveta, če so storili hujšo 

kršitev zakona ali ustave. če pa sodnik stori naklepno kaznivo dejanje z zlorabo sodne funkcije (in 
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je to dokazano s pravnomočno sodbo) ga državni zbor razreši brez predloga sodnega sveta; poleg 

tega mu lahko funkcija preneha tudi v drugih primerih, ki pa jih določa zakon. 134. člen govori o 

sodniški imuniteti. Sodnik ima tako kazensko kot materialno imuniteto, vendar obe v meji 

poklicne imunitete. 133. člen govori o načelu nezdružljivosti funkcij, po katerem je sodniška 

funkcija nezdružljiva s funkcijami v drugih državnih organih, organih lokalne samouprave in v 

organih političnih strank. Načelo javnosti vsebuje 24. člen, po katerem morajo biti obravnave in 

izrekanje sodb javno. V 128. členu pa je govora o načelu laičnosti sodstva (pri izvajanju sodne 

oblasti sodelujejo državljani). 

2.4. Organizacija in način delovanja sodstva 

Organizacija sodstva je urejena z zakonom. Temeljni zakon je zakon o sodiščih, poleg tega pa so 

pomembni še: zakon o sodniški službi, zakon o delovnih in socialnih sodiščih, zakon o upravnem 

sporu in zakon o pravniškem državnem izpitu. Zakon o sodiščih ureja razmerje sodne veje oblasti 

do drugih vej oblasti z vidika odločitev sodne veje oblasti. Zakon določa da mora pravnomočno 

sodbo spoštovati vsaka fizična in pravna oseba v RS, da so državni organi in nosilci javnih 

pooblastil dolžni dajati sodiščem pomoč pri izvajanju njihovih funkcij. Nosilec sodne oblasti je 

sodnik, ki sodno oblast izvaja na sodiščih. Ta so organizirana po stvarni (določa zadeve o katerih je 

sodišče pristojno odločati) in krajevni (ozemlje na katerem se izvaja sodna oblast) pristojnosti. 

Poslovanje sodišč urejata zakon  in sodni red. Zakon tudi določa, da se zadeve iz sodne pristojnosti 

dodeljujejo posameznim sodnikom po dnevnem zaporedju vložitve procesnega akta, upoštevaje 

abecedni red začetnic priimkov sodnikov. Pravosodna uprava vključuje skrb za zagotavljanje 

splošnih možnosti za delovanje sodišč (npr. priprava zakonov in drugih predpisov s področja 

organizacije in poslovanja sodišč, skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje kadrov…). Za te 

zadeve je pristojno  ministrstvo, ki je pristojno za pravosodje. Nekatere funkcije pravosodne 

uprave opravlja tudi sodni svet. Sodno upravo upravljajo organi znotraj sodstva, največkrat 

predsedniki sodišč. Sem sodi odločanje in druga opravila, s katerimi se zagotavljajo možnosti za 

redno izvajanje sodne oblasti, pri čemer ni dovoljeno posegati v neodvisen položaj sodnika pri 

odločanju o zadevah, ki so mu dodeljene v reševanje. Predsednika sodišča imenuje pravosodni 

minister. Sodno upravo pa nadzorujeta predsednik neposredno višjega sodišča in pravosodno 

ministrstvo. Zakon o sodiščih ureja tudi položaj sodnega sveta. Njegove naloge so: odločanje o 

imenovanjih in napredovanjih sodnikov, odločanje o nezdružljivosti sodniške funkcije, dajanje 

mnenj k predlogu proračuna za sodišča itd. člani sodnega sveta se izvolijo za 5 let in ne morejo biti 

takoj ponovno izvoljeni. Predsednika sodnega sveta izvolijo člani sami z dvotretjinsko večino, s 

tajnim glasovanjem. 5 članov sodnega sveta voli državni zbor na tajnih volitvah, šest pa sodniki 

sami na neposrednih, tajnih volitvah. Sodniki na sodno upravo vplivajo prek personalnih 

svetov.Poznamo splošna in specializirana sodišča (izvajajo sodno oblast samo na posameznih 

pravnih področjih, v okviru posebne z zakonom določene pristojnosti).  

2.4.1. Splošna sodišča 

Poznamo okrajna, okrožna, višja in vrhovno sodišče. Okrajna sodišča so sodišča prve stopnje in 

sodijo v kazenskih zadevah, kjer gre za manjše zagrožene kazni in za civilne zadeve (v sporih 

manjše vrednosti). Odločajo tudi v zapuščinskih in nepravdnih zadevah ter vodijo zemljiške knjige. 

Na okrajnem sodišču sodi sodnik posameznik. Tudi okrožna sodišča so sodišča prve stopnje, 
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vendar odločajo o pomembnejših zadevah (kazenske in civilne zadeve, za katera niso pristojna 

okrajna sodišča). Sodi sodnik posameznik ali pa senat treh. Višja sodišča odločajo o pritožbah 

zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč in sodijo na drugi stopnji. Najvišje je vrhovno sodišče, ki 

sodi na tretji stopnji. Odloča o: rednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje ter  

izrednih pravnih sredstvih zoper pravnomočne sodbe. Na prvi stopnji sodi o pomembnejših 

zadevah v upravnem sporu, na drugi pa o pritožbah zoper odločbe v upravnem sporu. Odloča tudi 

o sporih med pristojnostmi posameznih sodišč ter skrbi za enotno sodno prakso. Navadno odloča 

v senatu treh sodnikov, včasih jih je pet, izjemoma pa celo sedem.  

2.4.2. Specializirana sodišča 

a) Delovna in socialna sodišča: Ureja jih zakon o delovnih in socialnih sodiščih, ki ureja 

organizacijo, pristojnost in postopek pred temi sodišči. V prejšnji ureditvi so to funkcijo 

opravljala splošna sodišča združenega dela. Delovna in socialna sodišča sodijo o individualnih 

in kolektivnih delovnih spori ter socialnih sporih. Individualni so spori, ki nastanejo glede 

individualnih pravic ali obveznosti med delavcem in delodajalcem. Kolektivni so spori glede 

kolektivne pogodbe. Socialni so spori, ki se nanašajo na spore v zvezi s pokojninskim, 

invalidskim in zdravstvenim zavarovanjem, zavarovanjem v primeru brezposelnosti ter 

družinskimi in socialnimi prejemki. O delovnih sporih (kolektivnih, individualnih) odločajo 

delovna sodišča, o socialnih pa socialna. Na prvi stopnji o delovnih sporih odločajo delovna 

sodišča, o socialnih pa delovno in socialno sodišče v Ljubljani (tako ime zato ker je združeno 

delovno sodišče s krajevno pristojnostjo Ljubljane in socialno sodišče prve stopnje za vso 

državo). Na drugi stopnji odloča Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Pritožbe zoper 

odločbe sodišč obravnava vrhovno sodišče. Na prvi stopnji sodelujejo sodniki porotniki (pol jih 

izvoli delodajalec, pol pa delavci), na drugi pa senat treh.  

b) Upravno sodišče: Upravna sodišča izvajajo upravnosodno kontrolo. Izvajajo nadzorstvo nad 

zakonitostjo aktov in delovanja upravnih organov države (157. člen) in zagotavljajo sodno 

varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (120. člen). Upravno sodstvo ureja zakon o 

upravnem sporu (ureja postopek upravnega spora in organizacijo sodišč). Upravni spor je 

postopek, v katerem se izvaja upravnosodna kontrola (kontrola nad delom uprave). V 

upravnem sporu odločata dve sodišči: upravno sodišče in vrhovno sodišče. Upravno sodišče 

sodi na prvi stopnji (na sedežu v Ljubljani in na zunanjih oddelkih). Vrhovno sodišče pa sodi na 

prvi stopnji v nekaterih najpomembnejših zadevah (npr. varstvo volilne pravice), odloča o 

sporih o pristojnostih med upravnim in drugim sodiščem in sodi o pritožbah, zoper odločbe 

upravnega sodišča (druga stopnja).  

2.5. Sodniki  

Opravljajo sodno funkcijo in nastopajo v dvojni vlogi: kot nosilec sodne funkcije in pravni 

strokovnjak. Ureja jih zakon o sodniški službi, ki določa pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo in 

napredovanje sodnika, razloge prenehanja sodniške službe in razrešitve sodnika ter pravice in 

dolžnosti sodniške službe. Sodniki so pri svojem delovanju vezani na ustavo, zakon, načela 

mednarodnega prava ter ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe (8. člen). Sodnik dobi svoj 

položaj z izvolitvijo. Pri tem mora izpolnjevati določene pogoje: star mora biti najmanj 30 let, biti 

mora slovenski državljan, imeti mora diplomo pravne fakultete ter pravniški državni izpit, biti mora 
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osebnostno primeren. Sodnik ne more postati tisti, ki je pri prejšnjem opravljanju sodniške funkcije 

sodil ali odločal v preiskovalnih in sodnih postopkih, v katerih so bile s sodbo kršene temeljne 

človekove pravice in svoboščine. Sodnik ima trajni mandat (izvoljen je lahko le enkrat). Vsak 

sodnik je izvoljen na točno določeno sodniško mesto (okrajni, okrožni sodnik); pri tem mora 

sodnik izpolnjevati še posebne pogojeza opravljanje funkcije sodnika na določenem sodniškem 

mestu (te pogoje določa zakon). Mnenje o kandidatih za sodnika izreče personalni svet in 

ministrstvo za pravosodje. Na podlagi teh mnenj pa sodni svet predlaga kandidata v izvolitev 

državnemu zboru. Sodniki imajo tudi pravico do napredovanja. O slednjem odloča sodni svet na 

podlagi postopka ugotavljanja strokovnosti in uspešnosti sodnikovega dela. Pri napredovanju na 

vrhovno sodišče je drugače; o tem določi državni zbor na predlog sodnega sveta. Podlaga za 

napredovanje je zopet ocena sodniškega dela. Pravica do nepremakljivosti sodniku omogoča, da 

je lahko premeščen na drugo sodišče le, če v to privoli. Poleg teh ima tudi druge pravice in 

dolžnosti: varuje nepristranskost in neodvisnost sojenja in ugled sodniške službe. Zavezan je k 

poklicni molčečnosti (varovanje tajnosti vseh podatkov). V javnosti ne sme vnaprej govoriti o 

pravnih in dejanskih vprašanjih, ki so predmet zadeve, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Prav 

tako ne sme sprejemati nobenih daril ali koristi v zvezi z družbo. Sodnik ne sme opravljati nobenih 

funkcij, ki so nezdružljive s sodniško funkcijo. Če pa sprejme katero od teh funkcij, mu sodniška 

funkcija miruje. Sodnik svojo funkcijo opravlja kot poklic in ima pravico do plače; znotraj katere so 

razdeljeni v tri plačilne razrede. V zvezi s sodniško funkcijo poznamo tudi načelo zbornosti (sodniki 

odločajo posamezno ali v senatu) in načelo laičnosti (sodelujejo tudi državljani). Pri sprejemanju 

posameznih odločitev sodišče pogosto potrebuje tudi pomoč drugih strokovnjakov, kot so sodni 

izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači.  

3. Državno tožilstvo 
Je državni organ, v okviru katerega se izvaja kazenski pregon v imenu države. Je del izvršilne 

oblasti. Ustava ga ureja v 135. In 136. členu in določa, da državni tožilec vlaga in zastopa kazenske 

obtožbe ter nezdružljivost funkcije s funkcijami v drugih državnih organih, organih lokalne 

samouprave in organih političnih strank. Podrobneje državno tožilstvo ureja zakon o državnem 

tožilstvu. Državni tožilec deluje na podlagi ustave in zakona (načelo zakonitosti). Kljub temu, da so 

državna tožilstva samostojni državni organi, so vezani na vlado in ministrstvo za pravosodje. 

Poznamo: okrožna (območje okrožnega sodišča s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z 

območja tega okrožnega sodišča) in vrhovno državno tožilstvo (celotno območje RS). Državno 

tožilstvo je hierarhično organizirano, kar pomeni, da višji organ sme vplivati na nižjega. Poleg tega 

ne veljajo druga načela, ki veljajo za sodstvo: funkcija organa se opravlja po eni osebi, ne zahteva 

se javnost dela. Vodja tožilstva lahko tožilcem daje obvezna splošna navodila za njihovo delo, višja 

državna tožilstva pa nadzorujejo poslovanje nižjih. Generalni državni tožilec RS daje splošna 

navodila za ravnanje vseh državnih tožilcev. Za tožilce velja načelo trajnosti funkcije, zakon pa je 

uvedel tudi pomočnike državnih tožilcev. Državne tožilce imenuje vlada na predlog ministra za 

pravosodje. Generalnega državnega tožilca pa imenuje državni zbor, na predlog vlade, za 6 let. 

Minister zapravosodje predlaga tožilce v imenovanje na podlagi mnenja državnotožilskega sveta 

(podoben sodnemu svetu). Pogoji za imenovanje so večinoma enaki pogojem za imenovanje 

sodnika.   
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4. Odvetništvo 
Je posebna služba, ki zagotavlja poklicno strokovno zastopanje pravnih in fizičnih oseb v postopkih 

pred sodišči in drugimi državnimi organi, kot tudi druge oblike pravne pomoči. Odvetništvo je 

samostojno (ni podrejeno nobenemu državnemu organu) in neodvisno (pri svojem delovanju 

vezano le na poštenost, neodvisnost, strokovnost in skrbnost v zastopanju stranke v mejah 

njenega pooblastila). Odvetništvo ni državni organ, temveč poklicna dejavnost. Ustava ga ureja v 

137. členu. Odvetništvo zagotavlja uresničevanje 25 .in 29. člena ustave. podrobneje ga ureja 

zakon o odvetništvu. Odvetnik pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi 

državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Odvetnik ne sme 

biti priprt v kazenskem postopku zoper njega, zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega pri 

opravljanju funkcije, pripor je mogoč je z dovoljenjem senata treh sodnikov druge stopnje. Prav 

tako je preiskava odvetniške pisarne mogoča le pod posebnimi pogoji (zaradi varstva osebnih 

podatkov strank). Odvetnika zavezuje dolžnost poklicne molčečnosti, dolžan je ravnati vestno, 

pošteno ter po načelihodvetniške poklicne etike. Svoj poklic lahko opravlja individualno ali v 

odvetniški družbi. Pridobi pa ga lahko z vpisom v imenik odvetnikov (izgubi z izbrisom iz imenika). 

O vpisih in izbrisih odloča odvetniška zbornica Slovenije. Posebej so predpisani tudi pogoji, da 

nekdo postane odvetnik (slovensko državljanstvo, diploma pravne fakultete, opravljen pravniški 

poklic, praksa itd.  

5. Notariat  
Je posebna javna služba, ki jo opravljajo osebe javnega zaupanja (notarji). Slednji sestavljajo 

verodostojne listine o pravnih poslih, izjavah volje, prevzemajo listine v hrambo, prevzemajo denar 

in vrednostne papirje zaradi izročitve tretjim osebam ter opravljajo zadeve po nalogu sodišča. V 

prejšnji ureditvi notariata nismo poznali. Danes ustava določa, da je notariat javna služba, ostalo 

pa prepušča v urejanje zakonu (zakon o notariatu). Notarja imenuje minister za pravosodje na 

predlog notarske zbornice Slovenije. Ministrstvo za pravosodje določi tudi število  notarjev 

(najmanj eden na območje okrajnega sodišča). Določeni so tudi posebni pogoji, ki jih mora 

izpolnjevati kandidat: ustrezna praksa, da je oseba vredna javnega zaupanja, slovensko 

državljanstvo, diploma pravne fakultete itd. Notarska funkcija je nezdružljiva s katerokoli plačano 

službo ali funkcijo. Notarja zavezuje poklicna molčečnost in prav tako kakor odvetnik ne more biti 

priprt brez dovoljenja treh sodnikov višjega sodišča. Notarji se obvezno združujejo v notarsko 

zbornico, ki skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese notarjev in 

nadzoruje njihovo poslovanje. 

VII. Ustavno sodišče 

1. Splošno o ustavnem sodišču 
Ožji pomen: sodna kontrola ustavnosti in zakonitosti predpisov 

Širši pomen: sodno reševanje drugih vprašanj, ki so temeljnega ustavnosodnega pomena 

Ustavno sodstvo v materialnem pomenu: ustavno sodstvo v ožjem in širšem pomenu 

Ustavno sodstvo v formalnem pomenu: poseben organ, ki opravlja izključno ustavnosodno 

funkcijo. 
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Ustavnosodna kontrola se je pojavila z pojavom ustave v formalnem pomenu. 

2. Sistemi in oblike kontrole ustavnosti 

2.1. Sistemi kontrole ustavnosti 

Poznamo dva sistema kontrole ustavnosti, glede na to ali je kontrola organizirana zunaj ali znotraj 

sodišč. 

 Zunajsodni sistem: ustavnost presoja zakonodajno telo (npr. VB, kjer je preverjanje ustavnosti 

del zakonodajnega postopka) ali posebej oblikovano telo, ločeno od sodnih in zakonodajnih 

organov (npr. ustavni svet v Franciji in državni svet na Nizozemskem) 

 Sodni sistem: ustavnosti nadzorujejo redna sodišča (ZDA, Švica) ali ustavno sodišče 

(Češkoslovaška, Avstrija, Slovenija) 

 Difuzen sistem: je sistem, kjer kontrolo izvajajo vsa redna sodišča (ZDA) 

 Koncentriran sistem: ustavnosodna kontrola je osredotočena v enem organu (Slovenija) 

 Mešani sistem: združuje elemente difuznega in koncentriranega sistema (Portugalska) 

2.2. Oblike kontrole ustavnosti 

Poleg zgoraj naštetih poznamo tudi druge delitve ustavnosodne kontrole: 

 Glede na čas: 

o Preventitvna (predhodna): ocenjuje se ustavnost akta, ki še ni pričel veljati (ni bil še 

razglašen, objavljen ali sprejet). Ta sistem je uveljavljen v Franciji. 

o Represivna (naknadna): ustavnost akta se ocenjuje po njenem sprejetju in uveljavitvi 

(kontrola veljavnih pravnih aktov) 

 

 Konkretna, abstraktna kontrola:  

o Konkretna (posredna, akcesorna): ustavnost pravnega akta se ocenjuje, ko ga je treba 

neposredno uporabiti v konkretnem primeru. V difuznem sistemu odloči sodišče samo, 

v koncentriranem pa mora ustavnost prej preveriti ustavno sodišče 

o Abstraktna (neposredna): ustavnost akta se lahko ocenjuje, ne da bi obstajal konkreten 

spor (vprašanje o ustavnosti je glavnovprašanje (v konkretni kontroli le posredno), 

imenovano tudi ustavni spor) 

 Formalna, materialna protiustavnost:  

o Formalna protiustavnost predpisa: gre za preverjanje, ali je bil predpis sprejet po 

predpisanem postopku 

o Formalna in materialna protiustavnost predpisa: je bolj pogosta, poleg postopka se 

preverja tudi ustreznost vsebine (ali ni v nasprotju z ustavo ali drugim, hierarhično 

višjim, pravnim aktom), uveljavljena je tudi v Sloveniji 
 

Pravne posledice neustavnosti akta:  

 Razveljavitev: sankcija deluje za nazaj (ex tunc); od začetka nastanka pravnega akta 

 Odprava: sankcije deluje za naprej (ex nunc); od trenutka uveljavitve sankcije 

Taka sankcija lahko učinkuje: 
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 Zavseoz. proti vsem (erga omnes): značilno za koncentriran sistem kontrole (sodišče razveljavi 

protiustaven zakon; velja za vse) 

 Samo med strankama (inter partes): značilno za difuzni sistem kontrole (sodnikova odločitev, 

da ne bo uporabil protiustavnega zakona deluje samo v konkretnem primeru) 

3. Ustavno sodišče republike Slovenije 
V Sloveniji je bilo ustavno sodišče uvedeno z ustavo iz l. 1963. Današnja ustava ga obravnava v 

posebnem poglavju (člen 160.-167.). Natančneje ga ureja zakon o ustavnem sodišču in poslovnik 

ustavnega sodišča. 

3.1. Položaj in sestava ustavnega sodišča 

Ustavno sodišče je najvišjiorgansodneoblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. Je samostojen in neodvisen organ. Ustavno sodišče je sestavljeno iz 

devetih sodnikov, ki jih na predlog predsednika republike izvoli DZ (tajno glasovanje, večina glasov 

vseh poslancev). Sodnik mora biti državljan RS, z ustrezno pravno izobrazbo in star vsaj 40 let. 

Izvoljen je za 9 let in ne more biti ponovno izvoljen. Sodniki med seboj izvolijo predsednika in 

njegovega namestnika (oba za tri leta z možnostjo ponovne izvolitve s tajnim glasovanjem). 

Položaj sodnikov je določen po senioriteti (predsednik, drugi sodniki po datumu začetka 

opravljanja sodniške funkcije; ne velja pri odločanju). Sodnika se sme pravočasno razrešiti, če to 

zahtevasam, je obsojen na kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti ali zaradi trajne izgube 

delovne zmožnosti. Razreši ga DZ na predlog predsednika. Za ustavnega sodnika velja 

nezdružljivost funkcije v širšem pomenu (lahko opravljajo funkcijo visokošolskega učitelja, 

znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca). Ustavni sodnik mora najpozneje v 3 mesecih 

po izvolitvi prenehati z nezdružljivimi dejavnostmi, če ne mu preneha funkcija ustavnega sodnika. 

Imajo enako imuniteto kot poslanci državnega zbora (materialno in procesno). Sekretariat je 

sestavljen iz strokovne službe, pravnoinformacijskega centra, glavne pisarne in administrativno-

tehnične službe. Delo ustavnega sodišča je javno (javna predstavitev letnega poročila in tiskovne 

konference). Udeleženci v postopku imajo pravico do vpogleda v spis ves čas, ko poteka postopek.  

3.2. Pristojnost ustavnega sodišča 

Razvrstimo jo v šest skupin:  

 Medsebojna skladnost splošnih pravnih aktov 

 Ustavne pritožbe zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti 

 Spori glede pristojnosti med  

o državo in lokalnimi skupnostmi ter samimi lokalnimi skupnostmi,  

o sodišči in drugimi državnimi organi,  

o državnim zborom, predsednikom republike in vlado 

 odgovornost predsednika republike, predsednika vlade in ministrov 

 protiustavnost aktov in delovanje političnih strank 

 druge zadeve, naložene z zakonom:  

o odločanje o pritožbah v postopku potrditve mandatov 

o odločanje v zahtevah v zvezi z razpisom zakonodajnega referenduma. 
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V našem sistemu imamo represivno ustavnosodno kontrolo, izjema je le presojanje skladnosti 

mednarodnih pogodb v postopku ratifikacije z ustavo (preventivna kontrola). Ustavno sodišče 

presoja materialno in formalno protiustavnost predpisov. 

3.3. Postopek pred ustavnim sodiščem 

Ureja ga zakon o ustavnem  sodišču. Poznamo dve vrsti postopkov: postopek za oceno ustavnosti 

in zakonitosti predpisov ter posebne postopke. 

3.3.1. Presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov 

a) Začetek postopka: Postopek se začne z vložitvijo posebne zahteve predlagatelja ali s sklepom 

ustavnega sodišča o sprejetju pobude za začetek postopka.  

Zahtevo lahko vložijo: državni zbor, tretjina poslancev državnega zbora, državni svet, vlada, 

varuh človekovih pravic, sodišče, informacijski pooblaščenec, Banka Slovenije, računsko 

sodišče, generalni državni tožilec, predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti, 

reprezentativno združenje samoupravnih lokalnih skupnosti, reprezentativni sindikati za 

območje države za posamezno dejavnost ali poklic. Kadar zahtevo vloži sodišče, se prekine 

postopek, kjer bi moralo uporabiti zakon ali  določbe, ki naj bi bile protiustavne, če zahtevo 

vloži vrhovno sodišče se prekinejo vsi postopki, kjer bi se moral uporabiti domnevno sporni 

zakon ali njegov del. Pisno pobudo za začetek postopka lahko da vsakdo, ki izkaže svoj 

pravniinteres (predpis mora neposredni posegati v pravice subjekta, njegov pravni interes oz. 

pravni položaj).  

Pobudo lahko vloži v enem letu od uveljavitve akta oz. v enem letu od dneva, ko je pobudnik 

izvedel za škodljive posledice. Ustavno sodišče lahko pobudo zavrže (kadar pobudnik ne izkaže 

pravnega interesa ali ne izpolnjuje pogojev za pobudnika; sklep o zavrnitvi mora biti 

obrazložen), zavrne (če je pobuda neutemeljena) ali sprejme. O sprejetju in zavrnitvi US odloča 

z večino glasov navzočih sodnikov.  

Razlika med zahtevo in pobudo: Na zahtevo je ustavno sodišče dolžno sprožiti postopek, na 

pobudo pa najprej preskusi njeno utemeljenost in se odloči ali bo sprožilo postopek ali ne. 

Ustavno sodišče lahko razširi postopek na druge določbe oz. akte, če so v medsebojni zvezi s 

spornim oz. je to nujno za rešitev zadeve. Sodišče, generalni državni tožilec, Banka Slovenije, 

računsko sodišče in informacijski pooblaščenec imajo le možnost konkretne kontrole, ostali pa 

imajo možnost abstraktne kontrole. 

b) Pripravljalni postopek: Ustavno sodišče zahtevo oz. pobudo pošlje organu, ki je predpis izdal, 

ki mora nanj odgovoriti. US lahko dokaze zbira tudi drugje (strokovnjaki, drugi udeleženci v 

postopku). US lahko tudi izloči ustavnega sodnika, če obstaja dvom o njegovi nepristranskosti.  

c) Obravnavanje in odločanje: Ustavno sodišče obravnava zadevo na nejavni seji  ali javni 

obravnavi. V obeh primerih mora biti navzoča večina vseh sodnikov. Javno obravnavo lahko 

razpiše na lastno pobudo ali na predlog udeležencev postopka, mora pa jo razpisati na predlog 

treh sodnikov. Po obravnavi se sodišče odloči na nejavni seji z odločbo. O glavni stvari se 

odloča z večino glasov vseh sodnikov, o drugih vprašanjih pa z večino glasov navzočih sodnikov 

s sklepom. Zoper odločbe in sklepe ustavnega sodišča ni dovoljena pritožba. Sodniki se ne 

smejo vzdržati glasovanja. Ločeno mnenje je lahko odklonilno (sodniki se ne strinjajo z 
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odločitvijo) ali pritrdilno (sodniki se ne strinjajo z obrazložitvijo odločbe). Odprava odločbe ali 

sklepa je mogoča, če sodnik pisno predlaga ponovnoodločanje na seji sodišča.  

d) Pravne posledice ustavnosodne odločitve: Odločbe ustavnega sodišča so obvezne in 

učinkujejo zoper vse. Ustavno sodišče lahko: 

1. Razveljavi protiustaven zakon:Ustavno sodišče lahko v celoti ali delno razveljavi zakon. 

Razveljavitev začne učinkovati naslednji dan po objavi odločbe oz. po preteku roka, ki ga 

določi ustavno sodišče. Zakone se lahko samo razveljavi, ne pa tudi odpravi.  

2. Odpravi ali razveljavi protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise in druge splošne 

akte: Ustavno sodišče odpravi splošne akte, če ugotovi, da je treba odpraviti tudi škodljive 

posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti in nezakonitosti. Odprava učinkuje za nazaj in 

pomeni ničnost predpisa. Vsak, ki so mu zaradi predpisa nastale škodljive posledice, lahko 

zahteva njihovo odpravo; če to ni mogoče, lahko zahteva odškodnino. 

Če ustavno sodišče splošni akt razveljavi, razveljavitev učinkuje za naprej, od naslednjega dne 

po objavi odločbe ustavnega sodišča (oz. v odločbi določenega roka). Pri razveljavitvi odprave 

škodljivih posledic ni.  

3. Ugotovi protiustavnost ali nezakonitost predpisa, vendar ga ne razveljavi oz. odpravi:v tem 

primeru ustavno sodišče izda ugotovitveno odločbo, kar pomeni, da samo ugotovi, da je 

predpis protiustaven oz. nezakonit, a ga pusti v veljavi, zakonodajalcu pa naloži naj 

proitustavnost odpravi.   

4. Ugotovi neskladnost z ustavo in zakonom za predpis, ki je bil med postopkom usklajen z 

ustavo in zakonom oz. je prenehal veljati: tudi tu ustavno sodišče sprejme ugotovitveno 

odločbo. 

5. Interpretira določbo predpisa: US sprejme t.i. interpretativnoodločbo. Z njo ustavno 

sodišče na afirmativen način opiše pravilno vsebino predpisa (pove na kakšen način je 

treba določbo razložiti, dan i protiustavna).  

3.3.2. Posebni postopki 

a) Ustavna pritožbaje institut za varstvo človekovih pravic in svoboščin. Vloži se jo lahko, ko so 

izčrpana vsa redna pravna sredstva in najpozneje v 60 ih dneh od dneva vročitve posamičnega 

akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Dovoljena je le če ima kršitev ČPIS za 

posameznika hujše posledice. Vloži se pisno. Ustavno sodišče ustavno pritožbo najprej 

preskusi (senat treh sodnikov na nejavni seji). Pritožbo lahko zavrže (če ni dovoljena, če je 

prepozna, če niso izčrpana vsa redna pravna sredstva, če jo je vložila neupravičena oseba…) ali 

sprejme (gre za kršitev ČPIS s hujšimi posledicami za posameznika ali če gre za pomembno 

ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve). Pritožnik lahko pritožbo tudi 

umakne. Zoper sklep US o pritožbi (sprejme/zavrže) pritožba ni mogoča. Sprejeto ustavno 

pritožbo ustavno sodišče obravnava na nejavni seji. Po končani seji pritožbi ugodi ali pa jo 

zavrne. Če ji ugodi lahko sporen akt v celoti ali deloma razveljavi ali odpravi.  

b) Spori glede pristojnosti: ustavno sodišče odloča o sporih glede pristojnosti med: 

 Državo in lokalnimi skupnostmi ter samimi lokalnimi skupnostmi 

 Sodišči in drugimi državnimi organi 

 Državnim zborom, predsednikom republike in vlado 
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Pozitivni spor: zahtevo lahko vloži organ (eden izmed zgoraj naštetih) v 90ih dneh od dne, ko je 

zvedel, da je drug organ posegel oz. mu prevzel pristojnost. Negativni spor: gre za spor, kjer 

več različnih organov zavrača pristojnost, zahteva pa ga organ, ki mu je bila zadeva 

odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen. Ustavno sodišče ugotovi pristojnost z odločbo.  

c) Postopek ugotavljanja odgovornosti predsednika republike, predsednika vlade ali ministrov: 

ustavno sodišče odloči o teh obtožbah na podlagi sklepa državnega zbora. Sklep mora 

vsebovati opis zatrjevane kršitve ustave oz. hujše kršitve zakona (velja samo za predsednika 

republike) in predlog dokazov. Sklep se sprejme z večino glasov vseh poslancev. Sodišče odloča 

na javni obravnavi, kjer je predstavnik državnega zbora, ki zastopa sklep, lahko pa tudi 

obtoženi. Ustavno sodišče lahko ugotovi: neutemeljenost obtožbe in obtoženega oprosti, 

utemeljenost obtežbe ali utemeljenost obtožbe in odloči, da obtoženemu preneha funkcija. 

Ustavno sodišče odloča z dvotretjinsko večino vseh sodnikov.  

d) Odločanje o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank: postopek se začne na 

pobudo (poda jo lahko vsakdo) ali na zahtevo (državni zbor, 1/3 poslancev državnega zbora, 

državni svet, vlada, sodišče, državni tožilec, Banka Slovenije, računsko sodišče, varuh 

človekovih pravic, predstavniški organi lokalnih skupnosti in reprezentativni sindikati). V 

pobudi (zahtevi) morajo biti navedeni sporni akti  oz. delovanje politične stranke. Ustavno 

sodišče lahko sporne akte razveljavi, delovanje politične stranke pa prepove. Doseže lahko 

tudiizbris politične stranke iz registra.  

e) Odločanje o potrditvi poslanskih mandatov: pritožbo lahko vloži kandidat, ki mu je državni 

zbor zavrnil pritožbo glede volilne komisije in kandidat, ki je bil izvoljen na podlagi odločitve 

volilne komisije pa državni zbor njegovega mandata ni potrdil. Rok za vložitev pritožbe je 8 dni 

od dneva odločitve državnega zbora. Ta postopek se uporablja tudi za člane državnegasveta.   

f) Mnenje o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo: sodišče mnenje izda na predlog 

predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev DZ. DZ je vezan na mnenje ustavnega 

sodišča. To je edina oblika preventivne ustavnosodne kontrole v Sloveniji.  

 

4. del: Lokalna samouprava 

1. Lokalna skupnost in lokalna samouprava 

1.1. Lokalna skupnost 

Lokalna skupnost je družbena skupnost na določenem območju (manjša od države), ki je nastala z 

naselitvijo ljudi na določenem območju. Lokalne skupnosti se med seboj razlikujejo po velikosti in 

številu prebivalcev (npr. vaška lokalna skupnost in lokalna skupnost nekega velemesta). Skupno pa 

jim je zadovoljevanje lokalnih potreb (potrebe po socialni in drugi varnosti, komunalni 

opremljenosti…). Potrebe v manjši lokalni skupnosti so manjše in preprostejše kot potrebe v večji. 

Hkrati s potrebami se razvije lokalna zavest (zavest o skupni pripadnosti lokalni skupnosti). 

Lokalne skupnosti so lahko ožje (lokalne skupnosti so lahko deli širših lokalnih skupnosti) ali širše. 

Ožje lokalne skupnosti se imenujejo občine, širše pa različno, od države do države, okraji, 
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pokrajine, dežele, grofije. Dandanes je pogost pojav regionalizacije, ki naj bi vnesel dodaten 

element upravljanja med državo in lokalno samoupravo.  

1.2. Lokalna samouprava 

Gre za določeno stopnjo neodvisnosti lokalne skupnosti, zlasti v razmerju do države. Ta položaj je 

lokalno skupnosti podarjen s strani države, preko zakona, ali pa že z ustavo. Lokalna samouprava 

vsebuje:  

 Teritorialni element (lokalna skupnost) 

 Funkcionalni element (svoje lastno delovno področje) 

 Organizacijski element (opravljanje nalog neposredno ali po organih) 

 Materialno-finančni element (lastna materialna in finančna sredstva) 

 Pravni element (lastnost pravne osebe) 

 (lokalna zavest) 

Zgodovina: lokalna samouprava se je začela razvijati že v srednjem veku. V Angliji se je razvila kot 

izvirna institucija (nastala je spontano), na celini pa se je razvila šele v prejšnjem stoletju (zaradi 

absolutizma se ni mogla prej), na podlagi teorije o decentralizaciji. Na celini so državne in lokalne 

pristojnosti ostro razmejene, v Angliji pa ne. 

1.2.1. Struktura in organizacija lokalne samouprave 

a) Struktura lokalne samouprave 

Poznamo: enonivojske lokalne samouprave: so tiste, ki so zgrajene na eni ravni (na ravni ožje 

lokalne skupnosti/občine) in dvonivojske, ki so zgrajene na dveh ravneh, torej tudi na ravni širših 

lokalnih skupnosti.  

Enotipska in večtipska lokalna samouprava. Gre za vprašanje ali imajo lokalne skupnosti iste ravni 

enak samoupravni položaj.  

b) Organizacija lokalne samouprave 

Naloge lokalne samouprave opravljajo prebivalci lokalne samouprave bodisi neposredno bodisi 

prek organov lokalne samouprave. Funkcije lokalne samouprave največkrat opravljajo različni 

organi (za neposredno odločanje so lokalne skupnosti prevelike). Lokalna samouprava mora biti 

demokratična (ustrezati mora težnjam in zahtevam lokalnega prebivalstva). To se zagotovi tako, 

da imajo občani neposreden vpliv na oblikovanje najpomembnejših organov. Najpomembnejše 

odločitve sprejema, ponavadi neposredno izvoljeno, predstavniško telo (največkrat imenovano 

svet). Svet sprejema temeljne akte in druge odločitve, opravlja volilno, nadzorno in druge 

najpomembnejše funkcije lokalne samouprave. Število članov je različno od države do države, člani 

funkcijo ponavadi izvajajo nepoklicno. Poleg tega organi poznamo še izvršilne in upravne organe, 

ki izvršujejo odločitve sveta. To so različni odbori, ali posebna kolegijskatelesa ali župani.  

1.2.2. Naloge lokalne samouprave 

Lokalna samouprava se ukvarja predvsem s praktičnimi zadevami, ki se tičejo življenja in dela 

občanov. Posegajo na socialno, zdravstveno, gospodarsko področje… Glavna naloga lokalne 

samouprave je zagotavljati splošne pogoje za življenje in delo ljudi v lokalni skupnosti.  
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1.2.3. Financiranje lokalne samouprave 

Lokalna samouprava se financira iz lastnih virov (lokalni davki in druge davščine) ter iz dotacij 

države. Kaj prevladuje pa je odvisno od gospodarskih zmogljivosti, velikosti lokalne skupnosti, ali 

gre za urbano ali ruralno lokalno skupnost.  

2. Temeljne značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji 

2.1. Razvoj lokalne samouprave v Sloveniji 

Po drugi svetovni vojni je bila uvedena enotna vertikalna organizacija državne oblasti. Na lokalni 

ravni je bila vidna kot večnivojska organiziranost in sicer kot ljudski odbori na različni ravni 

(krajevni, mestni, okrajni, oblastni). Med njimi je veljalo načelo hierarhičnosti in odgovornosti 

nižjih ljudskih odborov višjim odborom. Vsi pa so bili podrejeni državnim organom. Po letu 1952 je 

bila vzpostavljena dvonivojska lokalna samouprava z občino in okrajem. Leta 1955 je bil 

vzpostavljen komunalni sistem, kjer je bila občina temeljna družbenoekonomska družbena celica 

in temeljna enota državne oblasti. Ker je morala opravljati obe funkciji je postajala čedalje večja, 

zanemarjala pa je opravljanje nalog lokalne samouprave. Na koncu os bile občine prevelike za 

opravljanje običajnih občinskih nalog in premajhne, da bi lahko opravljale funkcije druge stopnje 

lokalne samouprave. Zato so znotraj občine ustanovili krajevne skupnosti, ki so se ukvarjale samo 

z lokalnimi zadevami. Leta 1991 je bil uveden nov sistem lokalne samouprave. Leta 2006 je prišlo 

do ustavnih sprememb na področju lokalne samouprave.  

2.2. Pravna ureditev lokalne samouprave 

Temeljna načela lokalne samouprave vsebujejo že ustave, podrobneje pa jih razčlenjujejo zakoni 

ter odločbe ustavnega sodišča. Naša ustava ureja lokalno samoupravo v splošnih odločbah (9. 

člen) ter v členih 138-144. Podrobneje jo urejajo zakon o lokalni samoupravi, zakon o financiranju 

občin, zakon o lokalnih volitvah, zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih 

območij.  

2.3. Načela in izhodišča sistema lokalne samouprave 

S spremembo ustave leta 2006 je bilo uvedeno, da se pokrajine ustanovijo z zakonom (prej je bila 

druga raven neobvezna in odvisna od občin), kar pomeni, da o ustanovitvi odloča državnizbor (in 

ne več občine). Trenutno pokrajina ni urejena na zakonski ravni. Druga sprememba, ki je nastala s 

spremembo ustave pa je, da država z zakonom lahko prenese izvajanje svojih nalog tako na občine 

kot na pokrajine, če za to zagotovi sredstva (prej je bilo potrebno soglasje občine).  

3. Občina 

3.1. Splošno 

Splošne značilnosti ureja zakon o lokalni samoupravi. Občina  je temeljna lokalna samoupravna 

skupnost, ki samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanje prenesene z 

zakonom. Je tudi oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 

vrstami premoženja. Zakon o lokalni samoupravi vsebuje določbe o: ustanovitvi občine, 

spremembi območja občine, mestni občini, o financiranju lokalne samouprave, o načinu 

upravljanja lokalne skupnosti, določbe o imenu in sedežu občine, grbu in zastavi lokalnih 
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skupnosti. Občine se financirajo iz lastnih virov, država pa je dolžna  pomagati tistim (z dodatnimi 

sredstvi), ki imajo slabšo gospodarsko razvitost in ne zmorejo same zagotoviti izvajanja vseh svojih 

nalog. Občani odločajo o zadevah lokalne samouprave prek svetov, sestavljenih iz članov, ki jih 

volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. Občina temelji 

na posrednidemokraciji, oblike neposredne demokracije pa so: meščanski zbori, referendum in 

ljudska iniciativa. Varstvo narodnih skupnosti: občine se morajo oblikovati tako, da je v njih 

zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti.  

3.2. Ustanovitev in območje občine 

Območje občine obsega naselje  ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi 

prebivalcev. Občina naj bi zadovoljevala  potrebe svojih prebivalcev in  izpolnjevala druge naloge, 

ki so ji poverjene z zakonom. Občina je sposobna zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge če so 

zagotovljeni: popolna osnovna šola, dostopnost do primarne zdravniške in socialne oskrbe, 

preskrba z življenjskimi potrebščinami, komunalna opremljenost, poštne storitve, knjižnica in 

prostori za upravno dejavnost lokalne skupnosti. Občina mora biti dovolj velika, da izpolnjuje svoje 

naloge, zato mora imeti najmanj 5000 prebivalcev. Občina se mora ustanoviti z zakonom, po prej 

opravljenem referendumu  (obligatoren; ne le za ustanovitev, temveč tudi ostale spremembe, kot 

npr. združitev dveh občin, razdelitev občine…). Referendum pravno ne zavezuje državnega zbora.   

3.3. Naloge občine 

Ustava: V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki zadevajo samo prebivalce občine; občina 

jih ureja samostojno.  

Zakon: občina samostojno upravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki se določijo s splošnim 

aktom občine ali z zakonom (zakon nekoliko razširi naloge občine). Te naloge imenujemo izvirne. 

Poleg izvirnih pa ima občina tudi prenesene pristojnosti; to so tiste pristojnosti, ki jih država 

prenese na občine, ker se lahko tam bolj racionalno in učinkovito opravljajo. Država pa mora 

zagotoviti sredstva za izvajanje teh nalog.Možen je prenos na vse občine, na posamezne kategorije 

občin ali pa le na določeno občino.  

Naloge občine lahko razdelimo tudi na izvajanje družbenih predpisov (lastnih in državnih) ter 

urejanje družbenih razmerij. Nekatere naloge občine (zakon o lokalni samoupravi): upravljanje 

občinskega premoženja, omogočanje gospodarskega razvoja občine, načrtovanje prostorskega 

razvoja, upravljanje in skrb za lokalne javne službe, urejanje in vzdrževanje vodovodnih in 

energetskih komunalnih objektov, skrb za požarno varnost in organizacija reševalne pomoči, 

sprejemanje statuta občine in drugih splošnih aktov, ostale naloge so v knjigi na str. 365 … 

3.4. Mestna občina in občina s posebnim statusom 

Ustava v 141. členu dopušča možnost, da mesto pridobi poseben položaj kot mestna občina. 

Slednja kot svoje naloge opravlja tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se 

nanašajo na razvoj mest. Status mesta (≠mestna občina) dobi večje urbano naselje z odločitvijo 

vlade. 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 mora 

imeti vsaj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest (najmanj ½ v terciarnih in kvartarnih 

dejavnostih). Ustanovi jo državni zbor z zakonom, na podlagi referenduma.  
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3.5. Občinski organi 

So v celoti urejeni v zakonu. Poznamo tri: občinski svet, župana in nadzorni odbor. Poleg teh treh 

temeljnih organov poznamo še občinsko volilno komisijo ter nekatere druge organe.  

3.5.1. Občinski svet 

Je predstavniško telo občine, ki ga volijo prebivalci za štirileta na podlagi splošne in enake volilne 

pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Je najvišji organ odločanja in odloča o zadevah iz 

izvirne občinske pristojnosti, kot tudi o zadevah z prenesene pristojnosti. Funkcije občinskega 

sveta: urejevalna (normodajna) funkcija (sprejemanje splošnih aktov občine, npr. statut občine, 

odloke, proračun, zaključni račun), volilna funkcija (svet voli oz. imenuje in razrešuje občinske 

funkcionarje, člane nadzornega odbora, člane komisij, odborov občinskega sveta), nadzorno 

funkcijo (nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave) ter funkcijo odločanja o 

konkretni zadevah (odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja). Splošne akte, ki jih 

sprejema občinski svet mu predlagajo v sprejem župan, komisije, vsak član sveta in odbori 

občinskega sveta. Občinski svet lahko sprejema odločitve le, če je sklepčen (na seji je navzoča 

večina članov), odloča pa z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svoje poslovanje ureja s 

poslovnikom (dvotretjinska večina navzočih članov). Funkcijo predsednika občinskega sveta 

opravlja župan, ki sklicuje in vodi njegove seje. Župan nima pravice glasovanja na seji občinskega 

sveta. Občinski svet ima svoja delovna telesa (komisije in odbore). Obvezno mora ustanoviti 

komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (imenovana izmed članov občinskega 

sveta). Ostala delovna telesa obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in mu dajejo 

svoja mnenja  in predloge (sestavljena iz članov občinskega sveta ali izmed drugih občanov). 

Poznamo tudi posebna posvetovalna telesa (krajevni, vaški in četrtni odbori)število članov 

občinskega sveta je odvisno od velikosti občine (od 7 do 45). Člani to funkcijo opravljajo častno 

(nepoklicno). Funkcija nizdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora, z 

delom v občinski upravi, s funkcijo načelnika upravne enote, z delom v državni upravi na delovnih 

mestih, ki so povezani z občino. Občinski svet na narodnostno mešanem območju mora imeti 

najmanj enega predstavnika narodne skupnosti. Mandat članov občinskega sveta traja 4 leta, 

posameznemu članu pa lahko preneha tudi predčasno če: izgubi volilno pravico, v treh mesecih ne 

preneha z nezdružljivo funkcijo oz. prične opravljati tako funkcijo, če postane trajno nezmožen za 

opravljanje funkcije, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 

šestih mesecev, če odstopi.  

3.5.2. Župan 

Je individualni organ, voljen neposredno za 4 leta. Glavni nalogi župana sta: vodenje občinske 

uprave ter zastopanje in predstavljanje občine. Župan je tudi varuhzakonitosti delovanja občinske 

samouprave. Občina ima tudi enega ali več podžupanov (odvisno od velikosti občine), ki jih izbere 

(in razreši) župan  izmed članov občinskega sveta. Podžupan pomaga županu in ga nadomešča. 

Župan je neposredno povezan z delovanjem občinskega sveta (sklicuje in vodi njegove seje), saj po 

eni strani skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta, po drugi strani pa ima funkcijo 

predlaganje odločitev občinskemu svetu ter nadzorovanja zakonitosti njegovega delovanja. 

Župan predlaga v sprejem občinskemu svetu proračun, zaključni račun, odloke ter druge akte. 

Poleg tega pa skrbi tudi za objavo teh aktov. Če misli, da je akt (ali izvajanje odločitve) nezakonit  
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ali protiustaven, lahko objavo (oz. izvajanje) zadrži. V tem primeru mora občinski svet o zadevi še 

enkrat odločati. Če se zopet odloči isto mora župan objaviti akt (oz. izvajati odločitev), lahko pa 

zahteva oceno skladnosti z ustavo in zakonom na ustavnem sodišču (oz. začne postopek pri 

upravnem sodišču). Če se zaradi izrednih razmer občinski svet ne more sestati, lahko ukrepa 

župan, vendar mora svoje ukrepe predložiti v odobritev občinskemu svetu takoj, ko se le-ta 

sestane. Funkcija župana je nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta (in drugimi funkcijami 

kot določa zakon o lokalni samoupravi). Župan svojo funkcijo načeloma opravlja nepoklicno, lahko 

pa se odloči, da jo bo opravljal poklicno (to velja tudi za podžupana).  

3.5.3. Nadzorni odbor 

Je občinski organ, ki nadzoruje finančno poslovanje občine. Zakon: je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini. Naloge: nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad 

smotrnostjo porabe proračunskih sredstev, finančno poslovanje uporabnikov občinskih 

proračunskih sredstev. Člane izvoli občinski svet za 4 leta. Svoje naloge opravljajo nepoklicno, 

njihova funkcija je nezdružljiva s funkcijo: člana občinskega sveta, župana, podžupana, članov 

svetov ožjih delov občin, tajnikom občine…  

3.6. Občinska uprava 

Izvaja odločitve občinskih organov in pripravlja strokovne podlage za njihove odločitve. 

sestavljajo jo eden ali več organov občinske uprave. Organizacijo in delovno področje določi 

občinski svet na predlog župana. Predstojnik občinske uprave je župan, njeno delo pa neposredno 

vodi tajnik občine (oz. direktor občinske uprave;imenuje in razrešuje ga župan). Več občin lahko 

ustanovi skupni organ (ali organe) občinske uprave, ki ga vodi predstojnik, izbran s strani županov 

teh občin. Občinska inšpekcija izvaja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 

aktov. O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi 

pa župan. O zakonitostih dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem sporu 

pristojnosodišče. O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene 

pristojnosti pa odloča pristojni državni organ.  

3.7. Splošni in posamični akti občine 

Pravni akti občine niso podrejeni podzakonskim aktom državnih organov, so pa podrejeni ustavi in 

zakonu. Najpomembnejši je statut občine, ki ureja temeljna razmerja v občini (podobno kot ustava 

v državi). Sprejme ga občinski svet z 2/3 večino vseh članov. Zadeve iz lastne pristojnosti občina 

ureja z in odloki, odredbami, pravilnikinavodili, zadeve iz prenesene pristojnosti pa z odloki in 

predpisi, ki ji določa zakon.  

3.8. Premoženje in financiranje občine 

Občina se financira iz lastnih virov, slabše razvitim občinam pa mora država zagotoviti dodatna 

sredstva. Premoženje občine sestavljajo: premičnine in nepremičnine, ki so last občine, denarna 

sredstva in pravice. Vrednost premoženja se kaže v premoženjski bilanci. Občina se mora obnašati 

kot dober gospodar. Svoje premoženje lahko odsvaja v humanitarne, znanstvenoraziskovalne, 

izobraževalne in druge namene. O odsvojitvi premoženja odloča občinski svet. Svoje lokalne 

zadeve občina financira iz lastnih sredstev (lokalni davki, npr. davek od premoženja, davek na 

dediščine in darila, davek na dobitke od iger na srečo, davek od prometa nepremičnin), sredstev 



107 

 

države (zagotavljanje dodatnih sredstev nižje razvitim občinam, ter financiranje nalog, ki jih država 

prenese na občine) in zadolžitev. Vsi prihodki in izdatki občine morajo biti zajeti v občinskem 

proračunu. Poslovanje občine preverja računsko sodišče.  

3.9. Občinske javne službe 

Občina mora zagotavljati delovanje ustreznih javnih služb, ki zagotavljajo možnosti za delo in 

življenje na svojem območju. Zakon o lokalni samoupravi: občina zagotavlja opravljanje javnih 

služb, za katere sama tako določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom. Javne 

službe, ki opravljajo dejavnosti, potrebne za izvajanje lokalne samouprave na območju občine, se 

imenujejo tudi lokalne javne službe. Občina lahko lokalne javne službe izvaja sama neposredno, z 

ustanavljanjem javnih zavodov in podjetij, z dajanjem koncesij in vlaganjem lastnega kapitala v 

dejavnosti oseb zasebnega prava. Občina lahko ustanovi tudi organ občinskega pravobranilstva, 

če pa ga ustanovi več občin skupaj se imenuje organ družbenega pravobranilstva 

3.10. Nadzor državnih organov 

Nadzor državnih organov nad delovanjem organov lokalnih skupnosti ureja ustava. V zadevah, ki 

spadajo k izvirni pristojnosti občine, državni organi opravljajo le nadzor nad zakonitostjo 

delovanja. V zadevah iz prenesene pristojnosti pa nadzorujejo še primernost in strokovnost 

delovanja. Nadzor izvršujejo vlada  in ministrstva. Če ministrstvo meni, da je nek občinski akt 

nezakonit ali proti ustaven mora opozoriti organ občine in mu predlagati rešitve. Če organ tega ne 

stori ministrstvo pozove vlado, da sproži postopek pred ustavnim sodiščem. Odloke, ki se nanašajo 

na preneseno pristojnost mora župan takoj, ali z objavo predložiti vladi oz. ustreznemu 

ministrstvu. DZ lahko na predlog vlade razpusti občinski svet ali razreši  župana. Pred razpustitvijo 

oz. razrešitvijo mora DZ opozoriti in predlagati način odprave nezakonitosti občinskemu svetu oz. 

županu. Občinski svet oz. župan lahko zahteva presojo  ustavnosti odločitve DZ pred US.  

3.11. Ožji deli občine 

Se lahko ustanovijo po zakonu, njihov položaj in način delovanja pa določi statut občine. 

Organizirani so lahko kot krajevne, vaške ali četrtne skupnosti. Občinski svet mora pri določanju 

ožjega dela občine upoštevati značilnosti območja (zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, 

upravne, kulturne posebnosti). Pobudo za ustanovitev lahko da zbor krajanov ali določeno število 

prebivalcev občine. Pred ustanovitvijo se mora ugotoviti ali je to v interesu prebivalcev; to se 

ugotovi na zboru krajanov ali na referendumu. Organ upravljanja ožjega dela občine je svet, ki ga 

izvolijo osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju ožjega dela občine. Ni pa nujno, da ima ožji 

del občine svet, v tem primeru se ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Svet lahko 

občinskemu svetu predlagaodločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Ožji del občine ima lahko 

položaj pravne osebe (za občino opravlja vrsto nalog).  

3.12. Medobčinsko sodelovanje 

Dve ali več občin lahko ustanovijo interesno zvezo ali združenje. Interesna zveza se ustanovi 

zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter skupnih razvojnih in 

investicijskih programov, lahko je enonamenska  ali večnamenska. Ima svet, ki ga sestavljajo 

župani občin in predstavniki občinskih svetov. Občinski sveti občin ustanoviteljic sprejmejo akt o 
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ustanovitvi zveze, s katerim določijo: naloge ter organizacijo zveze. Zveza ima status osebe 

javnega prava. Združenje se ustanovi zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter 

usklajevanja in skupnega zagotavljanja interesov občin, ki ga ustanovijo. Združenje predstavlja 

interese svojih članic pred državnimi organi. Lahko ustanovi strokovne službe in pridobi lastnost 

reprezentativnosti, če je vanj včlanjenih najmanj 30% občin. Združenje ima status pravne osebe 

javnega prava.  

4. Pokrajina  
Sprememba ustave l. 2006 je uvedla, da je drugi nivo lokalne samouprave obvezen (prej je bila ta 

odločitev prepuščena občinam). Država za prenos nalog na pokrajine ne potrebuje njenega 

dovoljenja. Nova pokrajinska zakonodaja še ni bila sprejeta.  

4.1. Pokrajina po stari ureditvi 

Zakon o lokalni samoupravi: pokrajina se ustanovi na širšem, geografsko zaokroženem območju, 

na katerem poteka pomemben del družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega 

prebivalstva in na katerem je glede na površino ozemlja število prebivalcev ter gospodarske 

zmogljivosti mogoče načrtovati razvoj, ki bo pospeševal gospodarsko, kulturno in socialno 

ravnotežje v pokrajini in v vsej državi. V pokrajini so lahko le celotna območja občin. Pokrajino je 

bilo mogoče ustanoviti, spremeniti ali ukiniti z zakonom na podlagi odločitve občinskih svetov. O 

teh odločitvah se izvede referendum. Občina lahko izstopi  iz pokrajine z odločitvijo sveta občine 

(lahko se izvede tudi referendum). Pokrajina ima tri naloge:  

 Lokalne naloge širšega pomena (komunalni, gospodarski, kulturni in socialni razvoj, 

zadovoljevanje skupnih potreb prebivalstva, enakomeren razvoj občin…) 

 Zadeve iz državne pristojnosti, ki jih opravlja kot svoje izvirne pristojnosti (opravljanje v 

okviru zakonov) 

 Zadeve iz državne pristojnosti, ki jih opravlja kot svoje prenesene pristojnosti (opravljanje v 

okviru navodil države in z državnimi sredstvi) 
 

Organi pokrajine: 

 Pokrajinski svet: najvišji organ odločanja, vsaka občina ima enako število predstavnikov; če gre 

za narodnostno mešano območje mora biti prisoten tudi predstavnik narodne manjšine. Člane 

izvolijo občinski sveti. 

 Predsednik je predstavnik in zastopnik pokrajine, izvolil naj bi ga pokrajinski svet izmed svojih 

članov. 

 Pokrajinskiodbor. 

4.2. Predlagana ureditev pokrajine 

Predlagani so zakoni: zakon o pokrajinah, zakon o financiranju pokrajin, zakon o volitvah v 

pokrajinah, zakon o volilnih enotah za volitve v prve pokrajinske svete, zakon o prenosu nalog v 

pristojnost pokrajin. Zakon o pokrajinah: pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki 

samostojno, v skladu z ustavo in zakonom ureja in upravlja svoje zadeve iz svoje pristojnosti v 

korist prebivalk in prebivalcev pokrajine. Pokrajinsko samoupravo uresničujejo pokrajinski svet in 
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prebivalci pokrajine. Pokrajina je pravnaoseba javnega prava, ki samostojno pridobiva, razpolaga, 

in upravlja premoženje.  

4.2.1. Naloge pokrajine 

Pokrajina opravlja lokalne zadeve širšega pomena (pristojna že na podlagi ustave; npr. 

zagotavljanje javnih služb), zadeve regionalnega pomena  (naloge na področju gospodarstva, 

visokega šolstva in razvoja, kmetijstva…) in posamezne upravne naloge iz državne pristojnosti 

(odločanje o upravnih zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji). 

4.2.2. Organi pokrajine 

Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja, njegovi člani so voljeni s svobodnim in tajnim 

glasovanjem, na podlagi splošne in enake volilne pravice volivcem, ki imajo v pokrajini volilno 

pravico. Število članov določa statut pokrajine, zakon pa ga omejuje med 33 in 55 člani (odvisno 

od velikosti pokrajine; število članov mora biti liho). Statut določi tudi število predstavnikov 

narodnih manjšin. Naloge pokrajinskega sveta: voli, razrešuje in nadzoruje predsednika in 

podpredsednika pokrajine, sprejema splošne pravne akte, svoj poslovnik, statut pokrajine, 

proračun,zaključni račun pokrajine ter razvojne in prostorske akte pokrajine. Določa tudi 

organizacijo in delovno področje pokrajinske uprave ter nadzoruje njeno delo. Predsednik 

pokrajine je izvršilni organ pokrajinskega sveta, ki ga tudi voli  in  razrešuje. Je predstojnik 

pokrajinske uprave in za njeno delo odgovarja pokrajinskemu svetu. Predstojništvo si deli z 

direktorjem pokrajinske uprave. Svet občin je posvetovalni organ, sestavljen iz županov občin. 

Svet daje mnenja glede lokalnih zadev širšega pomena, na voljo pa ima odložilni veto. 

5. Varstvo lokalne samouprave in pravic posameznikov in organizacij 
O sporu o pristojnosti med državnimi organi in organi lokalnih skupnosti odloča ustavno sodišče.  

Občina (pokrajina) lahko vloži zahtevozapresojo ustavnosti in zakonitosti državnih predpisov pri 

ustavnem sodišču. Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem 

pristojno državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Državni zbor mora pred izdajo zakona 

in drugih predpisov, ki se tičejo koristi samoupravnih lokalnih skupnosti, pridobiti njihovo mnenje 

(enako velja za vlado). Če predpis, ki se nanaša na lokalno skupnost, posega v njene koristi, jo je 

treba seznaniti z namenom predpisa še pred njegovim sprejetjem.   

6. Neposredna demokracija v lokalni skupnosti 
Oblike neposredne demokracije se lahko bistveno učinkoviteje uresničujejo znotraj lokalne 

skupnosti kot na državni ravni, saj je lokalna skupnost ozemeljsko  in po številu prebivalcev veliko  

manjša, zadeve, o katerih se odloča na tej ravni pa se ljudem veliko bolj razumljive kot državne. 

Neposredno demokracijo ureja zakon o lokalni samoupravi, poznamo pa tri oblike: zbor občanov, 

referendum in ljudsko iniciativo.  

6.1. Zbor občanov 

V njem lahko sodelujejo vsi volivci v lokalni skupnosti in obravnavajo posamezne zadeve, 

oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude ali mnenja. Lahko se skliče za vso občino ali le za njen 

del. Skliče ga župan. Poznamo obligatorni sklic zbora občanov  (župan ga skliče, če je tako 

predpisano z zakonom, s statutom občine ali tako zahteva najmanj 5% volivcev) in fakultativni 
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sklic zbora občanov (na pobudo župana, občinskega sveta ali sveta ožjega dela občine). Statuti 

določijo število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru da so odločitve, predlogi itd. sprejeti; 

določatudi kako zavezujejo občinske organe.  

6.2. Lokalni referendum  

Zakon o lokalni samoupravi predvideva tri vrste referenduma v lokalni skupnosti: referendum o 

splošnem aktu občinskega sveta, posvetovalni referendum in referendum o ustanovitvi in 

preoblikovanju občin in pokrajin. 

6.2.1. Referendum o splošnem aktu občinskega sveta 

Občani odločajo o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine. Prepovedan je referendum o 

proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se predpisujejo občinski 

davki in druge dajatve. Je  naknadni, na njem pa se lahko odloča o celotnem aktu  ali pa o 

posameznihdoločbah (za razliko od zakonodajnega, ko se lahko odloča samo o celotnem aktu). 

Lahko je fakultativni (občinski svet lahko razpiše na predlog župana ali člana občinskega sveta, 

mora ga razpisati, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini) ali obligatorni (tako določa zakon ali 

statut občine). Predlog oz pobuda morata biti vložena v 15ih  dneh po sprejemu splošnega akta. 

Župan v tem primeru zadrži objavo akta. Volilno pravico imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti 

člane občinskega sveta. Če je splošni akt potrjen, ga župan objavi, če ni, ga ne objavi, dokler ni 

spremenjen. Odločitev na referendumu velja do konca mandata občinskega sveta (ga zavezuje).  

Posebna oblika je referendum o samoprispevku. Občina ga lahko razpiše za gradnjo ali 

rekonstrukcijo javne infrastrukture. Razpisan je lahko za  celotno občino ali pa samo za njen del. Je  

obligatoren in predhoden. Glasovalna pravica je širše določena (vezana na višino dohodkov in na 

lastništvo zemljišča osebe). Samoprispevek se uvede, če se zanj izreče večina glasovalnih 

upravičencev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se je referenduma udeležila 

večina upravičencev. Gre za svojevrstno samoobdavčitev občanov.  

6.2.2. Posvetovalni referendum 

O posameznih vprašanjih iz pristojnosti občinskega sveta se ga razpiše, da se ugotovi voljo 

občanov. Predmet referenduma je lahko katerokoli vprašanje iz pristojnosti občinskega sveta. Je  

predhoden in fakultativen, razpiše se za vso občino ali za njen del. Občinskih organov pa 

nezavezuje.  

6.2.3. Referendum o ustanovitvi in preoblikovanju občine in pokrajine 

Referendum o ustanovitvi občine je predpisani že z ustavo. Občina se ustanovi z zakonom po prej 

opravljenem referendumu. Referendum urejata zakon o lokalni samoupravi in zakon o 

referendumu in ljudski iniciativi. Je obligatoren in predhoden. Referendum se izvede o: 

 Ustanovitvi nove občine 

 Združitvi dveh ali več sosednjih občin v novo občino 

 Razdelitvi občine na dvoje ali več novih občin 

 Izločitvi dela občine v novo občino 

 Izločitvi dela občine in priključitvi k sosednji občini 

 Ustanovitvi ožjih delov občine 
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 Spremembi območij ožjih delov občine 

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali. Referendum za ustanovitev 

pokrajine in za spremembo njenih območij ureja zakon o lokalni samoupravi. Ta referendum je 

predhoden in fakultativen. Odločitev je sprejeta, če se zanjo odloči večina volivcev, ki so glasovali. 

Nova ustavna ureditev zahteva, da se pokrajine uredijo z zakonom (kjer se določi tudi njihovo 

območje, sedež in ime). Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih 

poslancev.  

6.2.4. Referendum v pokrajini  

Referendum o pokrajinskem predpisu in posvetovalni referendum sta v predlogu zakona urejena 

po zgledu občinskega referenduma o splošnem aktu in svetovalnega referenduma.  

6.3. Ljudska iniciativa 

Najmanj 5% volivcem v občini zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz 

pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov. Ljudsko iniciativo predvideva tudi 

predlog zakona o pokrajinah, ki deluje po zgledu ureditve ljudske iniciative v občini. 5% volivcev v 

pokrajinah zahteva sprejem ali spremembo odločitve iz pristojnosti pokrajinskega sveta ali 

predsednika pokrajine.  

7. Lokalne volitve 

7.1. Splošno  

So podobne državnim volitvam (terjajo enako organizacijo, postopek in pravna jamstva). Ureja jih 

zakon o lokalnih volitvah, nekaj splošnih določb pa je že v zakonu o lokalni samoupravi. Zakon o 

lokalnih volitvah ureja volitve občinskega sveta, župana ter volitve svetov krajevnih, vaških in 

četrtnih skupnosti. Splošne lokalne volitve potekajo za vse občine hkrati in so lahko redne ali 

predčasne. Poznamo tudi nadomestne, ponovne in naknadne. Volilni postopek poteka podobno 

kot pri državnih volitvah, a je preprostejši. Začne se z razpisom volitev, ki jih razpiše predsednik 

državnega zbora in poteka v treh fazah: fazi kandidiranja, fazi  glasovanja in fazi ugotavljanja izida 

glasovanja.  

7.2. Volitve članov občinskih svetov 

Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim 

glasovanjem. Podrobneje volitve ureja zakon o lokalnih volitvah.Redne potekajo vsaka štirileta, 

poznamo pa tudi predčasne. Razpiše jih predsednik državnega zbora.  

7.2.1. Volilna pravica 

Volilno pravico imajo vse osebe, ki imajo volilno pravico pri državnih volitvah, s tem, da je tukaj 

vezana na prebivalce posamezne lokalne skupnosti. Volilno pravico ima državljan v občini, kjer ima 

stalno prebivališče (aktivno in pasivno). Aktivno in pasivno volilno pravico ima tudi državljan druge 

članice EU, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji. Tuji državljani, ki niso državljani članic EU in imajo 

v Sloveniji stalno prebivališče pa imajo le aktivno volilno pravico. Volilna pravica mora biti 

evidentirana. Splošna volilna pravica je evidentirana s splošnim občinskim volilnim imenikom, 
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volilna pravica za predstavnike narodnih skupnosti in romske skupnosti pa s posebnim občinskim 

volilnim imenikom za pripadnike teh skupnosti. Volilna pravica je varovana s pravnimi sredstvi.  

7.2.2. Volilne enote 

Volilne enote so odvisne od dveh dejavnikov: velikosti lokalne skupnosti in sistema razdelitve 

mandatov. V posamezni volilni enoti se lahko voli eden ali največ trije člani občinskega sveta. 

Občina, katerih občinski svet ima manj kot 7 članov se ne delijo na volilne enote.  

7.2.3. Organizacija volitev 

Volitve vodijo volilne komisije  in odbori. Če volitve potekajo v eni volilni enoti, jih vodi občinska 

volilna komisija, če pa je občina razdeljena na več volilnih enot, poleg občinske volilne komisije 

obstajajo še volilne komisije volilnih enot. Republiška volilna komisija skrbi za enotno uporabo 

zakona in za strokovno pravilno izvedbo volitev v občinah.  

7.2.4. Kandidiranje 

Najpomembnejšo vlogo imajo politične stranke. Kandidate in liste kandidatov lahko določijo: 

politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Predstavnike narodne skupnosti določijo volivci 

(pripadniki te skupnosti). Kandidati in kandidatne liste morajo biti določeni tako, da vsakemu spolu 

pripade vsaj 40% kandidatur oz. mest na kandidatni listi. Politična stranka v občini lahko določi 

kandidate oz liste kandidatov za člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. Kandidate (liste 

kandidatov) določipo postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov lahko 

sodelujejo samo tisti člani stranke, ki imajo stalno prebivališče v občini, kjer potekajo volitve. 

Določijo jih s tajnim glasovanjem. Volivci določaje kandidate in kandidatne liste s podpisovanjem. 

Sodelujejo lahko le volivci, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potreben je najmanj 

1%podpisov vseh volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, 

vendar ne manj kot 15. Pri proporcionalnih volitvah je prav tako potreben 1% volivcev, vendar ne 

manj kot 15 in več kot 1000. Kandidature morajo biti zakonite, kar potrdi občinska volilna komisija.  

7.2.5. Delitev mandatov 

Različnim lokalnim skupnostim ustrezajo različni volilni sistemi. Mandati se delijo po večinskem in 

po proporcionalnem načelu. Večinski sistem je previden za občine z manjšim številom članov 

občinskega sveta (manj kot 12 članov). Proporcionalni pa za občine z večjim številom članov 

občinskega sveta. Predstavniki narodnih skupnosti se pri tem številu ne upoštevajo in se v vsakem 

primeru volijo po večinskem načelu. Pri večinskih volitvah se glasuje o posameznih kandidatih, pri 

proporcionalnih pa o listah kandidatov. Pri proporcionalnih volitvah je zagotovljeno preferenčno 

glasovanje, ki se upošteva le pri listah, pri katerih je najmanj četrtina volivcev oddala preferenčne 

glasove. Pri večinskih volitvah so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov (sistem relativne 

večine). Če se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu v občini kot enivolilni enoti 

se mandati delijo na podlagi d'Hondtovega sistema, če pa je občina razdeljena na večvolilnih 

enot, se mandati delijo na dveh ravneh: na ravni volilneenote (Harejev volilni količnik) in na ravni 

občine (d'Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je 

dobila lista.  
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7.3. Volitve župana 

Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih volitvah. Ta volilna 

pravica je povsem enaka volilni pravici pri volitvah občinskega sveta. Redne volitve razpiše 

predsednik državnega zbora, nadomestne pa občinska volilna komisija. Kandidata za župana 

lahko predlagajo isti subjekti kot pri volitvah občinskega sveta. Za župana je izvoljen kandidat, ki je 

dobil večino veljavnih glasov. Če se to ne zgodi v prvem krogu, se lahko opravi še drugi krog 

volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.  

7.4. Druge lokalne volitve 

Poznamo volitve v pokrajinske svete in volitve v svete, krajevnih, vaških oz. četrtnih skupnosti. 

Volitve so podobne občinskim volitvam. Volitve v svet četrtnih skupnosti so lahko večinske ali 

proporcionalne (odvisno od velikosti skupnosti). Volitve v svet krajevne in vaške skupnosti pa so 

večinske. Volitve v pokrajinski svet so neposredne in proporcionalne, na podlagi predloga zakona 

o volitvah v pokrajinah. Oblikujejo se volilne enote, ki obsegajo eno ali več občin, lahko pa tudi 

samo njen del. V volilni enoti je voljenih najmanj 5 članov sveta. Volilno pravico (aktivno in 

pasivno) imajo polnoletni državljani Slovenije ter državljani drugih držav EU, ki imajo stalno 

prebivališče v Sloveniji. Aktivno volilno pravico pa imajo tudi drugi državljani, ki imajo stalno 

prebivališče v Sloveniji. Liste kandidatov lahko določijo  politične stranke in skupine volivcev s 

podpisovanjem. Uveljavljen naj bi bil 4% volilniprag za udeležbo pri razdelitvi mandatov na ravni 

pokrajine. Volitve izvajajo pokrajinske volilne komisije oz. pokrajinski sveti) in volilne komisije 

volilnih enot oz. pokrajinske volilne komisije). Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.  

 

5. del: Javne finance  

1. Ustavna izhodišča o javnih financah 
Javne finance  so v URS opredeljene v posebnem poglavju (146.- 152. člen). Ustavne določbe o 

javnih financah urejajo temeljna vprašanja načinov in virov pridobivanja finančnih sredstev za 

uresničevanje državnih in lokalnih funkcij, nadzora nad uporabo teh sredstev in nekatera 

monetarna vprašanja.  

2. Načini in viri financiranja države in lokalnih skupnosti 
Država in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva za uresničevanje svojih nalog z davki in z drugimi 

obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega premoženja. Vrednost premoženja je 

predstavljena s premoženjskimi bilancami. Država z zakonom predpisuje davke, carine in druge 

dajatve. Davki so izvedeni denarni dohodek države, ki jih ta pobira v javnem interesu na podlagi 

svoje finančne suverenosti. Z njimi država financira večino javnih izdatkov. Zavezanci plačujejo 

davek od premoženja, od dohodkov od premoženja in premoženjskih pravic, davek na dodano 

vrednost… Carina je dajatev na uvoženo ali izvoženo blago. Lahko je uvozna, izvozna ali tranzitna. 

Carina ima zaščitno (zaščita domačega gospodarstva) in fiskalno funkcijo (zbiranje finančnih 

sredstev za potrebe države). Slovenija je v carinski uniji z ostalimi članicami EU. Takse  država 

predpisuje za plačilo oziroma delno kritje stroškov nekaterih storitev državnih organov fizičnim in 
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pravnim osebam. Lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve le ob pogojih, ki jih 

določata ustava  in zakon. Občini pripadajo: davki od premoženja, na dediščine in darila, na 

dobitke od iger na srečo, na promet nepremičnin itd. pripada ji tudi del dohodnine, pristojbine ter 

takse. Država je dolžna zagotoviti občini dodatna sredstva za financiranje nalog, ki jih prenese v 

opravljanje občini. Država in lokalne skupnosti pridobivajo sredstva tudi s prihodki od lastnega 

premoženja. Vanj štejejo dohodki od premoženja (premičnine, nepremičnine, denarna sredstva, 

pravice), ki je last države ali lokalne skupnosti. 

3. Proračun 
Vsi prihodki in izdatki države in lokalnih skupnosti  za financiranje javne porabe morajo biti zajeti v 

njihovih proračunih. Proračun je pravni akt, ki ga sprejme predstavniški organ (DZ, pokrajinski ali 

občinski svet) in s katerim se predvidijo prihodki in izdatki države ali lokalne skupnosti za določeno 

časovno obdobje. Ureja ga zakon o javnih financah. Sestavljajo ga splošni del, posebni del in načrt 

razvojnih programov. 

 Splošni del sestavljajo: 

o Bilanca prihodkov (davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki) in odhodkov (tekoči 

odhodki, tekoči transferji, investicijski dohodki, investicijski transferji) 

o Račun finančnih terjatev in naložb (npr. sredstva od vrnjenih posojil države v javna in 

zasebna podjetja in banke) 

 Posebni del sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov 

 Načrt razvojnih programov pa sestavljajo letni načrti oz. plani razvojnih programov 

neposrednih uporabnikov 

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže ocena realizacije prejemkov in izdatkov za 

preteklo leto in ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto, hkrati pa tudi načrt 

prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 

Vlada predloži državnemu zboru proračunski memorandum (letni dokument, v katerem vlada 

opredeli ključne usmeritve makroekonomske in še posebej fiskalne politike), predlog državnega 

zbora z obrazložitvijo do 1. oktobra tekočega leta. Državni zbor mora sprejeti proračun v roku, ki 

omogoča njegovo uveljavitev s 1. Januarjem leta, za katero se sprejema proračun. Če proračun ni 

sprejet, se financiranje države začasno nadaljuje po lanskem proračunu, vendar najdlje 3 mesece. 

Proračunska sredstva se smejo uporabljati izključno v obsegu in namenu, ki sta določena s 

proračunom. Vlada lahko predlaga rebalans državnega proračuna. Vlada mora tudi predložiti 

predlog zaključnega računa državnega proračuna in dokončno poročilo računskega sodišča za 

preteklo leto. Zaključni račun mora izkazovati vse predvidene in realizirane prihodke in druge 

prejemke ter odhodke in druge izdatke za državo (oz. lokalno skupnost) za preteklo leto.  

4. Računsko sodišče 
Je organ za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotno javne porabe in ga določa 

URS. Računsko sodišče je v razmerju do drugih državnih organov neodvisno in vezano le na ustavo 

in zakon.  

a) Sestava in organizacija: Računsko sodišče sestavljajo predsednik in 2 namestnika 

predsednikov, ki jih na predlog predsednika republike imenuje DZ z večino glasov vseh 

poslancev. Ti 3 člani tvorijo senat računskega sodišča. Član računskega sodišča lahko postane:  
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 državljan RS, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo,  

 strokovnjak na področju dela računskega sodišča,  

 ki obvlada vsaj en jezik in  

 v štirih letih pred imenovanjem ni bil član vlade.  

Mandat traja 9 let, član pa je lahko predčasno razrešen če:  

 odstopi,  

 je obsojen na kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti,  

 trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje funkcije,  

 ne izpolnjuje več pogojev za člana računskega sodišča.  

Poleg članov ima lahko računsko sodišče največ 6 vrhovnih državnih revizorjev. Njihov mandat 

traja 9 let, imenuje in razrešuje pa jih predsednik računskega sodišča (je tudi generalni državni 

revizor). Vrhovni državni revizor vodi revizijsko enoto in izvršuje revizijsko pristojnost računskega 

sodišča. Za svoje delo je odgovoren predsedniku računskega sodišča. Na enak način in za enako 

dobo je imenovan tudi sekretar računskega sodišča. Tudi za člane računskega sodišča velja načelo 

o inkompatibilnosti funkcije. Če nosilec funkcije računskega sodišča v treh mesecih ne preneha z 

inkompatibilno dejavnostjo, mu funkcija preneha. Zakon predpisuje nedopustna medsebojna 

razmerja nosilcev funkcij na računskem sodišču (krvno sorodstvo, zakonska zveza). 
 

b) Pristojnosti: Najpomembnejša pristojnost računskega sodišča je revizija poslovanja 

uporabnikov javnih sredstev, v okviru katere računsko sodišče: revidira pravilnost in 

smotrnost poslovanja uporabnikov javnih sredstev ter revidira akte o preteklem in 

načrtovanem poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Revidiranje zajema pridobivanje 

ustreznih in zadostnih podatkov za izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja. 

Uporabniki javnih sredstev so: 

 Pravna oseba javnega prava ali njena enota 

 Pravna oseba zasebnega prava (če je prejela pomoč iz proračuna EU, države ali lokalne 

skupnosti; če izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije; če je 

gospodarska družba, banka ali zavarovalnica, kjer ima država ali lokalna skupnost večinski 

delež) 

 Fizična oseba (če je prejela pomoč iz proračuna EU, države ali lokalne skupnosti; če izvaja 

javno službo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije) 

Poleg revizijske, ima računsko sodišče tudi svetovalno vlogo. Izdaja tudi potrdila za revizorske 

nazive (državni revizor in preizkušeni državni revizor) ter revizijske standarde  in priročnike.  
 

c) Revizijski postopek: Računsko sodišče izvaja revizije v skladu s splošno sprejetimi revizijskimi 

načeli in pravili  ter v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Računsko sodišče 

samostojno določa, katere revizije bo izvedlo v posameznem obdobju, vsako leto pa mora 

revidirati državni proračun¸ poslovanje javnega zavoda za zdravstveno in pokojninsko 

zavarovanja ter poslovanje ustreznega števila občin in izvajalcev gospodarskih in 

negospodarskih služb. Revizijski postopek se začne s sklepom, na podlagi katerega mora 

uporabnik javnih sredstev omogočiti izvedbo revizije (pregled sistema in podsistemov 

poslovanja in računovodstva, pregled knjigovodskih listin, pregled prostorov objektov in 

naprav). Revizijski postopek se konča z izdajo revizijskega poročila, v katerem je podano 
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mnenje o poslovanju revidiranca. Pred izdajo se revidirancu izroči osnutek revizijskega poročila 

(revidiranec ga lahko izpodbija) in predlog  revizijskega poročila (možen ugovor na senat 

računskega sodišča). Če so bile pri uporabniku javnih sredstev razkrite nepravilnosti mora 

računskemu sodišču predložiti poročilo o odpravljanju teh nepravilnosti in nesmotrnosti 

(odzivno poročilo). Računsko sodišče pa lahko v primeru kršitve pristojnemu organu predlaga 

ukrepanje zoper odgovorne osebe. O kršitvi lahko obvesti tudi DZ in javnost. Določene so tudi 

denarne kazni za odgovorne osebe uporabnikov javnih sredstev, ki računskemu sodišču ne 

predložijo potrebnih podatkov. Organizacijo in način dela računskega sodišča ureja poslovnik 

računskega sodišča, ki ga sprejme senat računskega sodišča v soglasju z DZ.  

5. Centralna banka 
Ustava:  centralna banka Slovenije je v svojem delovanju samostojna in odgovorna neposredno 

državnemu zboru. Banka Slovenije je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga s 

svojim premoženjem in je v izključni državni lasti. Prav tako je pri opravljanju svojih nalog 

neodvisna in ni vezana na državne ali katerekoli druge organe. Njen položaj pa se je močno 

spremenil z vstopom Slovenije v EU in uvedbo evra. Banka Slovenije je postala članica Evropskega 

sistema centralnih bank, ki ga vodita Svet Evropske centralne banke in Izvršilni odbor. Organa 

Banke Slovenije sta guverner Banke Slovenije in Svet Banke Slovenije. Guverner vodi poslovanje, 

organizira delo in zastopa Banko Slovenije, izvršuje odločitve sveta banke in izdaja nekatere 

splošne in posamične akte. Je tudi član Sveta Evropske centralne banke. Svet Banke Slovenije 

odloča o zadevah, ki so v pristojnosti Banke Slovenije z dvotretjinsko večino vseh svojih članov. 

Sestavljen je iz guvernerja (tudi predsednik sveta banke), štirih viceguvernerjev in 4 članov. Člane 

imenuje DZ na predlog predsednika republike. Svojo funkcijo opravljajo poklicno (nezdružljivost 

funkcije!) in so lahko ponovno izvoljeni.  

Član Sveta Banke je lahko predčasno razrešen če:  

 To zahteva sam 

 Nastopijo razlogi za nezdružljivost opravljanja funkcije 

 Pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje z nepogojno kaznijo odvzema prostosti 

 Zaradi težje kršitve svojih dolžnosti 

Temeljni cilj Banke Slovenije je stabilnost cen, ki jo zagotavlja predvsem z denarno politiko in 

nadzorom nad varnim poslovanjem bank in hranilnic. Evropski sistem centralnih bank je prevzel 

večino najpomembnejših nalog Banki Slovenije (npr. naloge denarnega nadzora, naloge 

oblikovanja in uresničevanja denarne politike). Banka Slovenije ureja plačilne sisteme in upravlja 

devizna sredstva, ki so ji zaupana. Poleg tega je pooblaščena za izdajanja bankovcev ter dajanje 

bankovcev in kovancev v obtok, v skladu s pravnim redom EU. Banka Slovenije o svojem delu vsaj 

polletno  poroča državnemu zboru. Organizacijo in poslovanje Banke Slovenije urejajo notranji 

akti, ki jih sprejme guverner.  

 

  


