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UVODNE BESEDE

Študija z naslovom Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti je končni
rezultat Ciljnega raziskovalnega projekta, ki je potekal od 1. oktobra 2016 do 31. marca 2018 in je
bil financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS),
»CRP 2016« (Uradni list RS, št. 31/2016, z dne 29. 4. 2016) in Državnega zbora Republike
Slovenije (evidenčna številka pogodbe: C1211-16-000142).
Vodja raziskovalnega projekta je bila izr. prof. dr. Vasilka Sancin, raziskovalci oziroma člani
raziskovalne skupine pa, poleg vodje, še: zasl. prof. dr. Franc Grad, zasl. prof. dr. Albin Igličar,
izr. prof. dr. Saša Zagorc, doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, as. Maruša T. Veber, doc. dr. Matija
Damjan in strokovno tehnična sodelavka Saša Šest. V projektu sta kot raziskovalni organizaciji
sodelovali Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani. Kot odgovorna oseba za vsebino izvedenih storitev po pogodbi C121116-000142 je ves čas vestno skrbela mag. Tatjana Krašovec, vodja Raziskovalnodokumentacijskega sektorja Državnega zbora Republike Slovenije.
Projekt je bil glede na kratko odmerjen čas trajanja in odobreno finančno konstrukcijo
ambiciozno zastavljen. Raziskovalci so kljub temu uspeli slediti začrtani časovni in vsebinski
dinamiki in do izteka projekta zaključiti svoje raziskave ter izsledke vsebinsko zaokrožiti v
pričujoči študiji, ki je v mnogo pogledih pionirsko delo. Gre namreč za prvo celovito študijo,
ki predstavlja izsledke sistematičnega preučevanja teoretične, primerjalnopravne in
pozitivnopravne ureditve avtonomije parlamenta v sodobnih ustavnih sistemih z vidika petih
najbolj značilnih vidikov avtonomije, torej z vidika regulativne avtonomije, upravne
avtonomije, finančne avtonomije, varnostne avtonomije ter avtonomije na področju
zunanje politike, evropskih zadev in mednarodnih odnosov. Delo je edinstveno ne samo v
slovenskem, temveč tudi v širšem mednarodnem prostoru, saj pregled obstoječe literature
pokaže, da dela, ki bi poglobljeno obravnavalo tako notranjo (v razmerju do ostalih državnih
organov pri delovanju v Republiki Sloveniji) kot zunanjo avtonomijo predstavniškega telesa,
torej tudi avtonomijo v zunanjih odnosih oziroma mednarodni politiki, tako rekoč do danes še
ni.
V času projekta, je bila izvedena tudi anketa med poslanci in poslankami Državnega zbora, v
okviru obeleževanja 25. obletnice delovanja Državnega zbora pa je bila dne 10. oktobra 2017
v sodelovanju s kabinetom predsednika DZ in vsebinsko spremljevalko projekta mag. Tatjano
Krašovec izvedena okrogla miza z naslovom Avtonomija Državnega zbora – 25 let
kasneje. Vabljeni so bili vsi poslanci in poslanke, ki so z vabilom prejeli tudi vprašanja za
razpravo, ki jih je vnaprej pripravila raziskovalna skupina, da bi tako omogočila usmerjeno
razpravo. Razpravo, ki so se je udeležili tudi (predvsem) predstavniki strokovnih služb
Državnega zbora, je z uvodnim nagovorom otvoril predsednik Državnega zbora, dr. Milan
Brglez. Predstavitvam delov osnutka študije članov raziskovalne skupine je sledila razprava, na
podlagi katere so člani raziskovalne skupine identificirali še nekatera odprta vprašanja, ki so jih
naslovili v zadnjem delu raziskovalnega dela na projektu. Člani raziskovalne skupine so
hvaležni vsem poslankam in poslancem, ki so izpolnili anketo in tudi tistim, ki so se, poleg
predstavnikov strokovnih služb, udeležili okrogle mize, kar je prvi korak k učinkovitemu
sodelovanju med znanstvenimi in strokovnimi delavci ter deležniki v praksi, zagotovo pa je,
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tako glede številčnosti kot izčrpnosti odziva poslancev in poslank, še precej prostora za
izboljšave.
Pri obravnavi osrednjega pojma študije, torej »avtonomije«, je treba opozoriti na njegovo
razlikovanje od pojma »pristojnosti«. Čeprav sta pojma v veliki meri povezana, ju ne gre
enačiti, saj pristojnost pomeni nalogo izvajanja oblasti, oziroma pooblastilo za oblastveno
delovanje po državnih organih, torej po organizacijskih enotah, ki jih tvorijo skupine ljudi ali
posamezniki, ki so pooblaščeni (in hkrati dolžni) izvajati del državne oblasti. Državni organi
imajo različna delovna področja oziroma pristojnosti, vendar pa mora biti delovanje vseh
državnih organov med seboj usklajeno, kar se zagotavlja v okviru hierarhije državnih organov
ter z njihovim medsebojnim sodelovanjem.
Drugo pa je vprašanje, v kakšni meri je državni organ samostojen pri izvajanju svoje funkcije,
ali torej sam odloča, kako bo izvajal svojo pristojnost, ali pa mu to predpiše nek drug državni
organ, kar je vprašanje avtonomije. V primeru Državnega zbora to pomeni, da je ta samostojen
pri svojem delovanju in ni podrejen nobenemu drugemu državnemu organu. Avtonomija
parlamenta se kaže predvsem v razmerju do izvršilne veje oblasti, ki ima dejansko največjo
moč v državni organizaciji, v določeni meri pa tudi v razmerju do organov, ki izvajajo
ustavnosodno kontrolo.
Osrednji problem te študije je torej v razumevanju avtonomije, ki pomeni pravico in sposobnost
subjekta, da upravlja sam s seboj. Ne gre torej za oblast usmerjeno navzven, se pravi nasproti
drugim subjektom. Oblastne pristojnosti torej niso del avtonomije. Tako na primer zakonodajna
pristojnost parlamenta ne pomeni njegove avtonomije, pač pa pomeni avtonomijo pravica, da
sprejeme svoj poslovnik, s katerim ureja lastno poslovanje. Avtonomija parlamenta ni
namenjena zgolj formalni zadostitvi načelu enakopravnosti med temeljnimi državnimi organi,
temveč je nujno potrebna za izvajanje njegove funkcije.
V raziskavi je bilo torej treba metodološko ločiti oba obravnavana pojava, vendar ne tako, da
bi zanemarili njuno medsebojno povezanost, temveč tako, da je bila ta povezanost ustrezno
naslovljena.
Študija je obsežno in izvirno znanstveno delo, ki odpira mariskatero vprašanje, pomembno za
delo Državnega zbora, ponuja določene zaključke, hkrati pa omogoča tudi širši razmislek in
kliče po nadaljnjih raziskavah, posebej osredotočenih na posamezne vidike avtonomije
Državnega zbora.
Poleg uvoda in sklepnih misli študijo tvori šest vsebinskih delov. V prvem delu je, z namenom
umestitve osrednje problematike v širši kontekst, najprej naslovljen ustavni položaj Državnega
zbora, ki mu v drugem delu sledi predstavitev različnih pojavnih oblik njegove avtonomije,
čemur se je posvetil zasl. prof. dr. Franc Grad. Tretji del se ukvarja z avtonomijo Državnega
zbora v okviru zakonodajne politike, kar je raziskoval zasl. prof. dr. Albin Igličar. Četrti del, ki
je bil predmet raziskovanja izr. prof. dr. Saše Zagorca se poglobi v avtonomijo poslancev in
poslank. V petem delu izr. prof. dr Vasilka Sancin in as. Maruša T. Veber razgrneta
problematiko avtonomije Državnega zbora v zunanjih zadevah, vključno z zadevami Evropske
unije. Šesti del pa je namenjen empirični analizi izvedene ankete med poslankami in poslanci,
ki sta jo pripravila doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič in zasl. prof. dr. Albin Igličar. K študiji je v
prilogah dodan izbor dokumentov, na katere se študija sklicuje oziroma so v pomoč pri celoviti
obravnavi posameznih vprašanj, ki jih naslavlja.
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Avtorji bomo veseli, če bo študija v pomoč pri boljšem razumevanju pomena, vloge in obsega
avtonomije Državnega zbora ter bo tako pripomogla k njegovem učinkovitem delu, prav tako
pa bi utegnila zanimati tudi širši krog zainteresirane javnosti.
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I. USTAVNI POLOŽAJ DRŽAVNEGA ZBORA

1. Položaj predstavniškega telesa v sistemu delitve oblasti in njegova razmerja do drugih temeljnih
državnih organov
Položaj predstavniškega telesa v sodobni ustavni demokraciji opredeljujejo njegova ureditev v
ustavi in temeljna ustavna načela, ki se nanašajo na ustavno ureditev. Slednja določajo tudi
njegova razmerja do drugih državnih organov, vsebina teh razmerij pa je natančneje opredeljena
z ustavnim položajem teh organov in z ustavno določitvijo njihovih medsebojnih razmerij. Med
temi načeli je treba posebej izpostaviti načelo demokratičnosti, načelo pravne države in načelo
delitve oblasti. Ta načela so v sodobnih ustavah praviloma določena v uvodnem delu ustave kot
temeljna oziroma nosilna načela celotne ustavne ureditve državne organizacije.
Za položaj parlamenta v sistemu delitve oblasti je na eni strani značilno, da je njegova oblast
predvsem normodajna, da torej nima neposredne in realne družbene moči, na drugi strani pa je
pomembna njegova legitimnost, ki izhaja iz načela volilnosti. Od uveljavitve teh načel v
normativni ureditvi in praksi je v veliki meri odvisen ustavni in dejanski položaj parlamenta v
razmerju do drugih temeljnih državnih organov, posledično pa tudi stopnja avtonomije
parlamenta.
1.1. Načelo demokratičnosti in suverenost ljudstva
Eno temeljnih ustavnih načel, na katerih sloni sodobna demokratična država, je načelo demokratičnosti,
iz katerega izhaja položaj predstavniškega telesa v ustavnem sistemu organizacije državne oblasti. Načelo
demokratičnosti izhaja in neposredno temelji na načelu ljudske suverenosti, po katerem je nosilec suverene
oblasti v posamezni družbeno urejeni skupnosti lahko samo ljudstvo. Načelo ljudske suverenosti izraža
prepričanje o tem, da vsa oblast v državi izhaja iz ljudstva in pripada ljudstvu kot osnovnemu izvoru vsake
državne oblasti. V skladu s tem načelom nosilci oblasti ne delujejo kot predstavniki neke božanske sile,
temveč kot predstavniki ljudstva.1
Suverenost ljudstva oziroma ljudska suverenost je načelo, ki označuje ljudstvo kot nosilca suverene oblasti
v posamezni družbeno urejeni skupnosti. Z njim se izraža zamisel o tem, da vsa oblast v državi izhaja iz
ljudstva in pripada ljudstvu, ter da nosilci oblasti delujejo kot predstavniki ljudstva. Na tej zamisli je zgrajen
model demokratične oblike političnega sistema, v katerem so nosilci oblasti s strani ljudstva pooblaščeni
izvajalci državne oblasti. Ljudska suverenost je tudi moderni način ideologizacije državne oblasti, ki
poskuša v kar največji meri doseči konsenz prebivalstva. Za razliko od državne suverenosti, ki obeležuje
najvišjo oblast v družbi, označuje ljudska suverenost nosilca državne oblasti, to je ljudstvo. Ljudska
(imenovana tudi narodna ali državljanska) suverenost je dejansko istovetna z demokracijo.2
Sodobna demokracija se udejanja predvsem kot posredna demokracija, ki se vzpostavlja z volitvami. Toda
tudi neposredna demokracija v zadnjem času vse bolj dobiva na pomenu. Razmah odločanja o
Več o načelu ljudske suverenosti glej: Kaučič I., v Grad F., Kaučič I., Zagorc S., Ustavno pravo. Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2016, str. 122 do 129 ter Pitamic L.: Država, Ljubljana 1927, str. 27 do 44. Glej tudi:
Cadoux C., Droit constitutionnel et institutions politiques (Theorie generale des institutions politiques), Cujas, Paris 1988,
str. 290 do 290 ter Stefanović J.: Ustavno pravo FNRJ i komparativno, Zagreb 1965, str. 401 do 404.
2
Kaučič I., v Grad F., Kaučič I., Zagorc S., Ustavno pravo. Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2016, str.
122 do 129.
1
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najpomembnejših družbenih vprašanjih kaže, da predstavniška demokracija ni več primerna in zadostna
za odločanje o vseh zadevah v družbi, da torej najpomembnejših družbenih odločitev ni več mogoče
sprejemati samo prek političnih predstavnikov, ki odločajo v imenu ljudstva, temveč jih je treba prepustiti
ljudstvu samemu. Ne glede na to pa se neposredna demokracija nikjer v popolnosti ni uveljavila, temveč
v svetu povsod prevladuje uporaba oblik posredne demokracije. V večini sodobnih držav je zato posredna
demokracija v neki meri kombinirana z različnimi oblikami neposredne demokracije, vendar pa se glede
tega ustavne ureditve zelo razlikujejo med seboj.
V posredni demokraciji temeljne odločitve sprejemajo osebe, ki jih ljudstvo izvoli v ta namen. To so
predstavniki ljudstva, ki skupaj tvorijo predstavniško telo. Predstavniško telo torej sprejema odločitve v
imenu ljudstva, ki ga njegove odločitve vežejo. Tako demokracijo imenujemo zato predstavniška
demokracija za razliko od neposredne demokracije, kjer sprejema odločitve neposredno ljudstvo.
Razmerje med ljudstvom in njegovimi izvoljenimi predstavniki pa imenujemo politično predstavništvo3.
To temelju na mandatu (pooblastilu), ki ga ljudstvo z izvolitvijo podeli svojim predstavnikov v
predstavniškem telesu4.
V sodobnih ustavnih ureditvah se parlament oblikuje z neposrednimi volitvami na podlagi splošne in
enake volilne pravice, kajti samo na takem temelju lahko deluje kot predstavnik vseh državljanov. Z
volitvami namreč ljudstvo kot suveren podeli svojim predstavnikom mandat, da lahko v njegovem imenu
odločajo o najpomembnejših družbenih vprašanjih. Volitve tako omogočajo volivcem neposreden vpliv
na sestavo parlamenta, s tem pa tudi vpliv na odločitve, ki jih ta sprejema5.
Z volitvami se v parlament prenašajo različni politični interesi, organizirani predvsem v političnih
strankah. Ljudstvo kot suveren pravzaprav deluje v predstavniškem telesu prek političnih strank. Sodobne
politične stranke so se namreč s svojim delovanjem pri volitvah in v predstavniškem telesu postavile med
volilno telo in predstavniško telo in s tem močno zmanjšale vlogo volivcev v volilnem procesu. Na drugi
strani se je pokazalo, da je delovanje strank tako pri volitvah kot tudi v parlamentu nujno, ker brez tega te
institucije ne morejo funkcionirati. Očitno se torej zaradi delovanja političnih strank pri volitvah težišče
političnega življenja vse bolj premika od volilnega telesa k strankam. Bistvena vloga volilnega telesa ni
več v tem, da sklepa o posebnih političnih vprašanjih, marveč da odloča, katera izmed dveh ali več
nasprotujočih si političnih strank bo sprejemala politične odločitve.
Politične stranke nastopajo kot predstavnik nekih političnih interesov in pogledov že na volitvah, v
parlamentu pa prek njegove zakonodajne oblasti skušajo uresničiti svoje politične cilje. Zato je strankarska,
torej politična struktura parlamenta pomembna za delovanje parlamenta in celotne strukture državne
oblasti. Takšna ali drugačna politična struktura parlamenta pa ni odvisna samo od politične strukture
samega volilnega telesa, temveč tudi od načina volitev, ker ta lahko daje različne rezultate celo ob enaki
strukturi volilnega telesa. Gre torej za takšen ali drugačen način volitev, izražen v volilnem sistemu.
V svetu obstojita predvsem dva osnovna volilna sistema, oziroma sistema delitve poslanskih mandatov,
namreč večinski sistem in sistem sorazmernega predstavništva6. Oba sistema (v svojih najbolj čistih
rešitvah) predstavljata dva skrajna pola lestvice, ki pa pozna med njima tudi vrsto različnih rešitev, ki se
približujejo enemu ali drugemu sistemu. Noben volilni sistem pa ne zagotavlja popolne sorazmernosti
razdelitve sedežev dobljenim volilnim glasovom, temveč se ne glede na stopnjo proporcionalnosti pri
pretvorbi glasov v sedeže večinoma nagibajo k težnji po zmanjševanju strank v parlamentu.
Glej Pitamic L.: Država, str. 88 do 98 ter Stefanović J.: Ustavno pravo, str. 422 do 427.
Več o poslanskem mandatu glej: Zagorc S., Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, Maribor 2009, str.
25 do 50. Glej tudi: Kaučič. v: Grad, Kaučič, Ribičič, Kristan, Državna ureditev, str. 28 do 33.
5
O volitvah glej: Grad F., Volitve in volilni sistem, UL, Ljubljana 2004.
6
Več o načinih delitev mandatov glej: Grad, Volitve in volioni sistem, str. 53 do 73.
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Proporcionalni sistem praviloma pripelje v parlament večje število strank, kar zmanjšuje njegovo
učinkovitost, zato je ponavadi določen volilni prag, ki preprečuje majhnim strankam, da pridejo v
parlament.
Način razdelitve mandatov ima izredno pomemben vpliv na politično življenje v državi. Celo pri enakih
ali podobnih ureditvah razmerja med parlamentom in vlado, lahko v praksi uporaba različnih volilnih
sistemov privede do različnega delovanja teh razmerjih v praksi. Poleg tega ima bistven vpliv na politično
strukturiranost družbe in na razdelitev politične moči. Uporaba različnega volilnega sistema namreč lahko
ob enaki politični volji volivcev da povsem različno volilno odločitev. Lahko omogoči popolno prevlado
večine nad manjšino ali pa zagotovi tudi političnim manjšinam vpliv na odločanje v parlamentu. Volilni
sistem ima tudi izredno močan vpliv na delovanje državnega mehanizma, kar se kaže zlasti v njegovem
vplivu na strankarsko sestavo v neki državi.

1.2. Oblastne funkcije parlamenta
1.2.1. Splošno
Oblastne funkcije parlamenta so del oblastnih funkcij državne organizacije. V sodobni državi se namreč
državna oblast uresničuje prek različnih oblastnih funkcij države7. Pojem državna funkcija se pogosto
enači s pojmom državna oblast. Zlasti v ustavah in drugih pravnih aktih kot tudi v starejši pravni literaturi
se pogosto namesto o delitvi državnih funkcij govori o delitvi državne oblasti. Vendar je treba upoštevati,
da je državna oblasti na njenem ozemlju lahko samo ena, ne pa več oblasti hkrati, sicer ne moremo govoriti
o suverenosti državne oblasti.
V sodobnih državah je izvajanje oblasti organizirano tako, da jo na različnih področjih delovanja opravljajo
različni državni organi. Zato imajo državni organi različna delovna področja oziroma pristojnosti. V okviru
zakonodajne funkcije državna oblast izdaja zakone, kot (poleg ustave) najvišje pravne akte v državi in s
tem postavlja tudi okvir in meje izvajanju drugih državnih funkcij. V sodobnih ureditvah opravlja to
funkcijo izključno zakonodajno telo, ki je sestavljeno iz izvoljenih predstavnikov ljudstva, v preteklosti pa
jo je največkrat kar monarh sam8.
Državna oblast se izvaja po državnih organih, torej po organizacijskih enotah, ki jih tvorijo skupine ljudi
ali posamezniki, ki so pooblaščeni izvajati del državne oblasti. Državni organi so nedeljiv del državne
organizacije, kajti oni so instrument, prek katerega sploh lahko deluje državna organizacija. Delovanje
vseh državnih organov mora biti med seboj usklajeno, kar se zagotavlja v okviru hierarhije državnih
organov ter z njihovim medsebojnim sodelovanjem.
Državni organi v okviru svojih pristojnosti opravljajo različne državne funkcije. S tega vidika ločimo
zakonodajne organe, izvršilne in upravne ter sodne organe. Najpomembnejše državne odločitve
sprejemajo zakonodajni, izvršilni in sodni organi.

V tem okviru je treba kot državno funkcijo razumeti skupek istovrstnih oblastnih dejavnosti države, ki jih v sodobni državi
izvajajo različni državni organi. Pojem državna funkcija se pogosto enači s pojmom državna oblast. Zlasti v ustavah in drugih
pravnih aktih kot tudi v starejši pravni literaturi se pogosto namesto o delitvi državnih funkcij govori o delitvi državne oblasti.
Vendar je treba upoštevati, da je državna oblasti na njenem ozemlju lahko samo ena, ne pa več oblasti hkrati, sicer ne moremo
govoriti o suverenosti državne oblasti.
8
Vendar pa je v sodobnih ureditvah dokaj običajno, da del zakonodajne funkcije (vsaj v materialnem pomenu) opravlja izvršilni
organ. V takem primeru gre za tim. delegirano zakonodajo, ki se sicer ne sprejema v obliki zakona, vendar pa ureja zakonsko
materijo.
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V okviru organizacije državne oblasti je določen položaj organov, ki izvajajo temeljne funkcije
državne oblasti (zakonodajno, izvršilnoupravno in sodno funkcijo), in njihova medsebojna
razmerja. Glede tega sta se uveljavila dva temeljna načela organizacije državne oblasti in sicer
načelo delitve oblasti in načelo enotnosti oblasti. Tako načelo delitve kot enotnosti oblasti se
nanašata na horizontalna razmerja med državnimi organi, torej na razmerja med organi, ki
opravljajo različne funkcije državne oblasti na enaki ravni, ne pa na razmerja med državnimi
organi višje in nižje ravni.9 Za načelo enotnosti oblasti je značilno, da izhaja iz prepričanja, da
je državna oblast lahko samo enotna, saj je izraz suverenosti ljudstva. Nasprotno pa načelo
delitve oblasti izhaja iz prepričanja, da nobena od oblasti ne more biti najvišja, da morajo biti
različne oblasti med seboj ločene (organizacijsko, funkcionalno in personalno), da mora vsaka
svoj del oblasti izvajati relativno samostojno, pri tem pa je omejena od drugih oblasti. Temeljni
pomen tega načela je po tem pojmovanju preprečevanje zlorabe oblasti, kar naj bi služilo
uveljavitvi politične demokracije in svobode posameznika. Sodobne ustave imajo praviloma to
načelo zapisano že na začetku ustavnega besedila med temeljnimi ustavni načeli in pomeni
temelj ustavne ureditve sodobne državne organizacije.
Z vidika pravne ureditve državne organizacije je mogoče med državnimi organi posebej omeniti tiste, ki
so določeni že v ustavi in ki jih zato lahko imenujemo tudi ustavni organi. Navadno ustava tudi določa
njihovo temeljno ureditev in njihova medsebojna razmerja. Od drugih organov se razlikujejo predvsem
po tem, da so obvezni; država torej mora imeti take organe, sicer ne bi bila organizirana v skladu z ustavo.
To pomeni, da država mora imeti tak organ in da ga tudi ne more odpraviti, ne da bi spremenila ustavo.
Na temeljne funkcije državne oblasti se navezuje tudi organizacija državne oblasti in sicer horizontalna in
institucionalna organizacija. Organizacijo državne oblasti je nedvomno potrebno obravnavati z
normativnega, predvsem ustavnopravnega vidika, vendar pa je potrebna tudi njena obravnava z vidika
dejanskih razmerij med temeljnimi organi državne oblasti, ki včasih močno odstopajo od ustavnega
modela.
V sodobni demokratični državi je parlament eden najpomembnejših temeljnih oziroma najvišjih organov
državne oblasti, ki je nosilec zakonodajne veje oblasti. Zato ga uvrščamo med t.i. ustavne organe, se pravi
med tiste državne organe, ki so nujni za državno delovanje in kot taki ustavno obvezni. Parlament je kot
ustavni organ del ustavne organizacije državne oblasti, zato je neodvisen od drugih organov in trajen, ker
ga ni mogoče odpraviti. Kot državni organ je trajen, njegovi člani pa se menjajo, menja se torej njegova
personalna sestava.
Državna oblast je lahko organizirana v različnih oblikah, ki se med seboj razlikujejo zlasti glede
položaja temeljnih državnih organov in ureditev njihovih medsebojnih razmerij. S tega vidika
ločimo različne oblike vladavine, državne ureditve in državne oblasti10. Različne oblike državne
organiziranosti imajo bolj ali manj pomemben vpliv na položaj in delovanje parlamenta.
Zelo pomemben vpliv na položaj in delovanje parlamenta ima državna ureditev, to je vprašanje, ali je
država enovita (unitarna) ali pa zvezna (federativna). V enovitih državah prevladuje enodomni parlament,
redkeje dvodomni kot n.pr. v Italiji in Franciji. V nekaterih državah je dvodomni parlament posledica
zgodovinskih razlogov (npr. v Veliki Britaniji), drugje visoke stopnje decentralizacije (npr. v Španiji).
Drugače je v federacijah, kjer je dvodomni parlament nujni element zvezne ustavne ureditve. Ker
federacijo tvorijo tako zvezna država oziroma njeni državljani, kot tudi federalne enote, je predstavniško
telo v federaciji dvodomno, pri čemer en dom (prvi ali spodnji dom) predstavlja vse državljane zvezne

9

Glej več: Grad F. v Grad F., Kaučič I., Zagorc S., Ustavno pravo, str. 152 do 155.
Kušej G., Pavčnik M., Perenič A.: Uvod v pravoznanstvo, Ljubljana 1989, str. 55 do 57.
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države, drugi dom (zgornji dom) pa federalne enote. Taka struktura parlamenta seveda pomembno vpliva
tudi na njegov način delovanja11.
Pravna ureditev državne organizacije je torej tako pomembna, da tradicionalno sodi v ustavo, saj pomeni
enega najpomembnejših delov ustavne ureditve, t.i. materiae constitutionis. V sodobnih ustavah zato tvori
državna ureditev praviloma največji del ustavnega besedila. Ustavna ureditev položaja državnih organov
in njihovih pristojnosti daje legitimno in zakonito podlago za njihove posege v sfero državljana in
avtonomnih družbenih subjektov. Z vidika varstva položaja teh subjektov je zato potrebno, da so
pooblastila državnih organov določena čim natančneje in omejujoče. To je tudi v skladu s sodobnimi
pojmovanji ustavnosti in pravne države. Zato morajo biti pristojnosti državnih organov določene že v sami
ustavi, ne pa v nižjih pravnih aktih, kar seveda ne more pomeniti, da lahko ustava popolnoma natančno
določa vse pristojnosti, saj je za to po svoji naravi mnogo presplošna. Vendar pa mora določiti temeljne
pristojnosti temeljnih državnih organov čim bolj izčrpno, tako da zakoni praviloma ne določajo novih
pristojnosti, temveč samo razčlenjujejo že v ustavi določene pristojnosti.
V vsakem primeru je za sodobne ustave značilno, da v okviru državne ureditve urejajo položaj,
oblikovanje in pristojnosti zakonodajnega organa, torej parlamenta, nosilca oziroma nosilcev izvršilne
oblasti (šefa države, vlado) in nosilce sodne funkcije ter njihova medsebojna razmerja. V tem okviru se
običajno določi način oblikovanja posamičnih državnih organov, zlasti volitve, pogoje za pridobitev
funkcije ter mandatna doba.
Na podlagi ustave podrobneje urejajo državno organizacijo zakoni, zlasti zakoni, ki urejajo volitve, položaj
poslancev, neposredno demokracijo, sodno organizacijo in podobno. Ti zakoni navadno celovito uredijo
vprašanja v zvezi z določenim organom in podobno, pri čemer so praviloma sestavljeni iz določb
različnega pomena, od zelo pomembnih načelnih določb, kakršne bi lahko vsebovala tudi ustava, pa vse
do določb organizacijskega in tehničnega značaja.

1.2.2. Funkcije parlamenta
Parlament opravlja vrsto funkcij, med katerimi je najširša in najbolj splošna, politična funkcija oziroma
reprezentativna funkcija. To telo namreč predstavlja in uveljavlja voljo ljudstva, zaradi česar se tudi
imenuje predstavniško telo. Zato se v njem uveljavljajo in usklajujejo različni politični pogledi,
organizirani v političnih strankah.
Z vidika delitve oblastnih funkcij države pa je parlament tisti organ, ki v sodobni demokratični državi
opravlja zakonodajno funkcijo, zaradi česar ga imenujemo tudi zakonodajno telo ali legislatura. Vendar
pa sodobni parlament opravlja tudi nekatere druge funkcije. Poglavitne funkcije oziroma pristojnosti
sodobnega parlamenta so zakonodajna pristojnost, nadzorstvena pristojnost in volilna pristojnost. Funkcije
parlamenta se v razmerju do drugih državnih organov kažejo kot njegove pristojnosti, ki so v temeljih
določene in razmejene od drugih državnih organov že v ustavi, na podlagi načela delitve oblasti. Zato
govorimo o pristojnostih (powers, pouvoirs) parlamenta kot oblastnega organa.
Pristojnost se navadno razume kot pravno izražena in določena pooblastila za delovanje in odločanje
državnega organa. Vendar se glede tega parlament razlikuje od drugih državnih organov. V sodobnih
ustavnih ureditvah namreč velja pravilo, da morajo biti pooblastila državnih organov določena čimbolj
natančno in to praviloma že v ustavi, kar pa za parlament praviloma ne velja oziroma velja le delno. Iz
razvoja sodobnega parlamenta in njegovega položaja v organizaciji državne oblasti namreč izhaja, da
Obširneje in podrobneje je dvodomnost parlamenta obravnavana v: Štrus D., Drugi dom parlamenta, FU, Ljubljana
2011.
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opravlja zakonodajno funkcijo v celoti, zato velja presumpcija zakonodajnih pristojnosti v korist
parlamenta. Le izjemoma je zato zakonodajna pristojnost parlamenta določena že v ustavi. Tak primer je
francoska ureditev, kjer je določena presumpcija zakonodajnih pristojnosti v korist vlade, zato so področja
zakonodajne pristojnosti parlamenta posebej določena v ustavi. Ustava praviloma določa pristojnost
parlamenta tudi v federativnih državah, kjer pa je to potrebno zaradi razmejitve zakonodajnih pristojnosti
zveznega parlamenta od pristojnosti predstavniških teles federalnih enot.
V parlamentarnih sistemih se tudi predpostavlja, da ima parlament pristojnosti, ki izhajajo iz njegove
funkcije političnega nadzorstva nad vlado, pri čemer pa so instrumenti za njegovo izvajanje praviloma
določeni v ustavi. Pač pa je volilna funkcija v parlamentarnem sistemu zelo omejena in zato praviloma
tudi določena v ustavi, kajti v tem sistemu velja pravilo, po katerem nosilce visokih političnih in javnih
funkcij imenuje šef države.
Vsekakor pa je presumpcija pristojnosti v korist parlamenta omejena s pristojnostmi drugih državnih
organov, ki izvajajo druge funkcije (izvršilno in sodno), zato parlament s svojimi odločitvami ne sme
posegati v pristojnosti teh organov. Na drugi strani pa sodobni parlamenti pogosto delegirajo del svojih
zakonodajnih pristojnosti na vlado (delegirana zakonodaja), pri čemer si navadno pridržijo pravico do
naknadne potrditve akta, ki ga sprejme vlada na podlagi delegirane zakonodajne pristojnosti.
Poleg teh funkcij, ki jih običajno opravlja parlament, je treba posebej omeniti tudi funkcijo, ki jo opravlja
redko, vendar je vsebinsko najpomembnejša med vsemi. Gre namreč za ustavno revizijsko funkcijo, torej
funkcijo, v okviru katere je parlament pristojen spreminjati ustavo (constituent power, pouvoir
constituent)12.
Parlament navadno odloča še o nekaterih drugih pomembnih vprašanjih, zlasti o uporabi oboroženih sil,
razglasitvi vojnega oziroma izrednega stanja in še o nekaterih drugih vprašanjih.

1.3. Pravna ureditev parlamenta
1.3.1. Splošno
V preteklosti je parlament deloval tudi bolj ali manj spontano, vendar se je skozi proces njegove družbene
uveljavitve vse bolj kazala potreba po pravni ureditvi njegovega položaja in njegovega delovanja. Vsako
kolegijsko telo namreč nujno potrebuje za svoje delovanje neka pravila, ki jih bodisi sprejme samo ali pa
so mu postavljena od zunaj. Tako je tudi predstavniško telo vselej moralo delovati po nekih pravilih, ki so
mu bila v zgodovinskem razvoju sprva postavljena s strani monarha, kasneje pa si je pridobilo pravico
sprejeti jih samo.
Pravila poslovanja predstavniškega telesa so predvsem proceduralna pravila, kajti ustrezni postopki
parlamentarnega delovanja so najpomembnejše zagotovilo demokratičnosti njegovega delovanja. Kot tudi
sicer, velja tudi za parlamentarno proceduro, da je urejena procedura nujna za uveljavljanje pravic. Bistvo
predstavniškega telesa je v poštenem in svobodnem razpravljanju, v pravici večine do sprejemanja

Zgodovinsko gledano so navadno prve ustave (ustave novo nastale države) in nove ustave, ki so izražale velike družbene
spremembe, sprejemala posebna, prav za to oblikovana telesa, imenovana ustavodajne skupščine ali konstituante, katerih funkcija
je bila tako ustavodajna funkcija (constituant power, pouvoir constituant). Pač pa je običajno, da spremembe ustave sprejemajo
kar predstavniška telesa, ki sicer opravljajo zakonodajno funkcijo. Vendar pa se teža in pomembnost ustavne revizije kaže v tem,
da je postopek za ustavno revizijo običajno bistveno bolj zahteven kot zakonodajni, zlasti je praviloma za odločitev o ustavni
reviziji zahtevana večja večina (največkrat tri četrtine ali dve tretjini), kot za sprejemanje zakona.
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odločitev, toda tudi v pravici parlamentarne manjšine, da ugovarja in je pri tem ustrezno zavarovana13. Če
naj ustrezno opravlja svoje naloge v sistemu državne oblasti, mora parlament delovati demokratično, pa
tudi učinkovito. Vse to morajo zagotavljati pravila, ki urejajo delovanje parlamenta, ki morajo biti zato
čimbolj natančna, vendar pa ne smejo postavljati preozkih okvirov delovanju poslancev in
predstavniškega telesa kot celote.
Sodoben parlament se je najprej razvil v Veliki Britaniji, zato je razumljivo, da je tudi prvi razvil sodobno
organizacijo in načine parlamentarnega delovanja. To je bilo dolgo časa urejeno zgolj s parlamentarnimi
običaji, v 19. stoletju pa so se začeli ti zapisovati in se sčasoma oblikovali kot posebna parlamentarna
pravila (standing orders of parliament). Ta pravila so - tako kot tudi sicer položaj, organizacija in način
delovanja britanskega parlamenta – postala vzor za pravno urejanje dela in poslovanja sodobnih
parlamentov, kot so se razvili predvsem v 20. stoletju.

1.3.2. Vrste pravnih aktov
Način poslovanja parlamenta je v sodobnih parlamentih urejen v različnih aktih. Temeljna načela ureja
navadno že ustava, podrobneje pa urejajo poslovanje parlamenta zakoni, poslovnik in drugi predpisi, ki
jih sprejme parlament za lastno poslovanje. Poleg pisanih pravil so za poslovanje parlamenta pomembni
tudi ustavni običaji, ki se sčasoma izoblikujejo v delovanju parlamenta.
Urejanje parlamenta v sodobnih ustavah je dokaj različno, saj se ustave med seboj precej razlikujejo, ne
samo glede vsebine, temveč tudi glede obsega ureditve ter glede njene podrobnosti. Čim podrobnejša je
ustava, manjša je možnost parlamenta za avtonomno urejanje lastnega poslovanja, toda na drugi strani je
bolj podrobno ustavno urejanje, garancija parlamentarne avtonomije nasproti drugim temeljnim državnim
organom, zlasti v razmerju do izvršilne veje oblasti.
Nekatere ustave ostajajo na zelo splošni ravni in se ne spuščajo v podrobnosti, druge so bolj podrobne in
urejajo tudi konkretna vprašanja. V vsakem primeru je za sodobne ustave značilno, da tako ali drugače
urejajo položaj, oblikovanje in pristojnosti parlamenta, poleg tega pa tudi nosilca oziroma nosilcev
izvršilne oblasti (šefa države, vlado) in nosilce sodne funkcije kot tudi njihova medsebojna razmerja. V
tem okviru se običajno določi način oblikovanja parlamenta, zlasti volitve, pogoje za pridobitev funkcije
ter mandatna doba. Ustavna ureditev navadno vsebuje tudi nekatere določbe, ki se nanašajo na samo delo
parlamenta, torej temeljna pravila za njegovo delovanje, kot so zlasti določbe o sklepčnosti, načinu
odločanja, vodstvu parlamenta, ter določbe o položaju poslancev (imuniteta, nezdružljivost in drugo). Kjer
imajo dvodomni parlament, ustava praviloma ureja tudi razmerja med obema domovoma, zlasti
dvodomno odločanje. Kadar pa gre za dvodomni parlament v zvezni državi, torej za zvezni parlament, je
praviloma določena tudi njegova pristojnost kot zvezna zakonodajna pristojnost.
Splošno lahko ugotovimo, da zakoni praviloma tvorijo le majhen del virov parlamentarnega prava. Zakoni
praviloma celovito urejajo način oblikovanja parlamenta, torej način njegove izvolitve, navadno pa tudi
položaj poslancev. Mnogo redkeje in običajno zgolj fragmentarno pa zakoni urejajo druga vprašanja v
zvezi s parlamentom, kot so zlasti organizacija in delovanje parlamenta. Poleg tega pa se običajno mnogi
zakoni, ki urejajo druga področja organizacije državne oblasti, pogosto v manjšem in manj pomembnem
delu nanašajo tudi na delovanje parlamenta.
Običajno urejajo vprašanja v zvezi s parlamentom kar navadni zakoni. Nekatere ustave pa poznajo
poseben pravni akt, bodisi ustavnega pomena (npr. italijanska ustava daje to funkcijo ustavnemu zakonu),
13
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bodisi gre za zakon posebnega pomena, kot to velja za organski zakon v francoski ustavni ureditvi. Za
ustavne in organske zakone je značilno, da se v formalnem pogledu štejejo za zakon, vsebinsko pa jih
štejemo za del ustave (v materialnem pomenu), ker urejajo ustavno materijo. Ti zakoni se običajno
razlikujejo od navadnih zakonov tudi po tem, da se sprejemajo po zahtevnejšem postopku kot drugi
zakoni.
Pomemben pravni akti urediteve parlamenta so poslovnik in drugi akti, ki jih sprejema sam parlament
(parlamentarni akti). Kot povedano, se šteje pravica, da si parlament sam uredi način dela in poslovanja,
za pomemben element njegovega položaja, ki ga označuje tradicionalna parlamentarna avtonomija.
Parlamentarni akti oziroma predpisi imajo znotraj parlamentarnega prava privilegiran položaj, ker se
nanašajo zgolj na udeležence v delu parlamenta. Zato imajo ti akti pravno gledano vrednost in veljavo
notranje avtonomne zakonodaje parlamenta, s katero se določa notranji red parlamenta. S tega vidika bi
lahko parlamentarne akte označili kot nekakšno notranje pravo parlamenta. Drugače kot zakoni in drugi
splošni akti, parlamentarni akti ne veljajo za vsakogar, temveč samo za omejen krog oseb, ki so tako ali
drugače povezani z delom parlamenta. Gre za osebe, ki so v neposrednem razmerju do parlamenta, torej
za poslance in poslanke in za osebe v parlamentarnih službah, kot tudi za osebe, ki sodelujejo v delu
parlamenta (ministri/ministrice in njihovi sodelavci) ter celo za osebe, ki obiščejo parlament.
Pravica parlamenta, da si sam predpiše način poslovanja, je navadno določena že v sami ustavi, ponekod
pa kar v zakonu. Toda tudi, če ni, izhaja iz položaja parlamenta v sistemu organizacije oblasti in
tradicionalne parlamentarne avtonomije, da ima to pravico. Akt, ki v kodificirani obliki predpisuje način
poslovanja parlamenta, se navadno imenuje poslovnik. V njem je urejen način dela in poslovanja
parlamenta, pravice in dolžnosti poslancev, navadno pa tudi razmerja parlamenta do drugih državnih
organov, s katerimi prihaja v stik. Poslovnik je zmeraj odločitev konkretnega parlamenta, zato velja
prepričanje, da obvezuje samo tisti parlament, ki ga je sprejel, ne pa novoizvoljenega parlamenta, ki mu
sledi. Vendar je v praksi največkrat tako, da tudi novi parlament prevzame poslovnik prejšnjega
parlamenta, ki ga sicer spreminja po potrebi, navadno pa ne sprejme novega.
Poslovnik je v sodobnih parlamentih osrednji parlamentarni akt. Ta akt praviloma podrobneje ureja delo
in poslovanje parlamenta, v tem okviru pa konstituiranje, način dela (zasedanja in seje) in odločanja,
vodenje parlamenta, notranjo organizacijo parlamenta, pravice in dolžnosti poslancev itd. Ker je
najpomembnejša funkcija parlamenta zakonodajna funkcija, je zlasti pomemben del poslovniške ureditve
namenjen zakonodajnemu odločanju parlamenta. Pravna ureditev postopka za sprejemanje zakonov je
nadvse pomembna tudi zato, ker gre za določitev načina sprejemanja zakonov, kot (poleg ustave)
najpomembnejših pravnih aktov, torej za ustvarjanje temeljnih predpisov pravnega reda. To daje
poslovniku ne samo pomen avtonomnega regulatornega akta parlamenta, temveč tudi ustavnopravni
pomen, namreč pomen ustave v materialnem pomenu.
Poleg teh vprašanj, ki se vsa nanašajo na poslovanje samega parlamenta in njegovih članov, pa navadno
poslovnik ureja tudi svoja razmerja do drugih temeljnih organov državne oblasti – vendar pa tudi to v
okviru sodelovanja teh organov v njegovem delu. Zato ima poslovnik velik vpliv ne samo na poslovanje
parlamenta samega, temveč posredno tudi na delovanje drugih državnih organov, zlasti vlade. S tega
vidika lahko poslovnik parlamenta zelo pomembno vpliva na delovanje celotnega mehanizma državne
oblasti, kar mu daje vrednost enega najpomembnejših aktov ustave (v materialnem pomenu).
Poslovnik je v skladu s splošnim načelom zakonitosti obvezen tudi za sam parlament, kar se izraža v tem,
da mora pravno urediti svoje delo in poslovanje, kot tudi v tem, da se mora ravnati po teh pravilih.
Avtonomija parlamenta torej ne pomeni, da parlament lahko deluje brez določenih pravil svojega
poslovanja, zato sprejem poslovnika ni samo pravica, temveč je tudi obveznost parlamenta, ki izhaja iz
načela zakonitosti poslovanja parlamenta, v sodobnih ureditvah pa običajno že tudi iz ustave. Avtonomija
15

parlamenta tudi ne more pomeniti, da parlament ravna po trenutno izraženi volji svojih članov in članic,
temveč mora ravnati po pravilih, določenih s poslovnikom. Avtonomija pomeni, da lahko poslovnik
spremeni po lastni volji, kadar se mu to zdi potrebno. Poslovnik pa je lahko spremenjen tudi zaradi posega
ustave in zakona v poslovniško materijo.
Seveda je tudi poslovnik vezan na ustavo, ki običajno vsebuje ureditev nekaterih najpomembnejših
vprašanj v zvezi s poslovanjem parlamenta, zato tudi zanj velja, kar smo povedali o zakonodajnem
urejanju vprašanj ustavnega pomena, čeprav poslovnik nima lastnosti zakona. Pač pa mora biti poslovnik
praviloma v skladu tudi z zakonom. Ne glede na zahtevo po skladnosti poslovnika z ustavo, ima vendarle
parlament dovolj prostora, da si uredi lastno delo in poslovanje, saj so ustavne norme, ki urejajo to
področje, praviloma tako splošne, da omogočajo parlamentu uveljavitev njegovih lastnih zamisli in
upoštevanje njegove lastne prakse. V tem okviru lahko poslovniška ureditev okrepi nekatera ustavna
pravila, druga pa oslabi – ne da bi prišla v nasprotje z ustavo.
O pravni naravi parlamentarnega poslovnika ni enotnega stališča. Gre zlasti za vprašanje ali ima poslovnik
pravno veljavo zakona ali pa je zgolj notranje organizacijski akt parlamenta, kar bi ga postavljalo v
hierarhiji pravnih aktov nižje od zakona.14. Treba je upoštevati, da praviloma poslovnik in zakon ne urejata
iste tvarine, zato naj ne bi prihajala v nasprotje.
Podzakonski akti sicer navadno urejajo veliko vprašanj državne ureditve, zlasti organizacijskih vprašanj.
Vendar so glede na svoj položaj v hierarhiji pravnih aktov bistveno manj pomemben vir državne ureditve
kot ustava in zakoni, saj lahko urejajo samo manj pomembna vprašanja. Kot vir parlamentarnega prava
pa lahko podzakonske akte sprejema samo parlament in jih lahko uvrščamo med prej obravnavane
parlamentarne akte. Izvršilna veja oblasti, ki sicer izdaja take podzakonske akte, namreč z njimi ne more
na noben način posegati v delo in poslovanje parlamenta, ker bi bilo s tem kršeno načelo delitve oblasti in
razmerje med parlamentom in vlado v parlamentarnem sistemu kot tudi načelo avtonomije parlamenta.
Ureditve v različnih državah se razlikujejo med seboj ne samo po vsebini, temveč tudi po tem,
katera vprašanja so urejena v posameznih aktih. Ponekod že ustava sama dokaj podrobno ureja
parlament (npr. avstrijska ustava), drugod pa je ustavna ureditev zelo splošna in več prepušča
zakonu in poslovniku parlamenta (npr. francoska ureditev, ki veliko ustavne tvarine prepušča v
urejanje organskemu zakonu). V glavnem pa velja, da se parlamentarno pravo vse bolj
konstitucionalizira, da se torej vse več vprašanj v zvezi s parlamentom ureja v ustavi, kar velja
zlasti za evropske kontinentalne ureditve.

2. Položaj predstavniškega telesa v parlamentarnem sistemu
2.1. Sistemi organizacije državne oblasti
Načelo delitve oblasti in načelo enotnosti oblasti imata nadvse pomemben vpliv na položaj
parlamenta, ki se udejanja predvsem prek različnih sistemov organizacije državne oblasti.
Slednji se ločijo predvsem na podlagi razmerij med temeljnimi državni organi, ki opravljajo
temeljne oblastne funkcije države (zakonodajno, izvršilno in sodno funkcijo). Na tej podlagi
ločimo tri temeljne oblike državne oblasti: predsedniški, parlamentarni in skupščinski sistem15.
Ti sistemi so se izoblikovali iz različnih načel organizacije državne oblasti. Tako so na podlagi
14
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načela delitve oblasti oblikovani predsedniški in parlamentarni sistem ter parlamentarno
predsedniški (polpredsedniški) sistem, na podlagi načela enotnosti oblasti pa skupščinski oziroma konventski sistem. Sistem organizacije državne oblasti ima izredno pomemben vpliv na
položaj parlamenta, predvsem v razmerju do drugih temeljnih državnih organov.
V parlamentarnem sistemu je načelo delitve oblasti izvedeno bistveno manj dosledno kot v predsedniškem
in tudi v polpredsedniškem sistemu. Za ta sistem je namreč značilno predvsem razmerje med
parlamentom in vlado, kajti v tem sistemu so odnosi neodvisnosti ter medsebojnega sodelovanja
vzpostavljeni skoraj izključno v razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo, v zelo majhni meri pa
med sodno oblastjo in ostalima dvema. Zato se načelo delitve oblasti v tem sistemu kaže predvsem v
dualizmu zakonodajne in izvršilne oblasti. Parlamentarni sistem prevladuje v evropskih državah, močno
pa je razširjen tudi v drugih državah.
Parlamentarni sistem se torej izraža predvsem prek dvojnosti razmerja, torej razmerja med zakonodajno
in izvršilno oblastjo. Za razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo pa je značilno, da sta enakopravni,
da med seboj tesno sodelujeta in vplivata druga na drugo. Enakopravnost zakonodajne in izvršilne oblasti
v parlamentarnem sistemu se kaže v sredstvih, ki jih imata na voljo ena proti drugi ter v njunem
medsebojnem ravnotežju. Uravnoteženost zakonodajne in izvršilne oblasti se kaže zlasti v tem, da je
izvršilna oblast razdeljena med dva nosilca in sicer med vlado in državnega poglavarja (dualizem izvršilne
oblasti), pri čemer je vlada politično odgovorna in odvisna od parlamenta, državni poglavar pa je politično
neodgovoren16 in pomeni stabilni element izvršilne oblast. Državni poglavar je v tem sistemu šef izvršilne
oblasti le na simbolni ravni, dejanski nosilec izvršilne oblasti pa je vlada17.
Značilno za parlamentarni sistem je, da je vlada odgovorna parlamentu. Če vlada izgubi večinsko podporo
v parlamentu pride do izglasovanja nezaupnice, zaradi česar mora vlada odstopiti, ker brez podpore
parlamenta ne more opravljati svoje funkcije. Na drugi strani pa lahko vlada, ki ji je bila izrečena
nezaupnica, zahteva od državnega poglavarja, da razpusti parlament in razpiše predčasne volitve - s čimer
pride do ponovnega oblikovanja parlamenta in same vlade. Ta mehanizem zagotavlja stalno ravnotežje
med zakonodajno in izvršilno oblastjo. Za razliko od predsedniškega sistema v tem sistemu niti parlament
niti vlada nista politično stabilna in ni nujno, da doživita normalen potek mandatne dobe parlamenta.
V parlamentarnem sistemu oblikujejo vlado samo politične stranke, ki so v parlamentu, torej
parlamentarne stranke. To terja narava parlamentarnega sistema, zaradi katere je nastanek vlade in njeno
delovanje odvisen od parlamenta. Ker sodobni parlamenti odločajo na podlagi večinskega načela, mora
imeti tudi vlada večinsko podporo parlamenta. Politična struktura parlamenta je neposredna posledica
volje volilnega telesa, ki jo je izrazilo s svojo podporo različnim političnim strankam. To za vlado ne velja,
kajti vlado imenuje državni poglavar, v parlamentu pa mora imeti večinsko podporo. Izjema od tega
pravila je bil izraelski sistem, kjer so volivci neposredno volili predsednika vlade, ne pa ministrov. Ta
sistem pa se ni obnesel in je bil kmalu opuščen.
Glede na povedano je tudi uresničevanje odgovornosti vlade parlamentu skozi institut zaupnice in
nezaupnice v praksi odvisno predvsem od strankarske sestave parlamenta. V parlamentu, v katerem ima
ena sama stranka večino glasov, do uveljavitve nezaupnice, navadno sploh ne pride, še posebej, če v
stranki vlada trdna strankarska disciplina. Tudi institut zaupnice se v takem primeru uporablja predvsem
za discipliniranje lastnih poslancev. Nasprotno pa je za koalicije v večstrankarskem parlamentu značilno,
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odgovarja parlamentu. Podrobneje o tem glej: Zagorc S., Institut protipodpisa aktov šefa države (magistrsko delo), PF, Ljubljana
2004.
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da pogosto nastajajo in razpadajo, kar lahko hitro privede do tega, da vlada izgubi strankarsko podporo v
parlamentu, kar se navadno konča z izglasovanjem nezaupnice in odstopom vlade.
2.2. Razmerje parlamenta do drugih organov državne oblasti
Razmerja med temeljnimi državnimi organi, ki opravljajo oblastne funkcije države, izhajajo iz načel, na
katerih temelji organizacija državne oblasti v državi in iz oblike organizacije državne oblasti. Seveda so v
teh okvirih med posameznimi državnimi ureditvami precejšnje razlike in odstopanja od teoretičnih
modelov, vendar pa je mogoče ugotoviti, da se razmerja med temeljnimi državnimi organi vselej v večji
ali manjši meri gibljejo znotraj načel in oblik organizacije državne oblasti, iz katerih izhaja neka državna
ureditev.
V sodobnih demokracijah je predstavniško telo v središču državne oblasti, ker je najbolj neposreden izraz
ljudske suverenosti. Zato je za organizacijo in delovanje državne oblasti ključno njegovo razmerje do
drugih organov državne oblasti. Pri tem je odločilno vprašanje ali organizacija državne oblasti temelji na
načelu delitve ali na načelu enotnosti oblasti, v tem okviru pa v skladu z značilnostmi predsedniškega,
parlamentarnega ali skupščinskega sistema.
2.2.1. Razmerje parlamenta do šefa države
V tem okviru si je treba na prvem mestu ogledati razmerje med predstavniškim telesom in šefom države18,
ki je bilo zgodovinsko celo eno glavnih gibal razvoja parlamentarne demokracije. V posamičnih državah
je to razmerje pogojeno predvsem s položajem šefa države v organizaciji državne oblasti. Za razliko od
predsedniškega sistema, v katerem je šef države tudi šef celotne izvršilne oblasti, je namreč v
parlamentarnem sistemu šef države le simbolični šef izvršilne oblasti. Temu primerno je tudi razmerje
med predstavniškim telesom in šefom države, ki praviloma delujeta bolj ali manj neodvisno drug od
drugega.
Parlament ima praviloma v parlamentarnem sistemu pravico voliti šefa države19. To pomeni seveda
odločilen vpliv parlamenta na izbiro šefa države, kar posredno vpliva tudi na položaj šefa države, zlasti pa
na legitimnost njegovega položaja. Postavitev šefa države je v tem primeru bolj ali manj odvisna od
parlamentarnih volitev in dogovorov političnih strank.
Parlament praviloma na položaj in izvajanje funkcij šefa države nima vpliva in mu ta tudi ni politično
odgovoren. Edina možnost parlamenta, da uveljavi odgovornost šefa države, je obtožba. Zato predstavlja
šef države v parlamentarnem sistemu stabilni del izvršilne veje oblasti. V parlamentarnem sistemu
prevzame politično odgovornost za dejanja šefa države vlada oziroma šef vlade ali pristojni minister, ki
sopodpiše akte šefa države in s tem prevzame odgovornost zanje.
Na drugi strani tudi šef države praviloma ne more neposredno vplivati na položaj in izvajanje funkcij
parlamenta, čeprav ima v nekaterih ureditvah (npr. v Franciji in Italiji) pravico suspenzivnega veta na
uveljavitev zakonov, ki jih sprejme parlament. Pač pa ima praviloma na voljo druge bolj posredne načine
vpliva na delovanje parlamenta. Gre zlasti za pravico, da sklicuje in razpušča parlament ter razpisuje
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volitve članov parlamenta. Šef države ima redkeje pravico sklicevati redna zasedanja parlamenta, pač pa
praviloma sklicuje parlament na izredno zasedanje.
Pravica šefa države, da razpusti parlament, ima za posledico razpis predčasnih volitev, ki jih praviloma
tudi on razpiše. Izhaja pa ta pravica iz povezanosti vlade s parlamentom, ki je tipična značilnost
parlamentarnega sistema, in po kateri mora vlada, če izgubi podporo parlamenta, odstopiti, lahko pa od
šefa države zahteva, da razpusti parlament. S tem v zvezi je treba omeniti tudi, da v parlamentarnem
sistemu šef države praviloma imenuje mandatarja za sestave vlade in s tem posredno vpliva tudi na
delovanje parlamenta.
Posredno vpliva šef države na delovanje parlamenta v parlamentarnem sistemu tudi prek svoje vloge pri
oblikovanju vlade. Vlada se v večini parlamentarnih sistemov oblikuje v sodelovanju med šefom države
in parlamentom. Tako se v klasičnem parlamentarnem modelu kontinentalnega tipa vlada praviloma
oblikuje tako, da šef države (predsednik republike, monarh) 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. Pred tem se seveda šef države navadno posvetuje s vodji
političnih strank ali pa z vodji poslanskih skupin, kar je potrebno zato, da imenuje takega mandatarja, ki
bo dobil večinsko podporo parlamenta20. Mandatar navadno predloži predlog članov vlade v imenovanje
šefu države, ki imenuje ministre, ponekod pa jih tudi zapriseže. Vendar pa šef države po ustavnih običajih,
kakršni veljajo v parlamentarnem sistemu, praviloma zgolj formalno potrdi oziroma imenuje predlagane
člane vlade. Šef države v parlamentarnem sistemu praviloma imenuje tudi visoke državne funkcionarje,
včasih sam, včasih v sodelovanju s parlamentom. Gre zlasti za sodnike, ustavne sodnike in visoke upravne
funkcionarje.
Posebej je treba omeniti tudi pooblastilo šefa države, da v izrednih razmerah, ko se parlament ne more
sestati, sprejema tim. uredbe v sili z zakonsko močjo. Navadno mora take uredbe naknadno predložiti v
potrditev parlamentu, ko se ta lahko spet sestane.
2.2.2. Razmerje parlamenta do ustavnega sodišča
Razmerje med parlamentom in ustavnim sodiščem je v parlamentarnih sistemih organizacije oblasti
razmeroma novo. Ustavna sodišča so bila namreč v državah s takim sistemom uvedena razmeroma pozno.
Vendar pa je njihova uvedba vnesla nove pomembne elemente v razmerja med temeljnimi državnimi
organi, zlasti pa vplivala na položaj parlamenta v sistemu organizacije državne oblasti. Parlament je
namreč izraz ljudske suverenosti iz česar izhaja načelo supremacije parlamenta. Na tej podlagi parlament
sprejema zakone kot (poleg ustave) najpomembnejše pravne akte v državi. ki so izraz ljudske volje. Zato
je ideja o ustavnosodni kontroli zakona, ki omogoča tudi razveljavitev zakona, na nek način zanikanje
takega njegovega položaja in je (zlasti na začetku) naletela na precejšnje nasprotovanje tako med teoretiki
kot tudi praktiki. Po tem mnenju je edino parlament sam primeren in sposoben ocenjevati ustavnost
zakonov, ki jih je sprejel.
Kot vemo, celo ustava ZDA, ki je uvedla bolj dosledno ločitev oblasti, kot obstoji v parlamentarnem
sistemu, ne pozna ustavnosodne kontrole, temveč je bila ta uvedena s prakso Vrhovnega sodišča ZDA.
Precej kasneje se je tudi v državah s parlamentarnim sistemom razvila zamisel o tem, da sodna oblast lahko
kontrolira skladnost zakona z ustavo, pri čemer pa ne sme posegati v politično odločanje parlamenta. V
nekaterih državah pa do tega ni prišlo prav zaradi tega, da ne bi bil ogrožen položaj parlamenta. Tak primer
je Velika Britanija, kjer so se sodišča sama izrekla o tem, da ni v njihovi pristojnosti presojati ustavnost
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V nekaterih državah je to celo formalno predpisano (kot npr. v Avstriji, na Finskem in v Italiji).
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zakonov - delno zaradi angleškega prepričanja o tem, da je parlament suveren, delno zaradi pomanjkanja
pisane ustave. Razumljivo pa je, da se ustavno sodstvo ni moglo uvesti v konventskem oziroma
skupščinskem sistemu organizacije oblasti (n.pr. v Švici), kjer bi ustavnosodna kontrola pomenila
zanikanje načela enotnosti oblasti, na katerem sloni ta sistem.
Toda tudi v tistih parlamentarnih ureditvah (evropskega tipa), v katerih je uvedena ustavnosodna kontrola,
ta ni v pristojnosti sodišč, temveč je v ta namen ustanovljen poseben organ - ustavno sodišče. Ta se po
prevladujočih pogledih šteje za »negativnega zakonodajalca« za razliko od parlamenta kot pozitivnega
zakonodajalca. Ustavno sodišče naj bi tako zagotavljalo skladnost pravnih aktov zakonodajalca z ustavo,
pri čemer naj bi imelo pristojnost razveljavljati pravne akte ali njihove dele, če ti niso v skladu z ustavo.
Vsebina razmerja med parlamentom in ustavnim sodiščem izvira iz pristojnosti obeh organov, s katerimi
lahko vplivata na položaj drug drugega. Parlament pri izvajanju svoje zakonodajne funkcije določa okvir
in torišče delovanja ustavnega sodstva, v skladu z ustavo podrobneje določa njegovo organizacijo in
postopke za njegovo odločanje. Večinoma ima pa tudi pomemben vpliv na personalno sestavo ustavnega
sodišča bodisi v celoti (kar je redkeje) bodisi v delu volitev oziroma imenovanja sodnikov ustavnega
sodišča.
Na drugi strani ustavno sodišče lahko razveljavi zakone ali dele zakonov (in drugih aktov), ki jih sprejme
parlament in s tem odločilno posega v bistvo zakonodajne funkcije parlamenta kot glavnega tvorca
pravnega reda, s tem pa tudi odločilno vpliva na vsebino pravnega reda v državi. Zato je pomembno, da
ustavno sodišče omeji svoje delovanje na pravno presojo in odločanje in se ne spušča v politična vprašanja,
o katerih lahko odloča samo parlament, ki je za to dobil mandat od ljudstva.
Poleg tega ima ustavno sodišče pogosto še druge pristojnosti, s katerimi v večji ali manjši meri neposredno
ali posredno posega v delovanje parlamenta. Tako ima lahko ustavno sodišče pristojnost odločati o obtožbi
zoper šefa države in druge visoke državne funkcionarje, odločati o zakonitosti volitev in potrditvi
poslanskih mandatov in podobno.

2.2.3. Razmerje med parlamentom in vlado
V parlamentarnem sistemu je najpomembnejše ravno razmerje med parlamentom in vlado, kajti ta dva
organa sta med seboj usodno povezana, saj vlada ne more obstajati brez parlamenta in nasprotno. Če pride
do spora med njima, lahko pride do prenehanja vlade kot tudi parlamenta. Vlada lahko obstaja le, dokler
ima podporo v parlamentu, na drugi strani pa lahko vlada doseže razpust parlamenta.
Najmočnejša povezanost med parlamentom in vlado je v funkcionalnem pogledu, ki se kaže v mnogih
vidikih. Parlament namreč z zakonom odreja okvir delovanja vladi, ki se mora gibati v okviru zakona in
skrbeti za njegovo izvrševanje. Z vidika parlamenta se kaže povezanost z vlado v tem, da parlament
opravlja večino svojih funkcij, zlasti pa zakonodajno kot najpomembnejšo v večji ali manjši meri na
iniciativo vlade. Vlade v večini sodobnih parlamentarnih sistemov v veliki meri opravljajo tudi
zakonodajno funkcijo, ne sicer neposredno kot lastno funkcijo, temveč v okviru tim. delegirane
zakonodaje21.

Podrobno o tem glej: Barić S., Zakonodavna delegacija i parlamentarizam u suvremenim evropskim državama, Zagreb 2009.
Posebno močan položaj glede tega ima francoska vlada, ki s svojimi akti ureja tudi tim. zakonodajno materijo, saj je po ustavi
zakonodajna pristojnost parlamenta omejena na taksativno določene zadeve, zato lahko rečemo, da velja presumpcija zakonodajne
pristojnosti v korist vlade.
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Sodelovanje med vlado in parlamentom je v parlamentarnem sistemu nujno zelo intenzivno in
raznovrstno. Značilno za parlamentarni sistem je namreč, da sta parlament in vlada med seboj tesno
povezana, kar še posebej velja za opravljanje njunih funkcij. Vendar to ne velja enako v obe smeri, saj se
parlament lahko vmešava v delo vlade praktično samo takrat, kadar uveljavlja njeno politično
odgovornost, medtem ko vlada dobršen del svojega delovanja uresničuje prav prek parlamenta, ki mu
predlaga najpomembnejše odločitve v sprejem. Izredno tesno je tako sodelovanje v britanskem
parlamentu, kjer so člani vlade hkrati poslanci, ki se stalno udeležujejo sej parlamenta in intenzivno
sodelujejo v njegovem delu, pri čemer ima vlada celo bistveno prednost pred navadnimi poslanci. V
parlamentih na evropskem kontinentu je povezanost med parlamentom in vlado manjša, vendar je tudi tu
vlada zainteresirana za čimbolj aktivno sodelovanje s parlamentom, ker prek njega uveljavlja svojo lastno
politiko. Zato je v parlamentarnem sistemu povsod priznana pravica vlade, da sodeluje v delu parlamenta,
ki je določena praviloma v parlamentarnem poslovniku, ponekod pa celo v ustavi.
Glede na načelo delitve oblasti ima vlada tudi v parlamentarnem sistemu dokaj samostojen položaj. Dokler
ima podporo v parlamentu, je vlada samostojen ustvarjalec politike, ki pa jo je glede najpomembnejših
vprašanj dolžna preverjati v parlamentu - zlasti prek zakonskih predlogov, ki jih daje parlamentu. Res pa
je, da vlada pri tem ni brez zavor in omejitev. Ves čas je namreč podvržena parlamentarnemu nadzoru,
prek katerega se uresničuje politična odgovornost vlade parlamentu, ki se kaže skozi različne institute,
zlasti pa prek poslanskih vprašanj in interpelacij, posredno pa tudi skozi nadzorstvo s strani delovnih teles
in parlamenta kot celote22.
V parlamentarnem sistemu sta si torej parlament in vlada načeloma enakopravna. Sistem vsebuje sredstva,
s katerimi se vzpostavlja enakopravnost obeh organov. Ne glede na načelno enakopravnost obeh vej
oblasti pa je resnična moč vlade v tem, da stoji na čelu velikanskega upravnega aparata države, vključno s
policijo. Zaradi tega je v svetu opazen trend povečevanja moči vlade in zmanjševanje moči parlamenta.
Parlament vse težje sledi zapletenim zahtevam sodobnega sveta, kar na drugi strani povzroča rast
upravnega aparata države in s tem tudi moči vlade.
Najpomembnejši vidiki razmerja med parlamentom in vlado se kažejo v postavitvi vlade in v njeni
odgovornosti parlamentu. Način postavitve vlade je nadvse pomemben za razmerje med parlamentom in
vlado. Postavitev oziroma oblikovanje vlade v parlamentarnem sistemu se precej razlikuje po posameznih
državah, pri čemer je mogoče razločevati več različnih modelov, ki se med seboj razlikujejo po formalni
plati predvsem po tem, kdo in na kakšen način imenuje mandatarja za sestavo vlade. Seveda ima povsod
pri tem večjo ali manjšo besedo šef države, zato je največja razlika med različnimi ureditvami v vlogi
parlamenta pri oblikovanju vlade. Praviloma se namreč vlada oblikuje v sodelovanju med šefom države
in parlamentom.
3. Položaj Državnega zbora v Ustavi Republike Slovenije in njegova razmerja do drugih temeljnih
organov oblasti
3.1. Ustavna demokratična podlaga Državnega zbora
3.1.1. Ustavna načela
Tako kot tudi v drugih sodobnih ustavah, je tudi v naši ustavi načelo ljudske suverenosti določeno kot eden
od temeljev državne ureditve. Ustava v splošnih določbah (3. člen) določa, da ima v Sloveniji oblast
ljudstvo. V ustavni ureditvi nekdanje skupne države je bilo to prevladujoče načelo sodobnih ustav
nadomeščeno z načelom vladavine delavcev in drugih delovnih ljudi, kar je izražalo socialistično naravo
državne oblasti.
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Tako kot v drugih sodobnih ustavah, je načelo neposredne in posredne demokracije izraženo tudi v naši
ustavi, ki v 3. členu pravi, da državljanke in državljani izvršujejo oblast neposredno in z volitvami. Ne
glede na ustavno določbo, ki hkrati določa obe obliki demokracije oziroma oba načina odločanja, je
razumljivo, da je prevladujoča oblika izvrševanja oblasti tudi pri nas posredna, se pravi z volitvami.
Ljudstvo, kot suveren, torej z volitvami prepušča izvrševanje oblasti svojim izvoljenim predstavnikom.
Neposredna demokracija je namenjena zgolj preverjanju ljudske volje pri najpomembnejših odločitvah,
kar je jasno vidno iz dela ustave, ki ureja referendum kot temeljno obliko neposrednega odločanja.
Temeljnih odločitev državne oblasti v sodobnih razmerah namreč ni mogoče sprejemati izven
predstavniškega telesa in namesto njega.
V slovenski ustavni ureditvi torej zakonodajno funkcijo v celoti opravlja državni zbor, ki ima edini pravico
sprejemati zakone. Ustava sicer tega posebej ne določa, ker to ni potrebno, saj je zakonodajna pristojnost
temeljna funkcija predstavniškega telesa. Zakonodajno pristojnost državnega zbora določa ustava samo
implicitno v 86. členu, ko določa, s kakšno večino se sprejemajo zakoni in druge odločitve državnega
zbora. Pomembno pa je, da noben drug organ ne more opravljati te funkcije, saj za razliko od nekaterih
držav, naša ustavna ureditev ne pozna t.i. delegirane zakonodaje.
Pri opravljanju nalog zakonodajnega telesa pa ima nekatere pomembne pristojnosti tudi državni svet, v
katerem je zagotovljeno zastopstvo nekaterih posebnih družbenih interesov. Državni svet sicer nima
nobenih zakonodajnih pristojnosti. Ne more sprejemati zakonov, temveč lahko samo posredno sodeluje
pri njihovem sprejemanju tako, da lahko vpliva na njihovo sprejemanje. V okviru svojih pristojnosti
namreč lahko uporabi zakonodajno iniciativo in odložilni veto, poleg tega pa lahko zahteva od državnega
zbora razpis zakonodajnega referenduma. V vsakem primeru pa lahko zakon sprejme samo državni zbor.

3.1.2. Oblike neposredne demokracije
Ustavno načelo neposredne demokracije je razčlenjeno v določbah ustave, ki določajo državno ureditev,
natančneje v tistih, ki urejajo državni zbor, in v tistih, ki urejajo postopek za spremembo ustave. Slovenska
ustavna ureditev torej pozna tako ustavnorevizijski referendum (170. člen), kot tudi zakonodajni
referendum (90. člen). Ustava ureja referendum zgolj načelno, način uresničevanja referenduma, zlasti pa
postopek za njegovo izvedbo pa ureja zakon, zlasti zakon o referendumu in o ljudski iniciativi. Zakon je
uvedel poleg teh vrst referenduma na državni ravni tudi posvetovalni referendum23. Značilno za našo
ureditev neposredne demokracije je torej, da poznamo skoraj vse v svetu znane oblike neposredne
demokracije, kar vnaša precejšnjo mero nestabilnosti v delovanje državne oblasti.
Ustava v 170. členu določa, da mora državni zbor predlagano spremembo ustave predložiti v sprejem
volivcem na referendumu, če to zahteva najmanj 30 poslancev. Sprememba ustave je na referendumu
sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina
vseh volivcev. Po zakonu je državni zbor vezan na izid referenduma o spremembi ustave in dve leti po
izvedbi referenduma ne more sprejeti akta o spremembi ustave, ki bi bil v nasprotju z izidom
referenduma24. Koliko časa pa naj taka vezanost traja, ustava ni določila in tudi ni dala nobene posredne
podlage za tako določitev.
Ustava ne predvideva posebnega posvetovalnega referenduma, pač pa ga je uvedel zakon o referendumu in ljudski iniciativi.
Tak referendum je po naravi stvari lahko le fakultativen, zato ne more imeti nobenega pravnega učinka in državni zbor ne more
biti pravno vezan na njegov izid. Gre pravzaprav za ugotavljanje političnega odnosa volivcev do določene zadeve, o kateri odloča
državni zbor.
24
Glede te določbe se zastavlja vprašanje ali sploh ima ustavno podlago, kajti ustava ne določa, da je državni zbor pravno vezan
na izid referenduma.
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Zakonodajni referendum ureja ustava v 90. členu25, ki določa da Državni zbor razpiše referendum o
uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev. O določenih zadevah
pa referenduma ni mogoče razpisati, kar nedvomno krepi položaj Državnega zbora kot zakonodajnega
organa26. Še bolj nova ureditev krepi njegov položaj, ker gre za t.i. zavrnitveni referendum. Zakon je
namreč na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod
pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev27.
Pomembna oblika neposredne demokracije v naši ureditvi je tudi ljudska iniciativa, ki sicer ne omogoča
neposrednega odločanja po volivcih, pač pa lahko ti z njo pomembno vplivajo na odločanje
zakonodajnega telesa. Po ustavi se lahko ljudska iniciativa nanaša na ustavnorevizijski postopek ali pa na
zakonodajni postopek, zato je vezana izključno na državni zbor, ki mora o njej odločiti. Državni zbor je
dolžan preučiti predlog volivcev in izvesti predpisan postopek, ni pa dolžan - tako kot v primeru zahteve
za uvedbo zakonodajnega referenduma - pobude sprejeti. Ustava v 168. členu določa, da lahko predlog za
začetek postopka za spremembo ustave da poleg 20 poslancev državnega zbora in vlade, tudi 30.000
volivcev (ustavnorevizijska iniciativa). Ljudsko zakonodajno iniciativo pa ima skladno z 88. členom
ustave najmanj 5.000 volivcev.
Glede na prej obravnavane različne oblike neposredne demokracije lahko ugotovimo, da je predstavniška
demokracija v slovenski ureditvi precej bolj, kot je običajno, omejena z različnimi oblikami neposredne
demokracije. V drugih državah, se navadno razume, da predstavniška demokracija deluje demokratično,
ker njene nosilce izbere ljudstvo z volitvami, in ker so podvrženi ljudski kontroli na vsakih volitvah. Zato
se neposredna demokracija na državni ravni uporablja le izjemoma za najpomembnejše odločitve in njeno
uresničevanje je zelo omejeno.
3.1.3. Volitve v državni zbor
Posredna oziroma predstavniška demokracija se tudi v slovenski ureditvi uresničuje prek volitev. Z
volitvami ljudstvo Slovenije uresničuje svojo suverenost tako, da si izbere svoje predstavnike in jim podeli
mandat, na podlagi katerega bodo odločali v predstavniškem telesu. Ustavne določbe o ureditvi
predstavniškega organa ter izvršilnih organov, ter ureditev razmerij med njimi obsegajo večino določb
poglavja o državni ureditvi.
Kot predstavniško telo se državni zbor v skladu s sodobnimi demokratičnimi pojmovanji voli
neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice, s tajnim glasovanjem. V državnem
zboru so predstavljeni državljani Slovenije, kajti poslanci tega zbora se volijo na podlagi
splošne volilne pravice. Posebej pa so v državnem zboru predstavljeni tudi pripadniki
italijanske in madžarske narodne skupnosti, ker ima vsaka narodna skupnost v zboru
zagotovljeno eno poslansko mesto - ne glede na število njenih pripadnikov.
V zvezi z volilno pravico so v naši ureditvi uveljavljena vsa sodobna načela volilnih sistemov.
Načelo splošne in enake volilne pravice je določeno v 43. členu Ustave. Volilno pravico ima
Gre za novo ustavno ureditev zakonodajnega referenduma iz leta 2013. Po prvotni ureditvi je moral Državni zbor razpisati
referendum tudi, če je to zahtevala najmanj tretjina poslancev in državni svet. Referendum je bil tako lahko orožje v rokah
opozicije, kadar ga je zahtevalo najmanj trideset poslancev, lahko pa orožje državnega sveta v razmerju do državnega zbora.
26
Referenduma po ustavi ni dopustno razpisati:
o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.
27
Podrobneje o tem glej:Kaučič v. Grad F., Kaučič I., Zagorc S., Ustavno pravo, str. 242 do 250.
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torej vsak slovenski državljan, ki je dopolnil 18 let. Po ustavi sta aktivna in pasivna volilna
pravica popolnoma izenačeni, ker veljata omenjena pogoja za pridobitev volilne pravice tako
glede pravice voliti kot tudi glede pravice biti izvoljen. Podrobneje je volilna pravica urejena z
zakonom o volitvah v državni zbor, ki dodaja ustavnim pogojem za pridobitev volilne pravice
še pogoj, da volivcu ni bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma
odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez
njegovo polnoletnost, pri čemer volivec tudi ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov
volitev.
Posebej je urejena volilna pravica pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti za volitve
poslancev teh narodnih skupnosti. Pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti imajo samo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico, ne pa tudi drugi
državljani. Pripadniki narodnih skupnosti pa – tako kot drugi državljani – volijo tudi druge poslance
državnega zbora. Zato imajo pripadniki narodnih skupnosti dejansko dve volilni pravici pri volitvah v
državni zbor, kar je pravzaprav izjema od načela splošne in enake volilne pravice, glede na njihovo
številčnost pa je njihova pravica tudi več vredna kot pravica drugih državljanov. Taka ureditev je posledica
posebnega ustavnega varstva pravic teh dveh skupnosti.
3.2. Položaj Državnega zbora v ustavni ureditvi organizacije državne oblasti
Organizacija državne oblasti po veljavni slovenski ustavi izhaja izrecno iz načela delitve oblasti. Že v
splošnih določbah ustave Republike Slovenije (drugi odstavek 3. člena) je namreč določeno, da se oblast
izvršuje po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Tako kot v drugih sodobnih ustavah
je bila torej tudi v naši ustavi prevzeta trialistična delitev državne oblasti. Iz drugih določb ustave pa izhaja
organizacija oblasti in razdelitev funkcij državne oblasti med najvišje državne organe, ki je izvedena na
tradicionalen način.
Podobno kot v drugih sodobnih ureditvah imajo poseben pomen državni organi, ki so določeni že v ustavi,
in jih zato imenujemo ustavni organi. Tako kot v drugih sodobnih ustavnih ureditvah torej tudi pri nas
zakonodajno funkcijo opravlja parlament kot predstavniško in zakonodajno telo, izvršilno funkcijo
predsednik republike kot šef države in vlada, sodno funkcijo pa sodišča. Posebno mesto pri tem ima
ustavno sodišče, ki opravlja funkcijo ustavnosodne kontrole.
Iz drugih določb ustave pa izhaja organizacija oblasti in razdelitev funkcij državne oblasti med najvišje
državne organe, ki pa ni izvedena dosledno, temveč obstaja kar nekaj prvin, ki povzročajo motnje v
razmerjih med temeljnimi državnimi organi. To še posebej velja glede razmerja med zakonodajno in
izvršilno oblastjo. V tem razmerju je vzpostavljeno neravnotežje v korist zakonodajne veje oblasti, kar se
kaže v mnogih prvinah, zlasti pa v pretiranih pristojnostih državnega zbora v kadrovskih zadevah, in na
drugi strani, pomanjkljivih pristojnostih šefa države. Slednje je najbolj problematično pri oblikovanju
vlade, ki jo voli državni zbor, namesto, da bi jo imenoval predsednik republike. Z vsem tem pa je zabrisano
in zamegljeno tudi načelo delitve oblasti, ki je v ustavi določeno kot eno temeljnih načel državne ureditve
Slovenije, zlasti enakopravnost zakonodajne in izvršilne oblasti. Nekatere naše posebnosti, zlasti
imenovanje ministrov po državnem zboru, pa tudi slabijo oziroma v neki meri celo izničujejo, osnovno
idejo nemškega modela, ki je bila izhodišče slovenske ureditve, namreč stabilnost vlade, v tem okviru pa
še posebej institut nezaupnice in zaupnice. Veliko število političnih strank v državnem zboru in potreba
po večstrankarskem koalicijskem oblikovanju vlade vse povedano samo še poudarja.
Sporno pa je vendarle ostalo na začetku vprašanje, kakšen sistem organizacije državne oblasti naj bo
uveljavljen v tem okviru. Zgledujoč se po sodobnih evropskih ureditvah je imel naš ustavodajalec na voljo
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predvsem izbiro med parlamentarnim in parlamentarno predsedniškim modelom, ki se razlikujeta
predvsem po položaju šefa države28. V okviru načela delitve oblasti je bil uveljavljen parlamentarni sistem
in sicer v obliki, ki se zgleduje po nemški ureditvi, zlasti glede oblikovanja vlade in glede njene
odgovornosti državnemu zboru. Temeljni razlog za zgledovanje po nemškem modelu je v tem, da ta v
veliki meri krepi vlado in s tem zagotavlja njeno stabilnost v razmerju do parlamenta.
Ob tem je sicer treba povedati, da ustavodajalec ni slepo sledil nemškemu modelu, temveč ga je predelal
za naše potrebe in za našo rabo. Pri tem pa je v ustavi prišlo tudi do nekaterih neprimernih odstopov od
duha nemškega modela in tudi od duha in temeljnega koncepta parlamentarnega sistema, kakršne je sicer
zastavljen v ustavni ureditvi razmerij med zakonodajno in izvršilno oblastjo in sicer v smeri skupščinskega
sistema. Tu mislimo zlasti na imenovanje ministrov, ki v veliki meri ruši temeljni koncept ustavne zamisli
ustavne ureditve razmerij med državnim zborom in vlado. Ta ugotovitev pa ne velja samo za razmerje
med državnim zborom in vlado, temveč tudi za celoto razmerij med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti,
kajti tudi položaj šefa države je v tem razmerju oslabljen do te mere, da nima pravih pooblastil, s katerimi
bi lahko razreševal blokade oblasti, do katere lahko pride zaradi konfliktov med parlamentom in vlado.
Tako razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo pa slabi tudi položaj šefa države, ki je preveč šibak
v razmerju do zakonodajne veje oblasti. To velja zlasti za njegovo pravico do razpusta parlamenta, pa tudi
za njegovo sodelovanje pri oblikovanju vlade. Predsednik republike namreč lahko samo predlaga
kandidata za predsednika vlade, ne imenuje pa ministrov, ker je to po ustavi pridržano samemu državnemu
zboru. Končno pa je predsedniku odvzeta tudi klasična funkcija šefa države pri imenovanju nosilcev
najvišjih državnih funkcij, ki je skoraj v celoti prenesena na državni zbor, predsednik republike pa lahko
zgolj predlaga kandidate za nosilce teh funkcij državnemu zboru v izvolitev oziroma imenovanje.
3.3. Pristojnosti Državnega zbora
Državni zbor opravlja vse funkcije, ki so značilne za sodobni parlament in jih v grobem lahko razdelimo
na zakonodajno funkcijo, volilno funkcijo in nadzorno funkcijo. Pravno gledano pomenijo funkcije
Državnega zbora njegove pristojnosti. V tem okviru in na podlagi svojih pristojnosti je pooblaščen
sprejemati različne odločitve. Večinoma imajo te odločitve pravno obliko in veljavo (zakoni, odloki itd.),
torej gre za pravne akte. Nekatere odločitve pa se sprejemajo v nepravni obliki, kar velja predvsem za
določanje politike na različnih področjih družbenega življenja. Pravni akti, ki jih sprejema državni zbor,
so zaradi narave funkcije, ki jo opravlja, praviloma splošni akti, vendar pa sprejema tudi nekatere
konkretne akte.
V okviru zakonodajne funkcije državni zbor sprejema zlasti spremembe ustave, zakone in druge splošne
akte, svoj poslovnik, državni proračun in zaključni račun proračuna, ratificira mednarodne pogodbe in
razpisuje referendum29. Med splošnimi pravnimi akti, ki jih sprejema državni zbor, je nedvomno
najpomembnejši akt o spremembi ustave, natančneje ustavni zakon o spremembi ustave. Ustavna
Obe varianti sta bili predloženi še v osnutku ustave. Prva se je naslanjala na nemški model parlamentarnega sistema, za katerega
je glede oblikovanja vlade značilna tesnejša vezanost vlade na parlament, hkrati pa tudi njena večja neodvisnost od podpore v
parlamentu, ki se kaže zlasti skozi institut tim. konstruktivne nezaupnice. Druga varianta je v večji meri vezala vlado na
predsednika republike, katerega položaj naj bi bil tudi sicer okrepljen po vzoru francoskega parlamentarno predsedniškega modela.
Ne glede na različnost obeh modelov sta obe varianti izhajali iz prepričanja, da je treba vzpostaviti čim bolj stabilno in trdno vlado,
ki ne bo preveč odvisna od spreminjajočih se razmerij med političnimi strankami v parlamentu. Obe rešitvi sta bili tudi ponujeni v
politično razpravo, v kateri pa je razmeroma hitro zmagal parlamentarni sistem.
29
Pristojnosti državnega zbora so bile prej določene v poslovniku (48. člen) oziroma so bile zbrane na enem mestu, saj
poslovnik na tem mestu ni določal teh pristojnosti na novo, ker so bile določene na drugih ustreznih mestih poslovnika.
Sedanji poslovnik tega ne vsebuje več, temveč je treba pristojnosti izluščiti iz poslovniške in druge pravne ureditve.
28
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revizijska pristojnost je uvrščena v okvir zakonodajne funkcije državnega zbora le pogojno, saj pri
spreminjanju ustave državni zbor ne nastopa kot zakonodajno telo, temveč deluje na drugačni podlagi,
namreč na podlagi posebnega ustavnega pooblastila, ki ga ima za to. Pri tem namreč deluje kot posebna
ustavnorevizijska oblast.
Zakonodajno funkcijo državnega zbora je mogoče razumeti kot zakonodajno funkcijo v ožjem in v širšem
pomenu. Pod prvo sodi nedvomno sprejemanje zakonov, v širšem pomenu pa bi lahko pod zakonodajno
funkcijo šteli tudi sprejemanje drugih splošnih aktov, kot tudi aktov, ki niso pravni akti, temveč se v njih
izražajo stališča državnega zbora do pomembnih družbenih vprašanj, niso pa pravno obvezujoča, ker
slonijo zgolj na avtoriteti in pomenu, ki ga ima državni zbor v družbi. Pravno obvezujoči splošni akti, ki
niso zakon, so predvsem: avtentične razlage zakonov, odloki in sklepi ter državni proračun (s
spremljajočimi akti). Pravno neobvezujoči akti pa so deklaracije, resolucije in priporočila.
V okviru svoje nadzorne funkcije državni zbor zlasti odreja parlamentarno preiskavo, odloča o zaupnici
in nezaupnici vladi in odloča o obtožbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred
ustavnim sodiščem. Glede na to lahko v okviru nadzorstvene funkcije državnega zbora ločimo funkcijo
političnega nadzora, ki se kaže v nadzoru nad delovanjem izvršilne oblasti, ter funkcijo splošnega
družbenega nadzora, ki jo izvaja zlasti prek parlamentarne preiskave, lahko pa tudi s sprejemanjem
različnih neobveznih aktov kot so deklaracije, stališča, sklepi itd.
V okviru volilne funkcije državni zbor voli ter imenuje in razrešuje nosilce najvišjih javnih funkcij, zlasti
pa: predsednika in podpredsednike državnega zbora, predsednika vlade in ministre, sodnike ustavnega
sodišča, sodnike, pet članov sodnega sveta, guvernerja centralne banke, člane računskega sodišča,
guvernerja in člane centralne banke, varuha človekovih pravic itd. Večino teh funkcionarjev voli državni
zbor na predlog predsednika republike.30
Poleg tega je izredno pomembna pristojnost državnega zbora, da odloča o razglasitvi vojnega in izrednega
stanja ter o uporabi obrambnih sil. Državni zbor opravlja še nekatere druge pomembne naloge, zlasti
verificira mandate poslancev in odloča o imuniteti, ne samo poslancev, temveč tudi sodnikov ustavnega
sodišča in sodnikov.
Poleg teh oblastnih pristojnosti, ima državni zbor še vrsto drugih nalog, ki izhajajo iz njegovega položaja
predstavniškega in zakonodajnega telesa. Tako sodeluje s predstavniškimi telesi drugih držav, z
mednarodnimi parlamentarnimi institucijami in z mednarodnimi organizacijami. Državni zbor sodeluje
tudi z drugimi parlamenti članic Evropske unije in z Evropskim parlamentom.
Med temeljnimi ustavnimi načeli je določena tudi obveznost slovenske države, da skrbi za avtohtone
slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in za zdomce ter pospešuje
njihove stike z domovino. Za izvajanje te ustavne obveznosti sicer ne skrbi samo državni zbor, vendar pa
je njegova vloga pri tem tako pomembna, da je način njegovega delovanja pri tem določen z njegovim
poslovnikom.
Poleg teh pristojnosti, na katerih podlagi je državni zbor pooblaščen odločati o vsebinskih zadevah, pa mu
njegova avtonomija dovoljuje odločati tudi o svojem delu in poslovanju, ki ga ureja s poslovnikom, v
svojem delovanju pa po potrebi sprejema tudi akte proceduralnega značaja, s katerimi sproti med svojim
delom odloča o postopkovnih vprašanjih. Ti akti se po poslovniku imenujejo sklepi (173. člen).
Primerjava z obsegom volilne funkcije drugih sodobnih parlamentov seveda pokaže, da ima naš državni zbor mnogo
več volilnih funkcij, kar po vsej verjetnosti izvira iz tradicije prejšnjega skupščinskega sistema. V sodobnih parlamentarnih
sistemih namreč veliko večino teh nosilcev funkcij imenuje šef države (običajno na predlog vlade) bodisi sam bodisi v
sodelovanju s parlamentom, kar pa je redko.
30
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3.4. Razmerja Državnega zbora do drugih temeljnih državnih organov
3.4.1. Razmerje med Državnim zborom in Državnim svetom
Razmerje med državnim zborom in državnim svetom izhaja iz ustavno določenega položaja enega in
drugega organa. Gre za sistem nepopolne dvodomnosti, v katerem je položaj državnega zbora bistveno
močnejši, saj opravlja vse funkcije sodobnega parlamenta, medtem ko ima državni svet samo nekatere z
ustavo določene pristojnosti v zvezi z izvajanjem pristojnosti državnega zbora. Ker se torej vse pristojnosti
državnega sveta nanašajo izključno na vpliv na delovanje državnega zbora, je razumljivo, da je med njima
dokaj tesno razmerje. Prav tako ima Državni zbor bistveno močnejšo legitimno podlago, saj predstavlja
vse ljudstvo, Državni svet pa posamezne interesne skupine.
Državni svet nima nobenih zakonodajnih pristojnosti, ker ne more sprejemati zakonov, temveč lahko
samo posredno sodeluje pri njihovem sprejemanju. Sodeluje namreč samo tako, da lahko uporabi
zakonodajno iniciativo in odložilni veto. Prej je lahko zahteval od državnega zbora razpis zakonodajnega
referenduma, po spremembi ustavne ureditve referenduma pa tega sredstva nima več. Zakon torej lahko
sprejme samo državni zbor, vendar ima državni svet prek svojih pristojnosti precejšen vpliv na
zakonodajno dejavnost državnega zbora.
Najmočnejši vpliv na izvajanje zakonodajne funkcije državnega zbora ima državni svet prek odložilnega
veta, s katerim lahko začasno zavre ali pa sploh prepreči uveljavitev zakona, ki ga je državni zbor že sprejel.
Državni svet namreč lahko zahteva, da državni zbor ponovno odloča o zakonu, ki ga je sicer že sprejel
(91. člen). Državni zbor lahko ponovno sprejme tak zakon, vendar pa (najmanj) z večino vseh poslancev,
kar je zahtevnejša večina kot sicer. S tem je do neke mere varovan položaj državnega sveta, ki ne more
sam sprejemati zakonov niti ni potrebno za njihov sprejem njegovo soglasje. Toda če državni zbor
ponovno sprejme zakon, je njegova odločitev dokončna.
3.4.2. Razmerje med državnim zborom in predsednikom republike
V naši ustavni ureditvi je vzpostavljeno razmerje med parlamentom in šefom države, kakršno je značilno
za parlamentarni sistem, vendar pa z določenimi odstopanji od običajne ureditve v parlamentarnem
sistemu. Glede na to lahko ugotovimo, da je razmerje med obema organoma manj tesno in da sta organa
bolj ločena med seboj, kot je v običajnem parlamentarnem sistemu. To izvira že iz položaja državnega
zbora v ustavi ter iz ustavnega položaja Predsednika republike, najbolj pa iz ustavne ureditve njunega
medsebojnega razmerja.
Znotraj tega pa je to razmerje predvsem odsev položaja šefa države v ustavi, za katerega je značilno, da je
dokaj okrnjen celo v primerjavi s sicer šibkim položajem šefa države v parlamentarnem sistemu. Lahko
ugotovimo, da ima parlament manjši vpliv na njegov položaj, kot je to običajno v parlamentarnih sistemih,
ker je predsednik republike neposredno izvoljen, kar je v parlamentarnih sistemih redkost. In nasprotno
ima v naši ureditvi predsednik republike v glavnem manjše možnosti vpliva na položaj in delovanje
parlamenta, kot je to običajno. Zato je tudi sicer povezanost med državnim zborom in predsednikom
republike v naši ureditvi v glavnem še manjša, kot to velja za razmerje med parlamentom in šefom države
v drugih parlamentarnih sistemih. Kot bomo videli, pa na nekaterih področjih velja tudi nasprotno.
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Tako kot je običajno, tudi v naši ureditvi predsednik republike razpisuje volitve v državni zbor (tretji
odstavek 81. člena ustave), tako redne, kot tudi predčasne. Na drugi strani volitve predsednika republike
razpiše predsednik državnega zbora.
Pač pa v naši ureditvi predsednik republike nima pravice sklicevati rednih zasedanj državnega zbora, pa
tudi ne izrednega zasedanja. Tako kot redno namreč tudi izredno zasedanje državnega zbora po ustavi
(drugi odstavek 85. člena) sklice sam predsednik državnega zbora, predsednik republike pa lahko samo
zahteva sklic izrednega zasedanja. Po določbi tretjega odstavka 81. člena ustave skliče predsednik
republike samo prvo sejo novoizvoljenega državnega zbora.
Tako kot v drugih parlamentarnih sistemih lahko tudi v naši ureditvi predsednik republike razpusti državni
zbor pred potekom mandatne dobe, vendar je pri tem z ustavo zelo omejen, bistveno bolj kot v drugih
parlamentarnih sistemih. Bistvena razlika med razpustom parlamenta med našo ureditvijo in drugimi
parlamentarnimi sistemu, vključno z nemškim, je v tem, da pri nas ne razpušča Državnega zbora
predsednik republike na zahtevo predsednika vlade. Namesto tega ustava posebej določa primere, v
katerih predsednik republike razpusti Državni zbor in razpiše predčasne volitve. Razpusti ga namreč lahko
samo v dveh, z ustavo posebej določenih primerih. Prvi primer je, če ne pride do izvolitve predsednika
vlade v državnem zboru, pri čemer je treba upoštevati, da je ustava predvidela toliko možnosti za izvolitev,
da bi v praksi do tega težko prišlo. Drugi primer je, da vladi ni izglasovana zaupnica, pa v tridesetih dneh
odtlej ni niti predsedniku vlade pri ponovljenem glasovanju izglasovana zaupnica niti ni izvoljen nov
predsednik vlade. Razpust državnega zbora torej ni pravica predsednika republike, temveč je to dolžan
storiti, če nastopijo z ustavo določeni pogoji oziroma okoliščine. Če predsednik razpusti državni zbor,
mora tudi razpisati predčasne volitve državnega zbora.
Tudi vloga predsednika republike pri oblikovanju vlade je v našem sistemu bistveno manjša kot v drugih
parlamentarnih sistemih. Drugje namreč šef države določi mandatarja za sestavo vlade in imenuje ali
potrdi ministre. Pri nas, po nemškem vzoru, predsednik republike sicer predlaga kandidata za predsednika
vlade v izvolitev državnemu zboru, toda pri imenovanju ministrov nima, za razliko od nemške ureditve,
nobene vloge, saj jih imenuje sam državni zbor.
Taka ustavna ureditev v veliki meri posega v samo bistvo parlamentarnega sistema, v katerem je ena
najpomembnejših nalog šefa države, da poseže v razmerje med parlamentom in vlado, kadar se to ne more
več normalno odvijati, ter v takem primeru razpusti parlament in razpiše predčasne volitve. V nemškem
sistemu, po katerem smo se zgledovali, ima šef države kljub korekcijam parlamentarnega sistema še vedno
možnosti nujne intervencije v takem primeru, pri nas pa ne, kar lahko v veliki meri zmanjšuje stabilnost
sistema kot celote. Ta ureditev pa vnaša motnje tudi v delitev oblasti med zakonodajno in izvršilno funkcijo
državne oblasti.
Pravice suspenzivnega veta na zakon šefi držav nimajo v vseh parlamentarnih sistemih, čeprav je bila
tradicionalno značilna za položaj šefa države v tem sistemu. V našem sistemu je glede na povedano
razumljivo, da predsednik republike nima te pravice. Edina tradicionalna usedlina parlamentarnega
sistema, ki je ostala tudi v našem sistemu, je pravica (in dolžnost) predsednika republike, da razglasi zakon,
ki ga sprejme državni zbor. Predsednik republike namreč lahko predlaga ustavnemu sodišču, da izreče
svoje mnenje o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo (drugi odstavek 160. člena ustave). Na drugi
strani pa lahko državni zbor zahteva od predsednika republike, da izreče mnenje o posameznem vprašanju
(drugi odstavek 107. člena ustave), ki pa za državni zbor ni obvezno.
Predsednik republike ima tako kot je običajno v parlamentarnih sistemih po ustavi (108. člen) pravico, da
izdaja uredbe z zakonsko močjo, vendar samo takrat, kadar se državni zbor ne more sestati. Take uredbe
pa mora predložiti v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane.
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Predsednik republike tudi pri nas ni politično odgovoren, vendar pa temu ne sledi – kot je običajno v
parlamentarnem sistemu – sopodpis predsednika vlade oziroma pristojnega ministra. Pač pa tudi naša
ustavna ureditev predvideva obtožbo kot sredstvo za ugotavljanje odgovornosti predsednika republike.
Ustava Republike Slovenije (109. člen) namreč določa, da lahko državni zbor obtoži pred ustavnim
sodiščem predsednika republike, če pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon. Državni
svet pri tem nima nobene pristojnosti, temveč je odločitev o obtožbi predsednika v celoti v rokah
državnega zbora. O odgovornosti predsednika republike odloča ustavno sodišče, kar je v skladu z bolj
sodobnim pojmovanjem, po katerem parlament obtoži šefa države, o njegovi odgovornosti pa odloča
ustavno sodišče kot sodni organ. Postopek obtožbe znotraj državnega zbora, torej način, kako se odloči o
tem, da se obtoži predsednika republike, določa poslovnik državnega zbora.
3.4.3. Razmerje med državnim zborom in ustavnim sodiščem
V naši ustavni ureditvi pred letom 1991 je uvedba ustavnega sodstva pomenila odmik in celo izjemo od
načela enotnosti oblasti in skupščinskega sistema. Nasprotje med tem načelom in načelom ustavnosodne
kontrole je bil v ustavi iz leta 1963 in v kasnejših ustavnih ureditvah rešeno tako, da ustavno sodišče ni
imelo v drugih ureditvah običajne pristojnosti razveljaviti zakon, ki ni bil v skladu z ustavo, temveč je
lahko samo opozorilo skupščino na neskladnost zakona z ustavo in ji dalo rok za njeno odpravo31.
V sedanji ustavni ureditvi, ki temelji na načelu delitve oblasti, ima ustavno sodišče v glavnem32 položaj in
pristojnosti, kakršne so običajne v drugih evropskih državah. Tako je tudi njegovo razmerje do državnega
zbora v glavnem v teh okvirih, čeprav ima slovenska ureditev nekaj posebnosti. Zlasti to velja za postavitev
ustavnih sodnikov na njihovo funkcijo. Vse ustavne sodnike namreč voli državni zbor in sicer na predlog
predsednika republike (163. člen ustave).
Razmerje med državnim zborom in ustavnim sodiščem se kaže zlasti v tem, da državni zbor sprejema
zakone, katerih skladnost z ustavo presoja ustavno sodišče. Poleg tega državni zbor z zakonom ureja
pomembna vprašanja položaja in delovanja ustavnega sodišča in položaja sodnikov ustavnega sodišča,
zlasti način volitev ustavnih sodnikov, postopek pred ustavnim sodiščem, pravne posledice njegovih
odločitev, predlagatelje za začetek postopka pred ustavnim sodiščem, način odločanja ustavnega sodišča
(kolikor ga ne določa že ustava) in še nekaj drugih zadev (161, 162, 163, 165 in 166. člen ustave).
Zlasti pa je pomembno to, da lahko zakon določi še nove pristojnosti ustavnega sodišče poleg onih, ki so
določene že v sami ustavi (160. člen ustave). Ustava posebej ne naroča zakonodajalcu določitve
organizacije ustavnega sodišča, vendar je razumljivo, da zakon tako kot pri drugih državnih organih ureja
nekatera temeljna vprašanja organizacije, druga pa ureja samo ustavno sodišče s svojim poslovnikom in
drugimi splošnimi akti. Ta vprašanja ureja zakon o ustavnem sodišču, nekatere pristojnosti ustavnega
sodišča pa so določene tudi v drugih zakonih (npr. v zakonu o referendumu).
Zakon tudi določa, da sredstva za delo ustavnega sodišča določi državni zbor v okviru državnega
proračuna, vendar na predlog samega ustavnega sodišča, ki tudi samo odloča o porabi teh sredstev. Prav
Če tega skupščina ni storila v tem roku, so sporne določbe zakona prenehale veljati, kar je s svojo odločbo ugotovilo ustavno
sodišče. Ustavno sodišče torej zakona ni moglo razveljaviti, temveč je lahko le ugotovilo njegovo protiustavnost. Zakon je zato po
tej ureditvi prenehal na podlagi ustave, ne pa odločbe ustavnega sodišča. Zato se je štelo, da je kljub uvedbi ustavnega sodišča
ohranjena supremacija skupščine, ker ustavno sodišče ni moglo razveljaviti njenih zakonov in s tem ni bilo postavljeno nad njo.
32
Pri tem so tudi precejšnje razlike, zlasti glede pristojnosti ustavnega sodišča, ki so širše, kot je to običajno. To zlasti
velja za pristojnost odločanja o skladnosti z ustavo in zakonom splošnih aktov, nižjih od zakona, ter glede nekaterih
kompetenčnih pristojnosti.
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tako ustavno sodišče samo odloča o imuniteti ustavnih sodnikov (167. člen ustave). Državni zbor lahko
neposredno vpliva na delo ustavnega sodišča tudi s tem, da lahko vloži zahtevo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov.
Ustavno sodišče seveda v okviru svojih pristojnosti pomembno vpliva na delo državnega zbora, saj je ta
dolžan upoštevati in izvajati odločitve ustavnega sodišča. To je pristojno razveljaviti zakone, ki jih sprejme
državni zbor, druge splošne akte državnega zbora pa razveljaviti ali odpraviti. V postopku ratifikacije
mednarodne pogodbe pa je državni zbor vezan na mnenje ustavnega sodišča o njeni skladnosti z ustavo.
Poleg tega ustavno sodišče (v okviru svoje pristojnosti razsojati v kompetenčnih sporih) razsoja v sporu
glede pristojnosti med državnim zborom in drugimi organi in skupnostmi. Ustavno sodišče tudi odloča o
pritožbi zoper odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov. Prav tako ustavno sodišče
odloča o odgovornosti predsednika republike, predsednika vlade in ministrov na podlagi obtožbe, ki jo
vloži zoper njih državni zbor.
Pri razveljavitvi zakona sodišče nedvomno pomembno posega v zakonodajno funkcijo parlamenta, saj v
svoji vlogi »negativnega zakonodajalca« lahko spravi s sveta cele zakone ali pa njihove dele, ki jih je
sprejel državni zbor. Vendar ima po zakonu o ustavnem sodišču ustavno sodišče še bolj neposreden vpliv
na izvajanje zakonodajne funkcije državnega zbora. Če namreč ustavno sodišče ugotovi, da je zakon ali
drugi splošni akt državnega zbora protiustaven ali nezakonit zato, ker ne ureja oziroma ne ureja primerno
določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, lahko ustavno sodišče o tem izda ugotovitveno odločbo. V
takem primeru mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost oziroma protizakonitost odpraviti v roku, ki
ga določi ustavno sodišče.33.
Razmerje med državnim zborom in ustavnim sodiščem ureja tudi poslovnik državnega zbora (262. do
271. člen), vendar zgolj z vidika procedure v samem državnem zboru, kadar je ta predlagatelj postopka
pred ustavnim sodiščem, udeleženec v postopku pred ustavnim sodiščem in še v nekaterih drugih
primerih. Poslovnik tudi posebej ureja postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in
ministrov pred ustavnim sodiščem.
Ker je po zakonu o ustavnem sodišču državni zbor eden od predlagateljev postopka pred ustavnim
sodiščem za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, lahko državni zbor sklene, da začne tak postopek
pred ustavnim sodiščem. Sklep o tem lahko predlaga vsak poslanec. Takega postopka državni zbor ne
more začeti v zvezi z zakonom ali drugim splošnim aktom, ki ga je sam sprejel. Pač pa je državni zbor
udeleženec v postopku za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zakona ali drugega akta, ki ga je sam
sprejel, postopek pa je začet na zahtevo kakšnega drugega predlagatelja ali s sklepom ustavnega sodišča o
sprejetju pobude za začetek takega postopka.
Sicer pa je po zakonu o ustavnem sodišču državni zbor eden tistih subjektov, ki lahko zahtevajo, da se
začne postopek zaradi ocene ustavnosti in zakonitosti nekega splošnega akta. V 23. členu zakona je namreč
določeno, da lahko vloži zahtevo bodisi državni zbor kot tak bodisi najmanj tretjina poslancev državnega
zbora, z omejitvijo, da niti en niti drugi subjekt ne more vložiti zahteve glede akta, ki ga je sam sprejel.
Poslovnik Državnega zbora (262. do 271. člen) posebej ureja postopek v zboru, kadar ta nastopa kot
udeleženec postopka pred ustavnim sodiščem. Poslovnik določa, da lahko državni zbor sklene, da začne
postopek pred ustavnim sodiščem, kadar je državni zbor po zakonu lahko predlagatelj zahteve za začetek
Ustavno sodišče je v praksi izdajanje ugotovitvenih odločb močno razširilo tudi na primere, kjer bi na podlagi
ugotovljene neskladnosti zakona z ustavo moralo po ustavi izdati razveljavitveno odločbo. Ustavno sodišče je nekajkrat
tudi poseglo v ustavni položaj in pristojnosti državnega zbora kot zakonodajnega organ. Najbolj odmevna tovrstna ustavna
odločba v zadnjem času je bila odločba, s katero je ustavno sodišče samo ustanovilo občino, čeprav je ta pristojnost po
ustavi pridržana zakonodajalcu.
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takega postopka. Tak sklep lahko predlaga vsak poslanec. Preden državni zbor sklepa o predlogu, da bi
začel postopek pred ustavnim sodiščem, mora podati o tem svoje mnenje matično delovno telo in
zakonodajno-pravna služba.
Državni zbor lahko sklene, da vloži zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem za odločitev o
ustavnosti in zakonitosti predpisa vlade ali ministra, predpisa lokalne skupnosti ali splošnega akta,
izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, o sporu glede pristojnosti med državnim zborom in
predsednikom republike, vlado, sodiščem ali drugim državnim organom ali organom lokalne skupnosti
ter o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.
Vendar se lahko državni zbor pojavi kot udeleženec postopka pred ustavnim sodiščem tudi glede zakona
(ali drugega splošnega akta državnega zbora), ki ga je napadel nek drug subjekt. Če v takem primeru
ustavno sodišče pošlje državnemu zboru zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem ali svoj
sklep o začetku postopka, v katerem je udeleženec državni zbor, obravnava tako zahtevo ali sklep matično
delovno telo, ki poprej pridobi pravno mnenje zakonodajno-pravne službe. Podobno se posluje tudi, kadar
gre za druge postopke pred ustavnim sodiščem, v katerem je državni zbor udeleženec v postopku.
Poseben postopek je potreben, kadar je na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev
ustavno sodišče pozvano, naj v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe izreče mnenje o njeni
skladnosti z ustavo. Tu gre za preventivno ustavnosodno kontrolo, zato mora državni zbor prekiniti
postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe, dokler ne dobi mnenja ustavnega sodišča. Taka zahteva
ima torej za državni zbor pomembne proceduralne posledice, tudi če je ni vložil on sam.
3.4.4. Razmerje Državnega zbora do vlade
Razmerje med parlamentom in vlado je v klasičnem parlamentarnem sistemu dokaj enostavno, v
slovenskem parlamentarnem sistemu pa bistveno bolj zapleteno, ker je vpliv parlamenta na oblikovanje
in delovanje vlade neprimerno večji in pomembnejši, kot to velja za klasični parlamentarni sistem. Taka
ustavna ureditev pa zahteva natančnejšo ustavno ureditev, pa tudi ustrezno razčlenitev v zakonu in
poslovniku državnega zbora.
Za našo inačico parlamentarnega sistema je značilno, da izhaja iz nemške ideje o krepitvi stabilnosti vlade,
čemur služijo zlasti volitve predsednika vlade v državnem zboru in konstruktivna nezaupnica. Na drugi
strani pa se v ta sistem vpleta vrsta elementov skupščinskega sistema, zlasti imenovanje ministrov s strani
državnega zbora in sploh izredno močna volilna funkcija državnega zbora. Ti elementi skupščinskega
sistema delujejo ravno nasprotno kot nemški vzori in dejansko slabijo položaj vlade. Z vidika delovanja
parlamentarnega sistema gre za sistemsko napako, ki v določenih političnih položajih lahko povzroča
resne težave.
Drugače kot v običajnem parlamentarnem sistemu ima v naši inačici parlament bistveno vlogo pri
oblikovanju vlade, kar pomeni ne samo izvolitev šefa vlade, temveč tudi imenovanje ministrov. V
nasprotni smeri pa gre razreševanje ministrov s strani državnega zbora. Vse to pa pomembno krepi
povezanost državnega zbora in vlade oziroma povečuje kadrovsko odvisnost vlade od državnega zbora,
ki je bistveno večja, kot je običajno v parlamentarnem sistemu.
a) Oblikovanje vlade
Način oblikovanja naše vlade je v temeljih določen že v ustavi, podrobneje pa v zakonu o vladi in v
poslovniku državnega zbora. V našem sistemu je vlada oblikovana, ko je izvoljen predsednik vlade in
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imenovani ministri, vsi skupaj pa nastopijo funkcijo, ko podajo pred državnim zborom prisego, ki je enaka
prisegi, ki jo poda predsednik republike, in je določena v 104. členu ustave.
Oblikovanje vlade v naši ustavni ureditvi v marsičem odstopa od klasičnega parlamentarnega modela, kjer
parlament pri tem nima nobene besede, in se v veliki meri zgleduje po posebnostih nemške ureditve. Tako
kot v nemški ureditvi je temeljna zamisel oblikovanja vlade v okrepitvi položaja predsednika vlade, ki ga
neposredno izvoli predstavniško telo, s čimer je dana njegovemu položaju visoka stopnja legitimnosti in
kar ustreza njegovemu položaju, ki ga ima znotraj vlade. Investitura vlade z glasovanjem o zaupnici v
predstavniškem telesu, kakršna je značilna za klasični parlamentarni sistem, je torej nadomeščena z
močnejšim sredstvom za podelitev zaupnice, z izvolitvijo šefa vlade. Zato predsednik vlade pri nas za
razliko od klasičnega parlamentarnega modela pridobi svoj mandat od parlamenta (državnega zbora) in
ne od šefa države. To seveda šefa vlade v naši ureditvi bistveno močneje veže na parlament, kot je to
običajno v klasičnem parlamentarnem sistemu. To pa ima močan vpliv tudi na njegovo politično
odgovornost.
Ustava (111. člen) torej določa, da predsednika vlade voli državni zbor, in sicer na predlog predsednika
republike, ki se mora pred tem posvetovati z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. Predsednik vlade
je praviloma izvoljen z večino glasov vseh poslancev, in sicer s tajnim glasovanjem. Če kandidat ni
izvoljen, lahko v štirinajstih dneh predsednik republike predlaga ponovno istega ali drugega kandidata,
lahko pa svojega kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Če pride do
več kandidatur za mesto predsednika vlade, se glasuje o vsakem kandidatu posebej, vendar ima tu prednost
predsednik republike, saj se najprej glasuje o njegovem kandidatu in šele potem, če ta ni izvoljen, tudi o
drugih kandidatih in sicer po vrstnem redu, kot so bili predlogi vloženi. Vse to velja seveda, dokler ni eden
od kandidatov izvoljen, torej se lahko glasuje tudi do konca o vseh predlaganih kandidatih.
V skladu z ustavo podrobneje določa način oblikovanja vlade zakon o vladi, s proceduralnega vidika pa
tudi poslovnik državnega zbora. Poslovnik državnega zbora določa, da mora predsednik republike
kandidata za predsednika vlade predlagati državnemu zboru najkasneje v 30 dneh po konstituiranju
državnega zbora, seja državnega zbora, na kateri se opravijo volitve, pa mora biti najprej 48 ur in
najkasneje 7 dni po prejemu predloga kandidata. Poslovnik tudi določa, da na tej seji predlagani kandidat
predstavi programske zasnove vlade, kar je seveda pomembna podlaga za odločitev poslancev o njegovi
izvolitvi. .
Če niti v prvem niti v drugem krogu ni izvoljen noben kandidat, predsednik republike razpusti državni
zbor in razpiše nove volitve. Vendar pa je možen še en poskus, da se prepreči razpustitev državnega zbora.
državni zbor namreč lahko v oseminštirideset urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev
sklene izvesti ponovne volitve predsednika vlade. Ta je v tem primeru izvoljen že z večino opredeljenih
glasov navzočih poslancev, kar omogoča tudi vzpostavitev manjšinske vlade. Če propade tudi ta poskus,
seveda pride do razpusta državnega zbora in predčasnih volitev.
Za razliko od nemškega modela34 je pri nas oblikovanje vlade v celoti v rokah državnega zbora, kajti
predsednik republike nima (razen predlaganja kandidata za predsednika vlade) na to nobenega vpliva. V
nemškem modelu namreč izvoljeni šef vlade predlaga ministre v imenovanje šefu države. V naši ureditvi
jih mora predložiti v imenovanje državnemu zboru (prvi odstavek 112. člena ustave), kar pomeni mnogo
pomembnejši odmik od klasičnega parlamentarnega sistema, kot v nemškem primeru. S praktičnega
vidika pa je najbolj problematično to, da v naši ureditvi lahko pride do tega, da velik del ministrskih mest
Ko govorimo o nemškem modelu, seveda mislimo na zvezno ustavno ureditev, kajti v nemških deželah so ureditve
oblikovanja vlade dokaj različne, ponekod tudi podobne naši (glej o tem: Krivic M., Pisana in nepisana pravila
parlamentarnega sistema (I), Pravna praksa, april 2000, št. 10, str. 35 in 36). Vsekakor pa je treba pri obravnavanju
ureditev nemških dežel upoštevati, da tam ni možno imenovanje ministrov po državnem poglavarju, ker ga dežele nimajo.
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ni zasedenih, kar nujno otežuje ali celo onemogoča delo vlade. V skrajnem primeru pa se lahko zgodi celo
to, da vlada sploh ni oblikovana, kar v parlamentarnem sistemu praviloma pripelje do razpusta parlamenta.
V naši ureditvi državni zbor ne samo imenuje ministre, temveč se mora pred tem vsak minister posebej
predstaviti pristojni komisiji državnega zbora (drugi odstavek 112. člena ustave), kar še dodatno povečuje
negotovost imenovanja posameznega ministra35.
Ustavna ureditev, po kateri imenuje ministre državni zbor, ima torej vgrajeno sistemsko napako, ki lahko
privede do položaja, ki ga ustava ne predvideva in zato tudi nima nobenih sredstev za njegovo razrešitev.
Po sodobnem pojmovanju parlamentarnega sistema je nemogoče, da bi predstavniško telo z izvolitvijo
dalo najvišjo stopnjo zaupanja predsedniku vlade, ne pa sprejelo ministrov, ki jih želi imeti v vladi. Kajti,
če se zgodi slednje, pride do paradoksnega položaja, v katerem imamo predsednika vlade, nimamo pa
ministrov, ker isto telo hoče predsednika vlade, ne pa njegovih ministrov. Toda vlada lahko pade samo z
izvolitvijo novega šefa vlade, kar pomeni, da vse dokler je predsednik vlade v funkciji, obstoji tudi vlada
– pa čeprav nima niti enega ministra.
Kot že rečeno, ustava nima nobenega sredstva za razrešitev takega položaja, ker pač temeljna ustavna
zamisel oblikovanja vlade ni računala z imenovanjem ministrov po državnem zboru. Zaradi tega ni nobene
ustavne podlage za prej omenjene določbe zakona o vladi, po katerih preneha mandat predsedniku vlade
(če pravočasno ne predlaga ministrov v imenovanje in če v treh mesecih niso imenovani vsi ministri).

b) Prenehanje vlade
Tako kot je običajno v parlamentarnem sistemu tudi pri nas mandat vlade lahko traja toliko časa, kolikor
mandat državnega zbora, lahko pa je tudi krajši, zlasti v primeru nezaupnice ali neizglasovane zaupnice.
Mandat vladi kot celoti v vsakem primeru preneha s prenehanjem mandata državnega zbora ter s
prenehanjem funkcije predsednika vlade. Ustava v 115. členu vsebuje splošno pravilo glede prenehanja
funkcije predsednika in ministrov vlade. »Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po
volitvah sestane nov državni zbor, funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije
predsednika vlade ter z razrešitvijo ali odstopom ministra, morajo pa opravljati tekoče posle do izvolitve
novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih ministrov.
V skladu s uveljavljenim pravilom parlamentarnega sistema torej s prenehanjem funkcije predsednika
vlade preneha funkcija tudi vsem drugim članom vlade. Ustava ne določa načinov prenehanja funkcije
predsednika vlade. Iz pravil parlamentarne ureditve pa vsekakor izhaja, da lahko predsedniku preneha
funkcija, če izgubi podporo državnega zbora ali pa po njegovi volji oziroma zaradi njegovih osebnih
okoliščin, namreč če odstopi ali trajno ni zmožen opravljati svoje funkcije, končno pa tudi če mu je bil na
podlagi obtožbe odvzet mandat.
Drugače kot predsedniku vlade, ki ima svoj mandat, dokler ga ima vlada, ker je mandat celotne vlade
vezan na njegov mandat, lahko funkcija ministru preneha tudi med trajanjem mandata vlade. Med načini
prenehanja funkcije ministra sicer ustava omenja samo razrešitev in odstop, vendar lahko do tega pride
tudi na drugačen način, namreč zaradi nezmožnosti opravljanja ministrske funkcije. Vsekakor po ustavi
tudi za ministra velja dolžnost opravljati tekoče posle do izvolitve novega ministra. To pa velja tudi za
predsednika in vse ministre skupaj, torej za celotno vlade, ki mora, če ji preneha funkcija, opravljati tekoče
posle do oblikovanja nove vlade. Ustava namreč v 15. členu zgoščeno obravnava oba položaja – tako
tistega, kjer preneha funkcija celotni vladi, kot tudi tistega, kjer gre za prenehanje funkcije zgolj
posamičnega ministra.
O kritičnem pogledu na to ureditev glej: Krivic M.: Parlamentarni sistem z reprezentativno vlogo šefa države in s stabilno vlado,
"Teorija in praksa", št. 10-11/1990, str. 196.
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Če je po 116. členu ustave izglasovana nezaupnica z izvolitvijo novega predsednika vlade, je dotedanji
predsednik razrešen, mora pa skupaj s svojimi ministri opravljati tekoče posle do prisege nove vlade.
Čeprav to v ustavi ni posebej določeno, velja enako tudi v primeru, da se na podlagi interpelacije izglasuje
nezaupnica vladi, ter takrat, kadar se izvoli nov predsednik vlade, ker stari vladi ni bila izglasovana
zaupnica (117. člen ustave). Vendar pa gre za vsebinsko povsem enak položaj, saj stari vladi z izvolitvijo
novega predsednika vlade nujno preneha funkcija, ker ne uživa več zaupanja državnega zbora, temveč ga
uživa novoizvoljeni predsednik vlade. Tudi tu pa je zaradi kontinuitete izvršilne oblasti nujno potrebno, da
stara vlada še opravlja tekoče posle, dokler ni oblikovana nova vlada.
Po zakonski ureditvi, ki je računala tudi z zgoraj omenjeno možnostjo, se šteje, da je vlada nastopila svojo
funkcijo že, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov. Razumljivo pa je, da takšno stanje ne more
trajati dalj časa. Če torej državni zbor tudi v treh mesecih po nastopu funkcije vlade ne imenuje še
neimenovanih ministrov, državni zbor ugotovi, da je funkcija predsednika vlade in ministrom prenehala.
Vlada v takem primeru nastopi svojo funkcijo le pogojno, torej če se pravočasno imenujejo vsi ministri.
Če se ne zgodi tako, ji funkcija preneha. Glede te zakonske določbe velja podoben prigovor, kot pri
prenehanju mandata predsednika vlade, ker ni pravočasno predlagal ministrov. Vprašanje je torej ali je v
skladu z ustavo, da zakon določa, da preneha funkcija predsedniku vlade, ki je bil izvoljen v skladu z
ustavo.

c) Odgovornost vlade
V naši prejšnji ureditvi je bilo razmerje med skupščino na normativni ravni prilagojeno značilnostim
skupščinskega sistema, kar je pomenilo, da je bil izvršni svet načeloma ne samo odgovoren skupščini,
temveč ji tudi podrejen. V praksi je bilo dejansko razmerje med njima odvisno predvsem od politične moči
Zveze komunistov, ki je svoje politične cilje udejanjala predvsem prek izvršnega sveta. na drugi strani je
imela skupščina mnogo več pristojnosti, kot jih imajo sodobni parlamenti, delna zaradi značilnosti
skupščinskega sistema, delno pa zaradi posebnosti samoupravnega sistema, katerega vrh je teoretično
predstavljala. Kot bomo videli kasneje, je tudi nova ustavna ureditev, še bolj pa zakonska ureditev in
praksa v veliki meri ohranila takšno pozicijo predstavniškega telesa, vsekakor v veliko večji meri, kot je
značilno za sodobne parlamentarne sisteme.
V naši ureditvi so sredstva za uveljavljanje politične odgovornosti pravzaprav vsa običajna sredstva, kot
jih poznajo različne ureditve v parlamentarnem sistemu. Gre torej za nezaupnico, zaupnico, interpelacijo
in poslansko vprašanje36. Poleg politične pa obstaja v naš ureditvi tudi posebna kazenska odgovornost
ministra. Predsednika vlade ali ministre namreč lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži ustave
in zakonov, storjene pri opravljanju njihovih funkcij (119. člen ustave).
Ne glede na temeljno zamisel ustavne ureditve je treba ugotoviti, da vloga in položaj slovenske vlade v
precejšnji meri odstopata od vloge in položaja vlada v parlamentarnem sistemu, kakršen je uveljavljen po
svetu. Delno od tega odstopa že sama ustava, zlasti glede imenovanja ministrov, še bolj pa zakon o vladi,
kot tudi poslovnik vlade in poslovnik državnega zbora.
Načelo kolektivne in individualne odgovornosti članov vlade, kakršna je značilna za sodobne
parlamentarne ureditve, je sicer določeno tudi v naši ustavni ureditvi. Vlada in posamezni ministri so v
okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru (110. člen ustave). Ministri so skupno
odgovorni za delo vlade, vsak minister pa za delo svojega ministrstva (prvi odstavek 114. člena ustave).
Več o ureditvi politične odgovornostivlade pri nas glej: Pogorelec, Politična odgovornost, str. 197 do 230; glej tudi:
Grad, Parlament in vlada, str. 305 do 315.
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V naši ustavni ureditvi se politična odgovornost ministra uveljavlja večinoma na načine, kot so običajni v
parlamentarnih sistemih, čeprav obstoji tudi nekaj posebnosti, ki izhajajo predvsem iz nekaterih odstopov
naše ureditve od klasičnega parlamentarnega sistema. Njihov učinek pa je predvsem v tem, da zavirajo in
otežujejo uveljavljanje politične odgovornosti ministra in vlade kot celote.
Individualna odgovornost ministra se uveljavlja prek različnih oblik odgovornosti ministra, tako prek
njegovega odstopa kot tudi prek političnega nadzorstva, ki ga izvaja Državni zbor nad njegovim delom.
Drugače kot v drugih ureditvah pa predsednik vlade nima nobenega neposrednega sredstva za uveljavitev
individualne odgovornosti ministra, saj ga lahko samo predlaga v razrešitev Državnemu zboru.
Kot rečeno, naša ustavna ureditev temelji na načelih parlamentarnega sistema, zato so že na ustavni ravni
vzpostavljeni temeljni mehanizmi odgovornosti vlade državnemu zboru. Odgovornost vlade je v naši
ustavi celo dokaj podrobno opredeljena, bolj kot je to običajno v drugih ustavnih ureditvah. Vsa ureditev
odgovornosti vlade državnemu zboru pa jasno kaže, na namen ustavodajalca, da vzpostavi sistem, ki naj
bi v čim večji meri okrepil stabilnost vlade.
Tako je po nemškem vzoru v naši ustavni ureditvi prevzet sistem konstruktivne nezaupnice (116. člen
ustave). državni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi le tako, da na predlog najmanj desetih poslancev z
večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. Med vložitvijo predloga za izvolitev
novega predsednika vlade in volitvami mora preteči najmanj oseminštirideset ur, razen če državni zbor z
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev ne sklene drugače, ali če je država v vojnem ali izrednem
stanju. Z izvolitvijo novega predsednika vlade, je dotedanji predsednik vlade razrešen, s čimer preneha
funkcija tudi vsem članom vlade. Da pa ne bi prišlo do brezvladja, določa ustava, da mora dotedanja vlada
opravljati do prisege nove vlade tekoče posle. Kaj to pomeni, ni natančno opredeljeno, vendar pa bi to
določbo kazalo razumeti tako, da v tem času vlada sprejema samo nujne odločitve, ne začenja pa večjih
in pomembnejših aktivnosti na novo, ne predlaga parlamentu politike in zakonov itd.
Nekoliko drugače je urejena konstruktivna nezaupnica v primeru, da je bil dotedanji predsednik vlade
izvoljen na podlagi določbe 4. odstavka 111. člena, torej zgolj z večino glasov opredeljenih poslancev. V
takem primeru mu je tudi nezaupnica izrečena v bistvu na enak način, kot je bil on sam izvoljen. Za
izvolitev novega predsednika vlade torej zadošča večina opredeljenih glasov navzočih poslancev.
Kot rečeno, se je naša ustava glede ureditve nezaupnice naslonila na nemški model, vendar pa z nekaterimi
pomembnimi odstopi. Sprejela je temeljno zamisel, po kateri se lahko nezaupnica vladi izreče samo tako,
da državni zbor z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade (116. člen ustave). Ta
zamisel v nemški ureditvi zagotavlja stabilnost izvršilne oblasti, kajti z izvolitvijo novega kanclerja je
praktično že tudi oblikovana nova vlada. Pri nas pa ni tako, ker mora državni zbor še imenovati ministre.
Če se to zaplete, lahko pride do položaja, ko imamo sicer novega predsednika vlade, ne pa tudi nove vlade,
kar lahko v končni posledici privede tudi do razpusta državnega zbora.
Imenovanje ministrov po državnem zboru je tako dejansko povečalo vpliv strankarske strukture v
parlamentu na uresničevanje odgovornosti vlade parlamentu, torej na delovanje pomembnega ustavnega
instituta nezaupnice. Ali bo do dejanskega imenovanja ministrov v državnem zboru prišlo je tako odvisno
v celoti od trdnosti koalicijskih razmerij in discipliniranosti poslancev koalicijskih strank, kar vse pomeni,
da so tudi po izvolitvi možni veliki zapleti pri oblikovanju vlade in da se lahko zgodi, da do nje sploh ne
pride. To pa praktično izničuje idejo konstruktivne nezaupnice. Mutatis mutandis to velja tudi glede
zaupnice.
Do glasovanja o nezaupnici pride lahko ne samo na prej opisani način, temveč tudi posredno, na podlagi
interpelacije. Interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra lahko vloži najmanj deset poslancev
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(prvi odstavek 118. člena ustave). Razprava o interpelaciji se lahko konča s sklepom, s katerim se oceni
delo vlade ali posameznega ministra, lahko pa se nadaljuje z glasovanjem o nezaupnici vladi kot celoti ali
posameznemu ministru. Vendar pa je mogoče nezaupnico vladi izreči samo, če se hkrati izvoli nov
predsednik vlade. Glede tega je sicer ustavna določba nejasna, vendar jo je treba tolmačiti skupaj z ostalimi
ustavnimi določbami, ki se nanašajo na odgovornost vlade državnemu zboru. Na tako stališče se je
postavila tudi poslovniška ureditev. Lahko pa se posebej glasuje o nezaupnici posameznemu ministru. Če
mu je izglasovana nezaupnica, se šteje, da je s tem tudi razrešen.
Ali ima še vlada večinsko podporo v parlamentu lahko preveri tudi predsednik vlade, ki lahko zahteva
glasovanje v državnem zboru o zaupnici vladi. Med zahtevo za glasovanjem o zaupnici in samim
glasovanjem mora poteči najmanj oseminštirideset ur in največ sedem dni od vložitve zahteve. Pred
glasovanjem o zaupnici ima predsednik vlade pravico obrazložiti svojo zahtevo.
Predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici posebej, lahko pa vprašanje zaupnice postavi tudi
ob sprejemanju zakona ali druge odločitve v državnem zboru in vprašanje zaupnice veže na sprejem
zakona ali druge odločitve v državnem zboru (117. člen ustave). V prvem primeru se o zaupnici posebej
glasuje v državnem zboru, v drugem primeru pa se ne glasuje posebej o zaupnici, temveč se glasuje samo
o zakonu ali drugi odločitvi. Če ta ni sprejeta v skladu s predlogom predsednika vlade, se šteje, da je bila
vladi izglasovana nezaupnica, v nasprotnem primeru pa, da je bila vladi izglasovana zaupnica. Do
nezaupnice lahko torej v takem primeru pride bodisi s sprejemom bodisi z nesprejemom zakona ali druge
odločitve v državnem zboru. Predsednik vlade lahko veže vprašanje zaupnice tudi na sprejem odločitve o
hitrem postopku za sprejem zakona. V takem primeru državni zbor mora uporabiti hitri postopek za
sprejem zakona. Če zakon ni sprejet se šteje, da je bila vladi izglasovana nezaupnica. Tu gre za neposredno
vezanost zaupnice na zakonodajno proceduro, posredno pa tudi na zakon.
Tudi pri glasovanju o zaupnici vladi na zahtevo predsednika vlade ne pride avtomatično do razpusta
državnega zbora, če vladi ni izglasovana zaupnica. V tem primeru sta možni dve rešitvi - ali državni zbor
v tridesetih dneh izvoli novega predsednika vlade ali pa v tem času pri ponovljenem glasovanju o zaupnici
izglasuje zaupnico dotedanjemu predsedniku vlade, torej stari vladi. Šele, če se ne zgodi ne eno ne drugo,
razpusti predsednik republike državni zbor in razpiše nove volitve.
V prvem primeru, torej, če se izvoli nov predsednik vlade, se po poslovniku uporabijo pravila, ki veljajo
za izglasovanje nezaupnice vladi. To je razumljivo, saj ima glede podpore vlade v državnem zboru
neizglasovana zaupnica enak učinek kot izglasovana nezaupnica. Ker pa se slednja lahko izvede samo
tako, da se izvoli nov predsednik vlade, je tudi glede tega položaj podoben. Za izvolitev novega
predsednika vlade po neizglasovani zaupnici se zato lahko uporabijo enaka pravila, kot so določena za
izvolitev novega predsednika vlade pri nezaupnici. Ta pravila določa že ustava, podrobneje pa poslovnik.
V drugem primeru pride do ponovnega glasovanja o zaupnici. Tega lahko zahteva bodisi sam predsednik
vlade ali pa najmanj deset poslancev. Seveda bi bilo neprimerno, da bi se ponovno glasovanje o zaupnici
dotedanjemu predsedniku vlade v takem primeru večkrat ponovilo, zato poslovnik državnega zbora
določa, da se lahko ponovno glasuje samo še enkrat. če je bilo prvo glasovanje o zaupnici vezano na
sprejem zakona ali druge odločitve v državnem zboru, ponovno glasovanje v državnem zboru ne spremeni
že sprejete odločitve. To pomeni, da se odločitev o sprejemu zakona ali druga odločitev ne more več
naknadno spremeniti zaradi tega, ker je bila vladi pri ponovnem glasovanju izglasovana zaupnica. Drugo
glasovanje o zaupnici torej ni več vezano na sprejem zakona ali druge odločitve, kot je bilo v takem
primeru prvo glasovanje.
Sedanja slovenska ustavna ureditev je delno sledila vzorom nemške ureditve, delno pa tudi tradiciji
prejšnje ustavne ureditve, tako da je ohranila tako interpelacijo kot tudi poslanska vprašanja. Ustava
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Republike Slovenije v 118. členu določa, da lahko najmanj deset poslancev sproži v državnem zboru
interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev
izreče nezaupnico vladi ali posameznemu ministru, državni zbor vlado ali ministre razreši. Tudi po naši
ureditvi torej lahko interpelaciji sledi razprava o delu vlade oziroma posameznega ministra, ki se lahko
konča z izrekom nezaupnice vladi ali posameznemu ministru. Posledica nezaupnice pa je, da državni zbor
vlado ali ministra razreši. V zvezi s to ureditvijo se zastavlja zlasti vprašanje je, na kakšen način državni
zbor odloča o nezaupnici vladi in ministru, če se na ta način zaključi razprava o interpelaciji.
Ustava ne določa posledic interpelacije, razen možnosti, da se na podlagi interpelacije izreče nezaupnica
vladi ali posameznemu ministru. Druge možne posledice zato določa poslovnik. Razprava o interpelacije
se v skladu s poslovnikom lahko konča na dva načina, ki imata lahko bistveno različne posledice za vlado
ali posamičnega ministra. Lahko se interpelacija izteče s sklepom, s katerim se oceni delo vlade ali
posamičnega ministra. Tak sklep lahko predložijo poslanci, ki so vložili interpelacijo
Poslovnik ureja tudi postopek za primer, da se razprava o interpelaciji izteče v glasovanje o nezaupnici
vladi ali posamičnemu ministru. Glede glasovanja o nezaupnici vlade je poslovnik sprejel razlago, ki smo
jo prej obrazložili, da gre torej v vsakem primeru lahko le za t.im. konstruktivno nezaupnico. To pomeni,
da se na podlagi razprave o interpelaciji lahko začne postopek za izglasovanje nezaupnice vladi, ki mora
potekati v skladu s pravili, določenimi za glasovanje o nezaupnici vladi. Poslovnik v okviru določb o
interpelaciji posebej določa le, da lahko po končani razpravi o interpelaciji o delu vlade najmanj deset
poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici vlade, če hkrati s to zahtevo predložijo izvolitev novega
predsednika vlade.
Bolj enostavno je glasovanje o nezaupnici ministru. Po poslovniku namreč lahko najmanj deset poslancev
po končani razpravi o interpelaciji predloži, naj se glasuje o nezaupnici ministru, zoper katerega je bila
vložena interpelacija. V primeru izglasovane nezaupnice ministru, pa se šteje, da je minister razrešen. Tu
je poslovnik bolj logično kot ustava uredil postopek nezaupnice ministru. Iz zgolj besedne razlage ustave
bi namreč sledilo, da mora državni zbor potem, ko je že izrekel nezaupnico ministru, tega še posebej
razrešiti. Taka razrešitev pa bi imela lahko zgolj ugotovitveno naravo. Zaradi tega je bolj smotrna
poslovniška dikcija, po kateri se na podlagi izglasovane nezaupnice ministru, šteje, da je minister že tudi
razrešen.
Ustava ne ureja poslanskega vprašanja, pač pa zakon o poslancih in poslovnik državnega zbora. Zakon o
poslancih v 20. členu določa, da ima poslanec pravico dati poslanske pobude in postaviti poslanska
vprašanja vladi ali posameznemu ministru. Poslansko vprašanje se postavi glede posameznega vprašanja
iz pristojnosti vlade ali posamičnega ministrstva.
V 240. členu Poslovnika Državnega zbora je določeno, da lahko vsak poslanec vladi ali posameznemu
ministru ali generalnemu sekretarju vlade postavi vprašanje ali poda pobudo za ureditev posameznih zadev
oziroma za sprejem določenih ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva ali
vladne službe. Na ta vprašanja mora odgovoriti minister oziroma generalni sekretar. Na prva štiri
poslanska vprašanja poda odgovor predsednik vlade, če se nanašajo na oblikovanje ali uresničevanje
vladne politike. Poslovnik loči dve vrsti poslanskih vprašanj, ki so lahko ustna ali pisna, s tem, da so
poslanske pobude lahko le pisne. Pri vrstnem redu postavljanja vprašanj imajo prednost poslanci opozicije.
Vlada in posamični minister sta na poslansko vprašanje dolžna odgovoriti.
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3.5. Pravna ureditev položaja in delovanja Državnega zbora
3.5.2. Ustavna ureditev
Ustava iz leta 1991 je vzpostavila pravno ureditev parlamenta, ki je povsem primerljiva z drugimi
sodobnimi demokratičnimi državami, in ki ni podvržena nobeni drugi pravni ureditvi37. Tudi avtonomna
sfera - naj si gre za lokalno ali pa za funkcionalno samoupravo - je dokaj ostro ločeno od države. To velja
v celoti za državni zbor, medtem ko ima avtonomna sfera še vedno pomemben vpliv na državni svet, ki je
zasnovan kot predstavništvo posebnih družbenih interesov.
Tako kot druge sodobne ustave tudi naša ustava vsebuje temeljno ureditev položaja parlamenta, ki je
primerljiva z drugimi sodobnimi ustavnimi ureditvami, čeprav seveda tudi tu velja, da so ureditve med
seboj podobne, ne pa enake. Na splošno bi lahko rekli, da naša ustava vprašanja v zvezi s predstavniškim
telesom kot tudi druga vprašanja državne ureditve ureja dokaj skopo, ponekod pa celo pomanjkljivo.
Značilno za našo pravno ureditev državnega zbora je, da je ustavna ureditev zelo splošna, bolj kot je to
običajno, in prepušča veliko pomembnih vprašanj v ureditev zakonu in poslovniku. To ima na eni strani
neke prednosti, zlasti v tem, da daje možnost zakonodajalcu, da ureditev prilagaja spremenjenim
okoliščinam, na drugi strani pa slabi ustavni položaj parlamenta, saj ustava daje najvišje pravne garancije,
prepustitev ureditve zakonu pa dopušča trenutni parlamentarni večini prevelike možnosti posega v položaj
parlamenta.
Z vsebinskega vidika pa našo ureditev loči od drugih primerljivih ureditev predvsem to, da določa nekatere
pristojnosti državnega zbora, ki jih sicer parlamenti v parlamentarnem sistemu nimajo. Gre zlasti za vrsto
pristojnosti na kadrovsko volilnem področju, kjer sicer v primerljivih ureditvah deluje zlasti šef države. Pri
nas pa državni zbor voli oziroma imenuje vrsto najvišjih državnih funkcionarjev, kar je velika posebnost
v državah z parlamentarnim sistemom. Te pristojnosti so določene v glavnem že z ustavo, mnoge pa z
zakonom. To ima pomembne posledice na delovanje državnega zbora, kar se seveda izraža tudi v pravni
ureditvi njegove organizacije in delovanja – od ustave do poslovnika državnega zbora. Zato je
parlamentarno pravo, ki ureja položaj in delovanje državnega zbora, v tem pogledu nekoliko drugačno od
parlamentarnega prava v drugih državah s parlamentarnim sistemom, saj je velik del pravne ureditve
posvečen proceduralnim zadevam v zvezi z izvajanjem kadrovsko volilne funkcije državnega zbora,
znotraj tega pa še posebej v razmerju do vlade, saj državni zbor voli predsednika vlade in imenuje ter
razrešuje ministre.
Položaj predstavniškega telesa ureja ustava neposredno, v tistih ustavnih določbah, ki se nanašajo na to
vprašanje, pa tudi posredno, namreč v ustavnih določbah, ki določajo državno ureditev in v drugih ustavnih
določbah. Zlasti velja to za državni zbor, katerega položaja ni mogoče razumeti, če ga ne primerjamo z
ustavnim položajem drugih državnih organov (zlasti vlade) in če ga ne umestimo na ustrezen način v okvir
temeljnih ustavnih načel, kot sta zlasti načelo suverenosti ljudstva, načelo demokratičnosti, načelo pravne
države in načelo delitve oblasti. Temeljna načela državne ureditve v splošnih določbah ustave so
poglavitna podlaga in vodilo za razlago tistega dela ustave, ki podrobneje ureja organizacijo in delovanje
državne oblasti, znotraj tega pa predstavniškega telesa.
Ustavno ureditev položaja državnega zbora je treba obravnavati v okviru celotne državne ureditve in to ne
samo v okviru posebnega poglavja o državni ureditvi, temveč tudi širše, saj so nekatera temeljna načela
državne ureditve zajeta že v splošnih določbah na začetku ustave, nekatera pa v posebnih poglavjih, zlasti
to velja za ustavno sodišče. Nekatere elemente državne ureditve pa vsebujejo tudi druga poglavja, ki sicer
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urejajo druga vprašanja. Nekatera temeljna načela državne ureditve so torej vsebovana že v splošnih
določbah ustave.

3.5.3. Zakonska ureditev
Tudi v naši ureditvi zakoni urejajo vprašanja ustavnega pomena, ki jih ni uredila že ustava. Vendar so ti
zakoni v enakem položaju kot drugi zakoni; naša ureditev torej ne pozna posebnih (organskih ali
podobnih) zakonov. Tudi sprejemajo se zakoni, ki urejajo vprašanja ustavnega pomena, praviloma na enak
način kot drugi zakoni, čeprav za nekatere med njimi velja izjema, da se sprejemajo na zahtevnejši način,
namreč z višjo večino. Tako določa ustava v četrtem odstavku 80. člena, da volilni sistem za volitve
poslancev državnega zbora ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev
državnega zbora, torej z absolutno kvalificirano večino, ki je enaka večini, potrebni za sprejem ustavne
spremembe38. Kot rečeno, pa se drugi tovrstni zakoni sprejemajo na enak način kot vsi drugi zakoni.
Z vidika parlamentarnega prava lahko ugotovimo, da so zakoni pomemben vir pravne ureditve
oblikovanja državnega zbora in državnega sveta, pa tudi organizacije in delovanja državnega sveta,
medtem ko slednje velja glede državnega zbora v razmeroma majhnem obsegu. Najbolj neposredno
posegajo v pravno ureditev državnega zbora Zakon o poslancih, Zakon o parlamentarni preiskavi in Zakon
o sodelovanju med državnim zborom in vlado v Evropskih zadevah.
Zakoni, ki tvorijo del državne ureditve, torej v večji ali manjši meri posegajo tudi v ustavno materijo. To
je odvisno predvsem od tega, v kakšni meri so ta vprašanja urejena že z ustavo in koliko je prepuščeno
prostora za zakonsko ureditev. Znotraj tega pa je treba pri zakonski ureditvi upoštevati naravo in funkcije
organa in ustavno določena razmerja do drugih državnih organov.
Včasih je težko določiti mejo, do katere lahko gre zakon pri urejanju vprašanj, ki po svoji vsebini sodijo v
ustavno materijo39. Najlažje je takrat, kadar ustava že sama nalaga zakonu, da uredi kakšno tako vprašanje.
Tako npr. ustava v 80. členu določa, da volilni sistem za volitve v državni zbor ureja zakon, dalje v 86.
členu določa, da lahko zakon določi drugačno večino za sprejemanje zakonov in drugih odločitev
državnega zbora, kot je predpisana z ustavo. Takih ustavnih pooblastil je veliko tudi v ustavnih določbah,
ki se nanašajo na ustavno ureditev drugih državnih organov. Bistveno težje je določiti dimenzije
zakonskega urejanja v drugih primerih, torej takrat, kadar ni ustavnega pooblastila za podrobnejšo
zakonsko ureditev40.
3.5.4. Poslovniška ureditev
Tako kot v drugih sodobnih demokratičnih državah je poslovnik Državnega zbora nadvse pomemben
pravni akt, ki ureja delo in poslovanje tega organa, ki pa se mora pri tem gibati v okviru ustave in zakona.
Tako ustava v 94. členu določa, da ima državni zbor svoj poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino
Tako večina je ustava ohranila, čeprav je bil z ustavnim zakonom iz julija 2000 z ustavo neposredno določen volilni
sistem.
39
Glej: Grad F., Meje zakonskega urejanja organizacije državne oblasti, V. Dnevi javnega prava, Portorož, 7.-9. junij
1999, Zbornik razprav, str. 485 do 495.
40
Tu je več možnih položajev, zlasti položaj, ko ustava neko vprašanje sama uredi ali pa ga sploh ne uredi. Ustava lahko uredi
neko vprašanje v zvezi z državnim organom zelo splošno, kar praviloma terja podrobnejšo zakonsko ureditev, ker se sicer navadno
ustavna norma brez podrobnejše zakonske ureditve ne bi mogla izvrševati. V takih primerih je zakon vezan samo na vsebino
pravila, ki ga določa ustava. Posebej zapleten je položaj, če ustava nekega vprašanja sploh ne ureja. V takem primeru je vprašanje
ali zakon lahko to stori namesto nje ali pa tega ne sme. Gre namreč za vprašanje ali to, da tako vprašanje ni urejeno v ustavi,
pomeni, da ustavodajalec sodi, da ne sme biti urejeno, ali pa to pomeni, da ga prepušča zakonski ureditvi.
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navzočih poslancev. V 101. členu ustava določa, da ima svoj poslovnik državni svet, ki pa ga sprejema z
večino glasov vseh svojih članov.
Z navedeno ustavno določbo je z ustavo priznana državnemu zboru parlamentarna avtonomija, na podlagi
katere si sam ureja svoje delo in poslovanje, kar je sicer običajno za sodobne parlamente. Gre torej za
regulativno avtonomijo. Temeljna načela za njegovo delo so določena že v ustavi, poslovnik pa jih
podrobneje ureja in razčlenjuje. Posamezna vprašanja v zvezi s poslovanjem državnega zbora pa so
urejena tudi v nekaterih zakonih, kot so zlasti zakon o volitvah v državni zbor, zakon o poslancih, zakon
o vladi, o ustavnem sodišču in o referendumu.
Tako kot za zakon velja tudi za poslovnik, da mora biti v skladu z ustavo. Prav tako kot zakon tudi
poslovnik praviloma ureja vrsto vprašanj, ki so ustavnega pomena in tvorijo ustavo v materialnem
pomenu. Večina teh zadev se nanaša na ureditev lastnega dela in poslovanja, del teh vprašanj pa ureja
razmerja z drugimi državnimi organi, s čimer lahko poseže v položaj teh organov, kakršnega jim
zagotavlja ustava. Zato bi se moral pri tem poslovnik omejiti zgolj na določanje proceduralnih zahtev do
teh organov, ne bi pa jim smel nalagati nobenih dolžnosti, izven tega okvira. Zato mutatis mutandis tudi
zanj velja, kar je bilo povedano o načinu in mejah zakonodajnega urejanja zadev ustavnega pomena.
Ustava določa tudi, da se poslovnik državnega zbora sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev,
torej z relativno kvalificirano večino. To je dokaj zahtevna večina, ki je utemeljena s potrebo po čim širšem
konsenzu glede temeljnih pravil ravnanja subjektov v delovanju državnega zbora.
Ta večina je dosti zahtevnejša od večine, ki je potrebna za sprejem večine zakonov, ker se ti praviloma
sprejemalo zgolj z večino opredeljenih glasov. S tega vidika je v našem sistemu dana poslovniku večja
teža kot večini zakonov. To vnaša težave v umeščanje poslovnika v hierarhijo pravnih predpisov. Na eni
strani ima sicer poslovnik značaj internega in avtonomnega parlamentarnega akta, ki ureja delo in
poslovanje državnega zbora, torej razmerja med udeleženci v njegovem delu. To ga seveda postavlja v
drugačen položaj kot zakone in podzakonske akte, ki imajo splošno veljavo in se zato nanašajo na vse
subjekte. Na drugi strani pa lahko pride do položaja, da si konkurirata poslovnik in zakon ali drugi pravni
akt, kar zahteva opredelitev mesta poslovnika v hierarhiji pravnih predpisov, zlasti v razmerju do zakona.
To vprašanje je še zlasti pomembno, kadar pride do vprašanja skladnosti poslovnika z višjimi pravnimi
akti.
Nobenega dvoma seveda ni o tem, da mora biti poslovnik v skladu z ustavo kot najvišjim pravnim aktom,
kar se tiče njegove skladnosti z zakonom, pa je treba upoštevati, da je zakon (poleg ustave)
najpomembnejši pravni akt, ki ga sprejema državni zbor. Zato v praksi ta upošteva zakonsko ureditev kot
močnejšo od poslovniške. Vendar pa je treba ob tem ugotoviti, da je šlo tu za področja, ki niso tipično
poslovniške narave, ker ne sodijo v okvir dela in poslovanja državnega zbora (vlada, proračun in podobno).
Drugače bi moralo biti glede vprašanj, ki sodijo v izključno avtonomno sfero državnega zbora, ker se
nanašajo na njegovo delo in poslovanje, kajti glede teh vprašanj je poslovnik najvišji akt oziroma je nad
njim samo še ustava, zato bi moral tu imeti poslovnik prednost pred zakonom.
Poslovnik državnega zbora v marsičem presega značaj internega avtonomnega akta, kajti v nekaterih delih
ureja vprašanja, ki sodijo v ustavno materijo, kar zlasti velja za ureditev razmerja do drugih državnih
organov, zlasti državnega sveta in vlade, v tem okviru pa še posebej za uveljavljanje odgovornosti vlade
državnemu zboru. Ta del poslovnika državnega zbora namreč vsebuje vrsto določb, ki so v drugih ustavnih
ureditvah pogosto predmet neposrednega ustavnega urejanja. Poslovnik namreč ureja tudi razmerja do
drugih temeljnih državnih organov ter sodelovanje še z nekaterimi drugimi subjekti, kar je pomemben in
tudi dokaj obsežen del poslovnika.
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Z vidika subjektov, na katera se nanaša poslovnik, lahko ugotovimo, da ureja položaj in pravila ravnanja
vseh tistih subjektov, ki na nek način sodelujejo v delu in poslovanju državnega zbora. To so v prvi vrsti
poslanci, ki stalno sodelujejo v delu zbora, ki se izraža predvsem skozi njihovo delovanje, dalje pa tisti
organi oziroma njihovi predstavniki, ki občasno sodelujejo v delu zbora. Med državnimi organi, ki
sodelujejo v delu državnega zbora, je treba posebej omeniti vlado oziroma njene predstavnike, ker glede
na svoj položaj in funkcije praktično stalno sodelujejo v delu zbora. V primerjavi z drugimi ureditvami pa
je državni zbor bistveno bolj povezan z vlado, saj voli predsednika vlade in celo imenuje (in razrešuje)
ministre. Zato mora poslovnik državnega zbora urejati tudi ta vprašanja, ki jih sicer poslovnikom drugih
parlamentov ni treba.
Tu gre za vrsto določb ustavnega pomena, npr. dolžnosti predsednika vlade v postopku imenovanja
ministrov, pravica predlagati kandidata za predsednika vlade v primeru neizglasovane zaupnice in tako
naprej. V nekaterih delih pa ima poslovnik (vsebinsko gledano) tudi značaj zakona, torej splošnega akta,
ki velja za vsakogar. Na stališče, da pri poslovniku ne gre zgolj za interni akt, se je postavilo tudi Ustavno
sodišče. To je namreč ob presoji ustavnosti določb poslovnika v obrazložitvah dveh svojih odločb41
sprejelo stališče, po katerem ima poslovnik v delu, ki ureja postopek sprejemanja aktov državnega zbora,
položaj zakona, saj na abstrakten in originaren način ureja pravna razmerja. Na tako oceno pravne narave
poslovnika je tudi oprlo stališče, da je pristojno za oceno ustavnosti njegovih določb, in s tem postavilo
poslovnik glede ustavnosodne presoje v položaj zakona. Podobno bi moralo veljati tudi glede tistega dela
poslovnika, ki ureja razmerja med državnim zborom in drugimi državnimi organi. Seveda pa se ob tem
pojavlja tudi vprašanje ali ni ustavno sodišče s tako široko razlago svojih pristojnosti poseglo v avtonomijo
parlamenta. Na drugi strani pa je treba upoštevati, da je ustava najvišji pravni akt, ki mora veljati za vsak
subjekt, tudi za parlament.
Poslovnik državnega zbora torej ni pomemben samo za delovanje državnega zbora, temveč je pomemben
tudi kot pravni vir, saj je nedvomno med najpomembnejšimi pravnimi viri ustavne ureditve. Na drugi
strani pa ima tudi zelo velik politični pomen, saj določa pravila, po katerih se morajo ravnati politične
stranke in drugi politični subjekti pri vsem njihovem delovanju, ki se uresničuje prek predstavniškega
telesa.
Vsebino poslovnika določa že ustava, ki jo omejuje na ureditev dela in poslovanja državnega zbora,
podrobneje pa sam poslovnik, po katerem se s poslovnikom ureja organizacija in način dela državnega
zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslancev. Urejanje svoje notranje organizacije in načina
delovanja spada v okvir parlamentarne avtonomije državnega zbora, kar tvarino poslovnika tudi razmejuje
od zakonske tvarine. Glede tega je značilna odločba Ustavnega sodišča (Odl.US: U-I-303/05), ki je
razveljavila določbo zakona o državni upravi (2. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
državni upravi - Uradni list RS, št. 93/05), na podlagi katere je lahko Vlada v primerih odsotnosti ali
zadržanosti ministra in državnega sekretarja na predlog ministra pooblastila generalnega direktorja, da v
okviru svojega delovnega področja predstavlja vlado pri delu Državnega zbora. Ustavno sodišče je namreč
menilo, da je to vprašanje po svoji naravi originarna vsebina poslovnika, ki bi morala biti sprejeta z
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev (medtem ko se zakon o državni upravi sprejema z večino
opredeljenih glasov navzočih poslancev). Zato je sporna zakonska določba po stališču ustavnega sodišča
v neskladju s 94. členom Ustave.
Poslovnik določa tudi, da se poleg poslovnika lahko način dela in organizacija dela državnega zbora ureja
tudi z drugimi akti. Po določbi 2. člena poslovnika namreč lahko tista vprašanja organizacije in načina
dela državnega zbora, ki niso urejena s poslovnikom, uredijo odloki ali drugi akti državnega zbora v skladu
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s poslovnikom. V 3. členu poslovnika pa je določeno, da se lahko način dela delovnih teles državnega
zbora v skladu s poslovnikom ureja tudi z odloki o ustanovitvi delovnih teles in s poslovniki delovnih teles.
Poleg poslovnika, torej notranjo pravno ureditev državnega zbora tvorijo tudi odloki, ki jih sprejme sam
državni zbor, ter poslovniki, ki so jih pooblaščena sprejeti delovna telesa za ureditev lastnega dela in
poslovanja. Tudi tu gre za pomembne vidike regulativne avtonomije državnega zbora. V razmerju do
poslovnika so to nižji akti, ki morajo biti v skladu s poslovnikom kot najvišjim pravnim aktom avtonomne
ureditve državnega zbora. Vsebina teh aktov je bodisi urejevalne bodisi izvršilne narave. Tudi sprejemajo
se na enostavnejši način kot poslovnik.
Odlok ima lahko zelo različno vsebino, saj se z njim lahko urejajo širša vprašanja ali pa odloča o
konkretnih zadevah. Z odlokom državni zbor ureja svojo notranjo organizacijo, način dela in razmerja v
državnem zboru, odloča o volitvah, imenovanjih in razrešitvah, ustanavlja javne zavode in javna podjetja,
kadar zakon tako določa, ter v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom daje soglasje k aktom javnih
zavodov in javnih podjetji, ter ureja druge zadeve splošnega pomena v skladu za zakonom. Z vidika narave
norm, ki tvorijo poslovnik, bi lahko rekli, da gre tako za materialne norme, ki določajo pravice in
obveznosti udeležencev v delu državnega zbora, kot tudi za procesne norme, s katerimi se urejajo postopki
za izvajanje pristojnosti državnega zbora. Čeprav se pogosto materialne norme prepletajo s procesnimi, je
vendar treba ugotoviti, da v poslovniku prevladujejo procesne norme in da so večinoma tudi posebej
grupirane znotraj poslovniškega besedila.
Pri uporabi pravnih aktov lahko pride do sporov in potrebe po tolmačenju oziroma razlagi, kar še posebej
velja za poslovnik, ki ureja delovanje parlamenta, ki je s političnega vidika konflikten proces, v katerem
neprestano nastajajo nasprotujoče težnje, ki jim pogosto sledi tudi različno razumevanje poslovniških
pravil. Zaradi tega tudi poslovnik državnega zbora posebej ureja razlago poslovnika. Vsaka razlaga ima
lahko različne ravni in jo dajejo različni subjekti. Največjo težo ima vselej razlaga, ki jo daje organ, ki je
sprejel akt, ki naj se razlaga, torej avtentična razlaga, ki ima navadno tudi obvezno naravo. Seveda pa to
velja znotraj pristojnosti organa, v primeru spora namreč zakon razlaga sodna veja oblasti.
Razlaga poslovnika je največkrat potrebna med sejo državnega zbora, ko pride do dilem ali celo do spora
o tem, kako tolmačiti poslovnik v konkretnem primeru. Med sejo razlaga poslovnik predsedujoči, kar je
običajna naloga in odgovornost predsedujočega parlamentu. Zunaj seje zbora pa daje razlago poslovnika
komisija za poslovnik in sicer na pobudo poslancev, delovnih teles državnega zbora ali vlade. Komisija
po potrebi pridobi mnenje zakonodajno-pravne službe. Ker ima razlaga te komisije veliko težo in je
navadno v praksi tudi že dokončna, jo lahko komisija sprejme samo z dvotretjinsko večino glasov svojih
članov. Če se izkaže, da ni mogoča dovolj trdna in jasna razlaga, lahko komisija predlaga, naj državni zbor
sprejme avtentično razlago poslovnika po postopku, ki velja za avtentično razlago zakona.
V primerjavi s poslovniki parlamentov v državah, ki imajo že daljšo parlamentarno tradicijo, je poslovnik
državnega zbora dokaj podroben, zlasti v tistem delu, ki se nanaša na seje državnega zbora, kar je na eni
strani posledica še ne dovolj utrjenih razmerij med parlamentarno večino in opozicijo, na drugi strani pa
splošnega pomanjkanja parlamentarne prakse. Vse to povzroča težave in nesoglasja, ki jih parlamenti z
daljšo prakso navadno sploh ne poznajo, in zahteva zapisana pravila v poslovniku, ki so v utečenem
parlamentu povsem nepotrebna.
3.5.5. Sodne odločbe
Sodne odločbe pomembno vplivajo na avtonomijo parlamenta predvsem v tistih državah, ki imajo
anglosaški pravni sistem. V drugih državah je podobno, kjer poznajo ustavnosodno kontrolo. Odločbe
42

ustavnih sodišč imajo namreč lahko zelo pomemben vpliv na pravno ureditev parlamenta in so tudi dokaj
pogost vir parlamentarnega prava42. Ustavna sodišča namreč z odločanjem o protiustavnosti zakonov,
parlamentarnih aktov in drugih splošnih aktov, ki urejajo delo in poslovanje parlamenta interpretirajo
ustrezne ustavne določbe in s tem pomembno vplivajo na vsebino parlamentarnega prava.
Tudi pri nas na pravni položaj predstavniškega telesa pomembno vplivajo tudi sodne odločbe, predvsem
pa odločbe ustavnega sodišča. To velja zlasti za odločbe, s katerimi odloča o skladnosti zakona ali drugega
splošnega akta z ustavo in zakonom ter za tiste, s katerimi odloča o sporih o pristojnostih med različnimi
državnimi organi, kot tudi za tiste, s katerimi presoja ustavnost poslovnika ter ustavnost iz zakonitost
postopka sprejemanja aktov državnega zbora. Ustavno sodišče Republike Slovenije je na področju
parlamentarnega prava sprejelo vrsto pomembnih odločb, ki se obravnavajo na različnih mestih tega dela.

O tovrstni problematiki poglobljeno razpravlja Borut Šinkovec v delu: Šinkovec B., Odločbe ustavnega sodišča kot
pravni vir (doktorska disertacija), Ljubljana 2010.
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II. POJAVNE OBLIKE AVTONOMIJE DRŽAVNEGA ZBORA

1. Avtonomija in pristojnost
Pogosto se avtonomija enači s pristojnostjo, vendar gre v resnici za dva pojava, ki sta hkrati samostojna, a
med seboj tesno povezana. Oba pojava sta vezana v kontekstu naše raziskave na državno oblast, ki je
usmerjena nasproti drugim subjektom, medtem ko se avtonomija nanaša predvsem na položaj subjekta,
ki izvaja državno oblast. Slednjo vedno izvajajo državni organi v okviru svojih pooblastil oziroma
pristojnosti. Gre torej za nalogo izvajanja oblasti oziroma pooblastilo za oblastveno delovanje. V sodobnih
državah je izvajanje oblasti organizirano tako, da jo na različnih področjih delovanja opravljajo različni
državni organi. Zato imajo državni organi različna delovna področja oziroma pristojnosti, vendar pa mora
biti delovanje vseh državnih organov med seboj usklajeno, kar se zagotavlja v okviru hierarhije državnih
organov ter z njihovim medsebojnim sodelovanjem.
Drugo pa je vprašanje, v kakšni meri je državni organ samostojen pri izvajanju svoje funkcije. Gre torej
za vprašanje ali organ sam odloča, kako bo izvajal svojo pristojnost, ali pa mu to predpiše nek drug državni
organ. Ali ima torej proste roke pri tem, kako se bo organiziral za izvajanje svoje pristojnosti ali pa ne. Gre
torej za to ali ima, oziroma v kolikšni meri ima, državni organ avtonomijo pri izvajanju svojih pristojnosti.
Enako velja tudi glede avtonomije parlamenta, ki pomeni, da je parlament samostojen pri svojem
delovanju in ni podrejen nobenemu drugemu državnemu organu. Gre torej za položaj predstavniškega
telesa v državni organizaciji, ki ga označuje njegova samostojnost in neodvisnost od drugih državnih
organov. Tak položaj predstavniškega telesa je izraz načela delitve oblasti, iz katerega izhaja
enakopravnost različnih organov, ki izvajajo različne funkcije državne oblasti. Avtonomija parlamenta se
povsod kaže predvsem v razmerju do izvršilne veje oblasti, ki ima dejansko največjo moč v državni
organizaciji, v določeni meri pa tudi v razmerju do organov, ki izvajajo ustavnosodno kontrolo.
Oblastne pristojnosti torej niso del avtonomije. Zato teh dveh pojmov ne smemo enačiti, kar pa ne pomeni,
da nista tesno povezana med seboj. Navadno namreč sledi večjim pooblastilom parlamenta tudi njegova
večja avtonomija in nasprotno – čeprav ni vedno tako. Avtonomija parlamenta ni namenjena samo
formalni zadostitvi načelu enakopravnosti med temeljnimi državnimi organi, temveč je nujno potrebna za
izvajanje njegove funkcije. S tega vidika pomeni avtonomija parlamenta predvsem funkcionalno
avtonomijo. V okviru parlamentarne avtonomije si predstavniško telo samostojno in neodvisno od drugih
državnih organov določa notranjo strukturo in organizacijo ter način delovanja (načelo
samoorganiziranja).
V okviru ustavne ureditve državne organizacije je tudi parlamentarna avtonomija največkrat neposredno
ali posredno določena že v ustavi, kar zlasti velja za novejše demokracije, medtem ko je v starejših
demokracijah avtonomija parlamenta tradicionalni institut, ki ne zahteva posebnih ustavnih garancij.
Avtonomija parlamenta je na ustavni ravni vsebovana že v ustavnem načelu suverenosti ljudstva in
predstavniške demokracije ter v ustavnem načelu delitve oblasti, največkrat pa tudi izrecno določena v
delu ustave, v katerem je določen položaj organov različnih vej oblasti in urejena njihova medsebojna
razmerja. Parlamentarna avtonomija pa je navadno določena tudi v zakonih, ki urejajo ustavno tvarino
(kot npr. v organskih zakonih v francoski ureditvi).
Avtonomija parlamenta obsega torej samostojen in neodvisen položaj na različnih področjih
parlamentarnega delovanja, ki jih bolj ali manj eksplicitno priznavajo tudi sodobne ustave, čeprav se precej
razlikujejo glede njenega obsega. Nekatere ustave posebej priznavajo različne oblike avtonomije
44

parlamentu, vsekakor pa po sodobnem razumevanju predstavniške demokracije velja, da je vprašanje v
zvezi z organizacijo in delom parlamenta, ki v ustavi ni posebej urejeno v domeni avtonomije parlamenta
(razen, če ustava posebej določa, da se neko vprašanje uredi z zakonom). To seveda pomeni, da je
avtonomija parlamenta toliko večja, kolikor manj so v ustavi urejena vprašanja parlamentarne organizacije
in delovanja. ker ta vprašanja ureja lahko parlament avtonomno. Gledano zgolj z vidika avtonomije
parlamenta je to gotovo dobro, ker krepi njegovo avtonomno urejanje, na drugi strani pa lahko preveč
zadev prepušča v urejanje vsakokratnemu parlamentu, kar ima lahko slab vpliv na kontinuiteto
parlamentarnega delovanja. Še pomembnejše pa je, da ustava zagotavlja avtonomijo parlamenta v
razmerju do drugih organov državne oblasti, zlasti v razmerju do izvršilne veje oblasti.
2. Ustavna podlaga avtonomije Državnega zbora
Avtonomija parlamenta je v veliki meri odvisna od ustavne ureditve organizacije državne oblasti. Naša
ureditev je glede tega primerljiva z drugimi sodobnimi demokratičnimi državami in temelji na sodobnih
načelih, kot so zlasti načelo demokratičnosti, načelo pravne države in načelo delitve oblasti. Omenjena
načela so bila prevzeta iz drugih sodobnih ustavnih ureditev in so pomenila temeljit prelom s prejšnjo
ustavno ureditvijo, ki je temeljila na drugačnih izhodiščih, kot so običajna za sodobno ureditev. V
primerjavi z drugimi sodobnimi ustavami je naša ustava pri urejanju organizacije državne oblasti izrazito
splošna in v nekaterih delih tudi dokaj skopa, ponekod pa celo nekoliko pomanjkljiva. Vsekakor je
primerljiva z drugimi sodobnimi evropskimi ustavami, po katerih se je tudi zgledovala.
Slovenska ustava vprašanja državne ureditve obravnava v poglavju z istim naslovom, vendar pa ne v
celoti, saj so nekatera temeljna načela državne ureditve zajeta že v splošnih določbah na začetku ustave,
nekatera pa v posebnih poglavjih, kar posebej velja za ustavno sodišče. Nekatere elemente državne
ureditve pa vsebujejo tudi druga poglavja, ki sicer urejajo druga vprašanja.
V posebnem poglavju o državni ureditvi so urejena tista vprašanja, ki se v skladu s sodobnimi standardi
urejajo na ustavni ravni, vendar pri tem ustava ni povsem uravnotežena. Tako so nekateri deli državne
ureditve urejeni manj podrobno kot drugi. To velja zlasti za državni svet, ki je urejen bistveno manj
podrobno kot drugi državni organi, še posebej v primerjavi z državnim zborom.43 Dokaj splošno je tudi
urejen položaj in pristojnosti predsednika republike, medtem ko je v poglavju o vladi razmeroma malo
določb o sami vladi, njenem položaju in njenih pristojnostih, veliko pa o institutih odgovornosti vlade
državnemu zboru. Na drugi strani ustava ureja tudi vprašanja, ki jih druge ustave navadno ne urejajo. Tako
ni običajno, da so ustavna materija ureditev položaja in funkcije državnega tožilstva, zlasti pa ne sodi v
okvir ustavne materije ureditev odvetništva in notariata.
Tako kot v drugih sodobnih ustavnih ureditvah, torej tudi pri nas, zakonodajno funkcijo opravlja parlament
kot predstavniško in zakonodajno telo, izvršilno funkcijo predsednik republike kot šef države in vlada,
sodno funkcijo pa sodišča. Posebno mesto pri tem ima ustavno sodišče, ki opravlja funkcijo ustavnosodne
kontrole.
Iz drugih določb ustave pa izhaja organizacija oblasti in razdelitev funkcij državne oblasti med najvišje
državne organe, ki pa ni izvedena dosledno, temveč obstaja kar nekaj prvin, ki povzročajo motnje v
razmerjih med temeljnimi državnimi organi. To še posebej velja glede razmerja med zakonodajno in
izvršilno oblastjo. V tem razmerju je vzpostavljeno neravnotežje v korist zakonodajne veje oblasti, kar se
kaže v mnogih prvinah, zlasti pa v pretiranih pristojnostih državnega zbora v kadrovskih zadevah in na
Tako je državnemu zboru posvečeno kar 16. členov, državnemu svetu pa le 6. členov (96. do 101. člen), ki urejajo
predvsem strukturo in pristojnosti državnega sveta, zaradi česar ustava ni uredila nekaterih vprašanj, ki so pomembna za
organizacijo in delovanje Državnega sveta.
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drugi strani pomanjkljivih pristojnostih šefa države. Slednje je najbolj problematično pri oblikovanju
vlade, ki jo voli državni zbor, namesto, da bi jo imenoval predsednik republike.
Položaj predstavniškega telesa ureja ustava neposredno, v tistih ustavnih določbah, ki se nanašajo na to
vprašanje, pa tudi posredno, namreč v ustavnih določbah, ki določajo državno ureditev in v drugih ustavnih
določbah. Zlasti velja to za državni zbor, katerega položaja ni mogoče razumeti, če ga ne primerjamo z
ustavnim položajem drugih državnih organov (zlasti vlade) in če ga ne umestimo na ustrezen način v okvir
temeljnih ustavnih načel, kot sta zlasti načelo suverenosti ljudstva, načelo demokratičnosti, načelo pravne
države in načelo delitve oblasti. Temeljna načela državne ureditve v splošnih določbah ustave so
poglavitna podlaga in vodilo za razlago tistega dela ustave, ki podrobneje ureja organizacijo in delovanje
državne oblasti, znotraj tega pa predstavniškega telesa.
Čeprav je naša ustavna ureditev pred letom 1991 temeljila na načelu enotnosti oblasti in na skupščinskem
sistemu, je vendar takratna skupščina (vsaj na normativni ravni) uživala dokaj visoko stopnjo
parlamentarne avtonomije. Sedanja ustava pa temelji na načelu delitve oblasti, kar daje ugodnejšo ustavno
podlago za parlamentarno avtonomijo. Parlamentarna avtonomija je zato vsebovana že v ustavno
določenem načelu suverenosti ljudstva in v načelu delitve oblasti, glede posameznih vprašanj pa v ustavni
ureditvi državnega zbora in državnega sveta.
V primerjavami z mnogimi sodobnimi ustavami naša ustava precej skopo ureja vprašanja organizacije in
delovanja Državnega zbora, kar temu na drugi strani daje visoko stopnjo regulativne avtonomije. Tako
ustava v 94. členu določa, da ima državni zbor svoj poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino
navzočih poslancev. Ustava v temeljnih črtah ureja organizacijo in način delovanja državnega zbora, vse
drugo pa prepušča zakonu in poslovniku državnega zbora44. Zakoni le redko posegajo v regulativno
avtonomijo državnega zbora, še najbolj zakon o poslancih.
Ustavno ureditev položaja državnega zbora je torej treba obravnavati v okviru celotne državne ureditve in
to ne samo v okviru posebnega poglavja o državni ureditvi, temveč tudi širše, saj so nekatera temeljna
načela državne ureditve zajeta že v splošnih določbah na začetku ustave, nekatera pa še v posebnih
poglavjih. Nekatere elemente državne ureditve pa vsebujejo tudi druga poglavja, ki sicer urejajo druga
vprašanja.
Eno najpomembnejših temeljnih načel državne ureditve je določeno že v 1. členu in sicer načelo
demokratične družbene ureditve in republikanske oblike vladavine - »Slovenija je demokratična
republika«. V 2. členu ustave pa je določeno, da je Slovenija pravna in socialna država, s čimer sta na
ustavni ravni uveljavljeni dve temeljni načeli sodobnih demokratičnih držav, namreč načelo pravne države
in načelo socialne države. Temeljna načela državne ureditve pa so najbolj zgoščeno vsebovana v drugem
odstavku 3. člena ustave, ki se glasi:« V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo
izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno«.

Ustava (85. člen) tako določa, da dela državni zbor na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje predsednik državnega zbora.
Izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina poslancev državnega zbora ali predsednik republike. V naši ureditvi je
pravica državnega zbora, da si sam izvoli predsednika določena že v ustavi (84. člen). Ta določa, da ima državni zbor predsednika,
ki ga izvoli z večino glasov vseh poslancev. V 86. členu ustava določa, da državni zbor sklepa, če je na seji navzoča večina
poslancev državnega zbora. In nadalje, da državni zbor sprejema zakone in druge odločitve ter ratificira mednarodne pogodbe z
večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, kadar ni z ustavo in zakonom določena drugačna večina. Ustava (89. člen) tudi
določa, da državni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če poslovnik ne določi drugače.Ustava ureja parlamentarno
preiskavo v 93 členu, kjer določa, da lahko državni zbor odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo
tretjine poslancev državnega zbora ali na zahtevo državnega sveta.
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3. Različne oblike parlamentarne avtonomije
3.1. Splošno o parlamentarni avtonomiji
Če naj parlament opravlja svojo ustavno funkcijo, mora biti povsem svoboden pri določitvi svoje
organizacije in načina delovanja, mora biti torej avtonomen glede svoje organizacije in delovanja.
Avtonomija parlamenta torej pomeni, da je parlament samostojen pri svojem delovanju in ni podrejen
nobenemu drugemu državnemu organu. Gre torej za ustavni položaj predstavniškega telesa v državni
organizaciji, ki ga označuje njegova samostojnost in neodvisnost od drugih državnih organov. Tak položaj
predstavniškega telesa je izraz temeljne ustavne zasnove sodobne demokratične države, zlasti pa
ustavnega načela demokratičnosti ter načela delitve oblasti. Predvsem ti dve načeli sta izvor in podlaga
ustavnega položaja sodobnega parlamenta.
Glede na svoj ustavni položaj je pri svojem avtonomnem delovanju parlament vezan samo z ustavo, v
vsem drugem pa deluje avtonomno. Skladnost z ustavo je zahteva sodobne ustavne demokracije, po kateri
je z ustavo vezan tudi parlament, kot najvišje predstavniško in zakonodajno telo. Ponekod je to še posebej
določeno. Tako morata v Franciji oba domova po ustavi (61. člen ustave) predložiti svoja poslovnika
Ustavnemu svetu, da preizkusi njuno skladnost z ustavo.
Avtonomija parlamenta se povsod kaže predvsem v razmerju do izvršilne veje oblasti, ki ima dejansko
največjo moč v državni organizaciji, v določeni meri pa tudi v razmerju do organov, ki izvajajo
ustavnosodno kontrolo. Avtonomija parlamenta mu seveda ne daje v sistemu državne oblast izjemnega
položaja, ki bi bil drugačen od položaja nosilcev drugih vej oblasti, kajti on je prav tako kot drugi organi,
del državne oblasti. Izjemen in drugačen položaj parlamenta pa bi bil tudi v nasprotju z načelom delitve
oblasti. V dvodomnih parlamentih velja parlamentarna avtonomija za oba domova, seveda v skladu s
položajem vsakega izmed njiju, kakor tudi za parlament kot celoto.
V sodobni demokratični državi parlament praviloma uživa določeno stopnjo avtonomije, čeprav je ta po
državah dokaj različna.45 Stopnja avtonomije parlamenta je namreč odvisna od vrste dejavnikov,
predvsem od položaja parlamenta v ustavni ureditvi in njegovih pristojnosti, pa tudi od dejanskih razmerij
med organi državne oblasti, zlasti med parlamentom in vlado, ki so v največji meri posledica večje ali
manjše demokratične tradicije. Navadno sledi večjim pooblastilom parlamenta tudi njegova večja
avtonomija in nasprotno46. Avtonomija parlamenta, kot že rečeno, ni namenjena samo formalni zadostitvi
načelu enakopravnosti med temeljnimi državnimi organi, temveč je nujno potrebna za izvajanje njegove
funkcije in s tega vidika pomeni predvsem funkcionalno avtonomijo.
V okviru parlamentarne avtonomije si torej parlament samostojno in neodvisno od drugih državnih
organov določa notranjo strukturo in način delovanja47. Parlament je torej “gospodar v svoji hiši”. V tem
okviru ima pravico, da si sam ureja lastno organizacijo ter delo in poslovanje, da odloča o sredstvih za
svoje delo, da sam izvoli svoje komisije in odbore in končno, da sam odloča o lastnem sklicu. Pri tem mora
seveda tudi parlament upoštevati zahteve sodobne demokratične države po transparentnosti delovanja
organov državne oblasti in ustavno zagotovljene pravice državljanov do obveščenosti o delovanju teh
organov. V pravni ureditvi in dejanskem delovanju sodobnega parlamenta je treba najti pravo razmerje
med temi zahtevami na eni strani in avtonomijo parlamentarnega organiziranja na drugi strani. To velja
45

Glej o tem: Couderc M., The Administrative and Financial Autonomy of Parliamentary Assemblies, Constitutional
and Parliamentary Information, str. 19 do 29.
46
Vendar pa to ni nujno. Značilen primer takega razkoraka je francoski parlament, ki uživa relativno visoko stopnjo avtonomije,
čeprav je po sedanji ustavni ureditvi v dokaj podrejenem položaju nasproti vladi in izvršilni oblasti nasploh.
47
O tem glej: Vergotini G., Diritto Costituzionale, Padova 2000, str. 495 do 461.
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seveda tudi za delovanja poslanca, ki mora biti neovirano in svobodno, sicer ni mogoče zagotoviti
njegovega svobodnega mandata.
Vsekakor je treba ugotoviti, da avtonomija parlamenta ni nikjer idealna, zato si parlamenti še vedno
prizadevajo za zvišanje stopnje svoje avtonomije. Normativno in dejansko stanje po svetu je glede tega
zelo različno. Tudi tu velja ugotovitev, da je v tradicionalnih demokracijah stanje boljše in sicer tako v
normativni ureditvi, kot tudi v praksi. Spoštovanje avtonomije parlamenta je odvisno predvsem od
demokratične tradicije - kjer te ni, je uveljavljanje parlamentarne avtonomije bistveno težje. Seveda pa je
ustavna in druga normativna ureditev nadvse pomembna podlaga in okvir za zagotavljanje te avtonomije.
Parlamentarna avtonomija je največkrat neposredno ali posredno zagotovljena že v ustavi, kar zlasti velja
za novejše demokracije, medtem ko je v starejših demokracijah avtonomija parlamenta tradicionalni
institut, ki ne zahteva posebnih ustavnih garancij. Avtonomija parlamenta je na ustavni ravni vsebovana
že v ustavnem načelu delitve oblasti, največkrat pa tudi izrecno določena v delu ustave, v katerem je
določen položaj organov različnih vej oblasti in urejena njihova medsebojna razmerja. Parlamentarna
avtonomija je navadno določena tudi v zakonih, ki urejajo ustavno tvarino (kot npr. v organskih zakonih
v francoski ureditvi). Avtonomija parlamenta obsega torej samostojen in neodvisen položaj na različnih
področjih parlamentarnega delovanja, ki jih bolj ali manj eksplicitno priznavajo tudi sodobne ustave,
čeprav se precej razlikujejo glede njenega obsega.
Tradicionalno se avtonomija parlamenta deli zlasti na regulativno (oziroma proceduralno) avtonomijo,
torej avtonomijo pri sprejemanju pravil za svoje delovanje, na finančno avtonomijo, upravno avtonomijo
ter avtonomijo v varnostnih in policijskih zadevah, medtem ko je razprava o t.i. avtonomiji v zunanjih
zadevah, v obsegu kot je naslovljena v V. delu te študije, tako rekoč novost in odpira številna nova
vprašanja in dileme.
3.2. Regulativna avtonomija Državnega zbora
Regulativna avtonomija torej pomeni pravico parlamenta, da si sam z lastnimi pravili ureja delo in
poslovanje48. Parlament ima torej pravico do samoorganiziranja, kar pomeni, da sodobni parlamenti
popolnoma samostojno pravno urejajo svoje delo in poslovanje, seveda v okviru ustave in zakona.
Parlament ureja te zadeve s poslovnikom in drugimi parlamentarnimi akti. To tudi pomeni, da na
parlamentarna pravila nima vpliva noben drug državni subjekt, kar se ne nanaša samo na sprejemanje
poslovnika, temveč tudi na njegovo predlaganje.
Poslovnik je v sodobnih parlamentih osrednji parlamentarni akt. Ta akt praviloma podrobneje ureja delo
in poslovanje parlamenta, v tem okviru pa konstituiranje, način dela (zasedanja in seje) in odločanja,
vodenje parlamenta, notranjo organizacijo parlamenta, pravice in dolžnosti poslancev itd.
Regulativna avtonomija je bila pred uvedbo ustavnega sodstva dosledna, sedaj pa načela pravne države
terjajo, da so tudi notranja pravila parlamenta podvržena kontroli skladnosti z ustavo. Druge vrste
avtonomije se nanašajo predvsem na samostojnost predstavniškega telesa v razmerju do izvršilne oblasti,
zlasti do vlade.
Z vsebinskega vidika se regulativna avtonomija kaže v različnih področjih avtonomnega urejanja,
predvsem pa v urejanju notranje organizacije in pa delovanja parlamenta. Notranja organizacija zajema
predvsem vodenje parlamenta in različne organizacijske oblike, kot so parlamentarni odbori in komisije
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ter poslanske skupine. Delovanje parlamenta se kaže predvsem v ureditvi načina odločanja in v
parlamentarnih procedurah.
Tudi v naši ustavni ureditvi ustava v 94. členu določa, da ima državni zbor svoj poslovnik, ki ga sprejme
z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. V 101. členu ustava določa, da ima svoj poslovnik državni
svet, ki pa ga sprejema z večino glasov vseh svojih članov. Z navedeno ustavno določbo je z ustavo
priznana državnemu zboru parlamentarna avtonomija, na podlagi katere si sam ureja svoje delo in
poslovanje, kar je sicer običajno za sodobne parlamente. Temeljna načela za njegovo delo so določena že
v ustavi, poslovnik pa jih podrobneje ureja in razčlenjuje. Posamezna vprašanja v zvezi s poslovanjem
državnega zbora pa so urejena tudi v nekaterih zakonih, kot so zlasti zakon o volitvah v državni zbor,
zakon o poslancih, zakon o vladi, o ustavnem sodišču in o referendumu.
Glede pravne narave določb PoDZ-1 je Ustavno sodišče v zadevi U-I-104/01 z dne 14. 6. 2001, Uradni
list RS, št. 45/01 in št. 52/01, v 17. točki poudarilo, da je PoDZ-1 pravni akt, ki ureja organizacijo in
delovanje zakonodajnega organa ter da ima v delu, ki se nanaša na zakonodajni postopek, in v delu, ki se
nanaša na razmerja do drugih državnih organov, naravo splošnega pravnega akta z eksternim učinkom
predpisa, pri tem pa v hierarhiji pravnih aktov položaj zakona, čeprav formalno ni zakon (tako na primer
tudi v odločbah Ustavnega sodišča št. U-I-40/96 z dne 3. 4. 1997, Uradni list RS, št. 24/97 ter št. U-I-84/96
z dne 21. 10. 1999, Uradni list RS, št. 95/99). Menilo je, da bi določbe PoDZ-1 lahko bile neskladne z
Ustavo, če bi se izkazalo, da dejansko onemogočajo ali bistveno otežujejo uresničevanje kakšne od
ustavnih pravic oziroma spoštovanje ustavno zavarovanih pravnih položajev. Ustavno sodišče je torej
mnenja, da so pravne norme v delu PoDZ-1, ki ureja postopek sprejemanja aktov Državnega zbora
abstraktne in izvirne narave ter da imajo poleg pomena za delovanje Državnega zbora tudi zunanje učinke.
Te norme namreč urejajo tudi razmerja med Državnim zborom in drugimi državnimi organi. PoDZ-1 ima
tako v tem delu naravo splošnega pravnega akta in hierarhični položaj zakona, čeprav formalno ne gre za
zakon.
Pri presoji pravne narave določb državnega proračuna in PoDZ-1, ki se nanašajo na postopek sprejemanja
državnega proračuna, pa je v zadevi U-I-40/96 z dne 3. 4. 1997, Uradni list RS, št. 24/97 Ustavno sodišče
poudarilo, da PoDZ-1 formalno ni zakon, vendar pa gre za svojevrstni pravni akt, ki ima v delu, ki ureja
postopek sprejemanja aktov Državnega zbora naravo splošnega pravnega akta z eksternim učinkom
predpisa in v pravnem sistemu v tem delu hierarhični položaj zakona, saj v postopku sprejemanja aktov
Državnega zbora ureja pravna razmerja na abstrakten in originaren način. Zato je Ustavno sodišče v tem
delu pristojno za presojo njegove skladnosti z Ustavo.
V zadevi U-I-303/05 z dne 20. 9. 2007, Uradni list RS, št. 89/07 se je Ustavno sodišče opredelilo do
vprašanja kakšna je izvirna vsebina PoDZ-1 in pri tem izrecno omenilo tudi parlamentarno avtonomijo.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi49 je v 2. členu določal, da lahko Vlada v
primerih odsotnosti ali zadržanosti ministra ali državnega sekretarja na predlog ministra pooblasti
generalnega direktorja, da v okviru njegovega delovnega področja predstavlja Vlado pri delu DZ. Ustavno
sodišče je tako presojalo, ali je novela zakona posegla v določbe PoDZ-1, ki taksativno določajo osebe, ki
lahko predstavljajo Vlado v Državnem zboru. Razlika, ali je takšna vsebina urejena v zakonu ali PoDZ-1,
je tudi v številu vseh potrebnih glasov poslancev za sprejem zakona ali PoDZ-1. PoDZ-1 je namreč že v
235. členu določal: »Predsednik vlade in ministri predstavljajo vlado v državnem zboru. Predsednik vlade
ima splošno pravico predstavljati vlado v državnem zboru in njegovih delovnih telesih. Na seji državnega
zbora lahko predstavlja vlado minister ali predstojnik vladne službe, ki ga določi vlada. V primeru
odsotnosti ali zadržanosti lahko nadomešča ministra državni sekretar ali predstojnik organa v sestavi
ministrstva, predstojnika vladne službe pa njegov namestnik. Na seji delovnega telesa predstavlja vlado
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minister, državni sekretar, predstojnik organa v sestavi ministrstva ali predstojnik vladne službe, ki ga
določi vlada. V primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča ministra državni sekretar ali predstojnik
organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe pa njegov namestnik.«
Ustavno sodišče je menilo, da je z določbo 94. člena Ustave, ki določa potrebno večino za sprejem PoDZ1 priznana Državnemu zboru parlamentarna avtonomija na podlagi načela delitve oblasti. Na podlagi
načela parlamentarne avtonomije je pravica in dolžnost parlamenta, da si sam določa pravila svojega
delovanja in način organizacije dela. Tako je pravica in tudi dolžnost Državnega zbora, da sprejme svoj
poslovnik. S PoDZ-1 pa Državni zbor uredi tudi razmerja parlamenta do drugih državnih organov, tudi
glede tega kdo je lahko predstavnik Vlade v Državnem zboru, saj to neposredno vpliva na sprejemanje
zakonodaje. Zato mora imeti Državni zbor pravico, da sam odloči kdo lahko zastopa Vlado pri izvajanju
njenih pristojnostih v Državnem zboru. Pravila o predstavljanju Vlade v Državnem zboru tako spadajo
med originarno vsebino PoDZ-1, saj gre za pravila, ki vplivajo na zakonodajno funkcijo Državnega zbora
in njegovo organizacijo dela. Ker je ta materija že urejena v PoDZ-1, je Ustavno sodišče odločilo, da je 2.
člen ZDU-1D urejal vprašanje, ki je po svoji naravi izvirna vsebina PoDZ-1 in ki bi morala biti sprejeta z
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev in ni skladna z določbo 94. člena Ustave.
3.3. Upravna avtonomija Državnega zbora
Parlament je kolegijski državni organ, ki lahko uspešno opravlja svoje pristojnosti v sistemu organizacije
državne oblasti samo, če je ustrezno organiziran za svoje delovanje. Ker je delo sodobnih parlamentov
podobno, so tudi podobno organizirani. Vsekakor mora način delovanja predstavniškega telesa izhajati iz
njegove kolegijske strukture, položaja njegovih članov ter njegovih pristojnosti. Organizacija in način
delovanja parlamenta je lahko v grobem določena že v ustavi ali v zakonu, praviloma pa ta vprašanja
podrobneje ureja sam parlament s svojim poslovnikom. Delo sodobnega parlamenta praviloma poteka na
plenarnih sejah, v parlamentarnih odborih in v političnih oziroma poslanskih skupinah.
Prav zaradi kolegijske sestave parlamenta, ki ga navadno sestavlja po nekaj sto članov, je njegovo
delovanje bistveno bolj zapleteno kot delovanje organa z manjšim številom članov, še bolj pa
monokratičnega organa, kot je praviloma šef države. Če hoče biti učinkovito, mora biti njegovo delovanje
ustrezno organizirano. Organizacija dela predstavniškega telesa mora zato upoštevati tako njegove
funkcije oziroma pristojnosti in njegova razmerja do drugih ustavnih organov (zlasti do vlade), kot tudi
njegovo sestavo ter položaj njegovih članov. Ker pa je predstavniško telo vrhovno politično telo v državi,
v katerem se med seboj spopadajo različni politični pogledi, organizirani v političnih strankah, je potrebno
tudi ta vidik upoštevati pri organizaciji dela tega telesa. Vsi ti razlogi terjajo, da je delo parlamenta in
njegova organizacija čim bolj natančno urejena. Zato morajo biti pravila, ki to urejajo, čim bolj natančna,
kar naj bi omogočalo nemoteno delovanje ter preprečevalo nasprotja in konflikte, ki bi oteževali delo
predstavniškega telesa.
Notranja organizacija predstavniškega telesa zajema zlasti njegovo konstituiranje, vodstvo, parlamentarne
odbore in komisije ter njegove službe. V sodobnem parlamentu lahko sem štejemo tudi oblike
organiziranosti političnih strank v parlamentu.
Parlament ne more izvajati svojih funkcij brez ustreznih služb, ki mu zagotavljajo strokovno,
administrativno in tehnično podporo. Organizacija lastnih služb je tudi pomemben del upravne in finančne
avtonomije parlamenta. Zato imajo sodobni parlamenti praviloma številčne in razvejane službe, kar je
seveda v največji meri odvisno od velikosti samega parlamenta. Običajno pa je, da je število uslužbencev
večje od članov parlamenta, ponekod celo nekajkrat. Službe organizirajo vodilni organi parlamenta, kot je
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urad (Bureau) in podobno, parlament kot celota, ponekod pa kar neposredno generalni sekretar, ki tudi v
drugih primerih vodi službe.
Upravna avtonomija se izraža v pravici parlamenta, da sam odloča o organizaciji svojih služb. Položaj in
način delovanja teh služb navadno ureja poslovnik parlamenta, ki tako pomeni pravno podlago za
organizacijo in delovanje teh služb. Neposredno organizira delovanje služb parlamenta bodisi sam
parlament, bodisi telesa oziroma organi znotraj njega, kot so odbor (Bureau), svet oziroma podoben
vodstveni organ v parlamentu, predsednik parlamenta, redko pa generalni sekretar parlamenta.
Upravna avtonomija državnega zbora je zagotovljena z ustrezno zakonodajo, predvsem z zakonom o
poslancih, ki med drugim določa, da državni zbor določi organizacijo in delovanje služb državnega zbora
(32. člen). Zakon tudi zagotavlja poslancem, da imajo znotraj državnega zbora zagotovljeno vso
strokovno in administrativno podporo, kar je tudi zagotovljeno v zakonu o poslancih. Čeprav so
parlamentarni uslužbenci vključeni v splošno zakonsko ureditev položaja javnih uslužbencev, je znotraj
zakonske ureditve omogočeno državnemu zboru, da posebnosti, ki jih terja narava njegovega dela, uredi
s svojimi akti. Pomemben vidik avtonomije se kaže tudi v položaju generalnega sekretarja državnega
zbora, ki je vodje administracije državnega zbora. Pri tem je zlasti pomemben način njegovega
imenovanja. Generalnega sekretarja imenuje državni zbor na predlog kolegija in je za svoje delo
odgovoren državnemu zboru, ki ga lahko tudi predčasno razreši.
Glede upravne avtonomije je Ustavno sodišče presojalo ali je določitev pristojnosti odločanja mandatnoimunitetne komisije Državnega zbora glede imunitete poslancev Državnega zbora ustavno sporna
oziroma ali bi o tem moral odločiti Državni zbor in ne njegovo delovno telo. Državni svet je namreč v
zadevi U-I-79/11 z dne 19. 9. 2012, Uradni list RS, št. 79/12, zahteval postopek za oceno ustavnosti določb
PoDZ-1 glede odločanja o imuniteti poslancu Državnega zbora (in sodniku), saj je menil, da so določbe
PoDZ-1, zlasti v 208. členu v neskladju z drugim odstavkom 83. člena Ustave glede odločanja o imuniteti
poslancev (in drugega odstavka 134. člena Ustave glede odločanja o imuniteti sodnikov).50. V poslovniku
Državnega sveta je namreč postopek določen enako kot v PoDZ-1 za poslance. V 208. členu je PoDZ-1
določal, da mandatno-volilna komisija v vsakem primeru takoj odloča o priznanju imunitete poslancu, ki
je v priporu. Državni zbor pa na prvi naslednji seji odločitev mandatno-volilne komisije potrdi ali jo
razveljavi in spremeni. Ustavno sodišče je odločilo, da navedene določbe PoDZ-1 niso v neskladju z
Ustavo. Te določajo, da ima mandatno-volilna komisija pristojnost odločiti o imuniteti poslanca, ki je v
priporu. Da o imuniteti poslanca odloči mandatno-volilna komisija pa ni v neskladju z določbami drugega
odstavka 83. člena Ustave, saj končno odločitev sprejeme Državni zbor, ki mora odločitev komisije
potrditi ali razveljaviti in spremeniti.
3.4. Finančna avtonomija Državnega zbora
Posebej pomembna je finančna avtonomija parlamenta, ki jo tvorita zlasti proračunska avtonomija
parlamenta in avtonomija parlamentarnega premoženja. Finančna avtonomija je nadvse pomembna za
nemoteno delovanje predstavniškega telesa, ker mu omogoča samostojen položaj zlasti v razmerju do
vlade.
Državni proračun je finančni instrument, s katerim se načrtujejo in potrjujejo prihodki in izdatki države v
določenem časovnem razdobju, praviloma v enem koledarskem letu. Prihodki in izdatki so v proračunu
Drugi odstavek 134. člena Ustave za sodnika določa, da sodnik ne sme biti priprt, niti ne sme biti brez dovoljenja
Državnega zbora zoper njega začet kazenski postopek, če je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške
funkcije.
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praviloma določeni na način, ki zagotavlja njihovo preglednost in omogoča izvajanje proračuna in
nadzorstvo nad njegovim izvajanjem. S tega vidika proračun ni samo sredstvo gospodarjenja države,
temveč tudi način izvajanja določene ekonomske politike, v precejšnji meri pa tudi sredstvo za izvajanje
določenih političnih programov. Z vidika državnega gospodarjenja je nadvse pomembno, kako je
organiziran proračunski nadzor, torej ustrezno nadzorstvo nad izvajanjem proračuna. Tega v sodobnih
državah izvajajo različni državni organi, po čemer se navadno razločuje računsko sodni nadzor, upravni
nadzor in parlamentarni nadzor.
O svojem proračunu praviloma parlament odloča na plenarni seji, pogosto brez ali skoraj brez razprave
in amandmajev. Večinoma je vključen v predlog državnega proračuna, pri čemer se v mnogih državah
glasuje o tem delu posebej bodisi pred glasovanjem o celotnem proračunu ali po njem.
V parlamentarnih sistemih velja pravilo, da državni proračun predlaga parlamentu vlada, ki je tudi
odgovorna za njegovo pripravo in izvrševanje, kot tudi sicer za državne finance. Proračun pa sprejema
parlament, zato so proračunske razprave običajno eden najbolj ostrih oblik političnega nadzora parlamenta
nad delom vlade. Parlament v okviru proračuna sprejema tudi tisti del proračuna, ki se nanaša na njegovo
delo, torej parlamentarni proračun, kajti tudi parlament je eden izmed proračunskih uporabnikov.
Na drugi strani pa je finančna samostojnost zelo pomembna za položaj državnega organa, kar še posebej
velja za parlament, ki ves čas deluje v občutljivem razmerju do vlade. Zato je bistveno vprašanje finančne
avtonomije parlamenta v tem, koliko je vloga parlamenta odločujoča pri sestavi predloga proračuna za
njegovo delo. Gre namreč zlasti za vprašanje, ali sestavi predlog za proračun parlamenta on sam ali pa
vlada (oziroma finančno ministrstvo). Večinoma parlamenti sestavljajo tak predlog sami, brez vmešavanja
vlade, kar pomeni, da parlament sam določi obseg in razporeditev svojih izdatkov. V slabšem položaju so
tisti parlamenti, ki se morajo glede svojega proračuna pogajati z vlado oziroma finančnim ministrstvom.
Tudi v praksi je stanje različno, kajti ponekod velevajo ustavni običaji in parlamentarna tradicija, da vlada
oziroma ministrstvo za finance nikoli ne nasprotuje predlogu parlamenta.
Seveda se pri tem razume, da odgovoren parlament ne predlaga takega proračuna za svoje delo, ki bi
odstopal od državnega proračuna oziroma proračunske politike države in ne bi delil usode z drugimi
porabniki proračuna. Ker parlament sprejema proračun, mora pri tem ravnati po načelu samoomejevanja.
K uporabi tega načela veliko pripomore javna objava parlamentarnega proračuna oziroma njegovih
bistvenih delov. S tem se parlament odpre kritiki politične javnosti, zaradi česar je praviloma bolj previden
pri svojih izdatkih, zato pritisk javnega mnenja deluje na parlament podobno kot intervencija finančnega
ministrstva. Vse to seveda ne deluje enako v vseh državah, ker je močno odvisno od demokratične tradicije
in politične kulture nasploh.
Pomemben vidik finančne avtonomije parlamenta se kaže tudi v nadzoru izvajanja parlamentarnega
proračuna. Pri tem gre predvsem za vprašanje, koliko lahko vlada ali drugi nadzorni organi izven
parlamenta nadzorujejo izvajanje njegovega proračuna, kar se kaže zlasti pri proračunskem presežku ali
primanjkljaju. Uporabljajo se zlasti štiri oblike nadzora in sicer notranji (interni) nadzor, zunanji (eksterni)
nadzor ter predhodni (a priori) in naknadni (a posteriori) nadzor. Kombinacija teh oblik nadzora, zlasti pa
razmerje med zunanjim in notranjim nadzorom izraža stopnjo finančne avtonomije, ki je seveda največja,
če se izvaja samo notranji nadzor izvajanja proračuna in najmanjša, če gre samo za zunanji nadzor.
V večini držav še vedno obstaja tudi zunanji nadzor nad izvajanjem proračuna, le v manjšini je nadzor
samo notranji. Znotraj parlamenta je način upravljanja parlamentarnega proračuna dokaj različen.
Največkrat je ta naloga poverjena generalnemu sekretarju, pogosto tudi predsedniku parlamenta, ki
praviloma prenese del svojih pristojnosti na generalnega sekretarja, včasih ima to nalogo vodstveni organ
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(Bureau) ali parlamentarni odbor, ki mu pomaga generalni sekretar, redko pa poseben organ, ki se imenuje
kvestor (Questeur).
Finančna avtonomija državnega zbora je nadvse pomembna za njegovo normalno delovanje, vendar se
mora gibati v okviru ustave in zakona ter njegovega poslovnika. Ustava (148. člen) določa, da morajo biti
vsi prihodki in izdatki države za financiranje javne porabe določeni v zakonu, kar pomeni, da državni zbor
ne more sredstev za svoje delo zagotavljati v posebnem proračunu, temveč je to del državnega proračuna.
Postopek sprejemanja proračuna je določen v zakonu o javnih financah51 in v poslovniku državnega zbora.
V tem postopku pripravi predlog proračuna ministrstvo za finance na podlagi predlogov proračunskih
porabnikov, med katere spada tudi državni zbor, zadnjo besedo pa ima vlada, ki posreduje predlog
državnega proračuna državnemu zboru v sprejem.
Namen, vsebina, sestavine, postopek priprave in druga vprašanja v zvezi z državnim proračunom
Slovenije so določeni v zakonu o javnih financah, ki delno določa tudi postopek za njegov sprejem. V
glavnem pa je postopek za sprejem državnega proračuna določen v poslovniku državnega zbora, ki
sprejema državni proračun.
Po zakonu o javnih financah je vlada v postopku sprejemanja državnega proračuna dolžna predložiti
državnemu zboru proračunski memorandum, predlog državnega proračuna z obrazložitvami in še
nekatere druge spremljajoče akte ter predloge zakonov, ki so potrebni za izvršitev predloga državnega
proračuna.52.
Državni proračun se po poslovniku (155. do 165. člen) v osnovi sprejema na podoben način kot zakon,
vendar vsebuje postopek za sprejem proračuna nekatere posebnosti, ki so posledica drugačne vsebine in
pravne narave proračuna. Predvsem je treba v tem postopku upoštevati notranjo finančno usklajenost
proračuna, za katero je odgovorna vlada. Zato je v postopku priprave in sprejemanja državnega proračuna
vlada edini predlagatelj predloga proračuna. Tudi razprava o predlogu proračuna se razlikuje od razprave
o predlogu zakona, saj se deli na splošno razpravo in razpravo o delih proračuna. Prav tako se tudi glasuje
dvakrat: najprej o posameznih delih proračuna, zatem pa o proračunu kot celoti. Podobno se razpravlja in
glasuje tudi o zaključnem računu državnega proračuna.
Postopek sprejemanja proračuna v državnem zboru poteka v dveh fazah. Prva faza se začne s
tem, da se predlog proračuna skupaj s proračunskim memorandumom predstavi na seji
državnega zbora. Zatem se vlagajo amandmaji, ki pa jih lahko vložijo poslanci, poslanske
skupine, zainteresirana delovna telesa in matično delovno delo, vendar se amandmaji lahko
predlagajo le k posameznim delom posebnega dela predloga državnega proračuna, pri čemer
morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. V drugi fazi se
obravnava dopolnjeni predlog državnega proračuna. Ko je končano glasovanje o delih
dopolnjenega predloga državnega proračuna in je predlog državnega proračuna usklajen glede
prejemkov in izdatkov ter po delih, državni zbor glasuje o njem v celoti. V nasprotnem se skuša
proračun najprej uskladiti, če pa to ne uspe, mora vlada pripraviti nov predlog proračuna.
V tem postopku je predlog državnega zbora povsem v drugačnem položaju kot predlogi ostalih
proračunskih uporabnikov, ne glede na svoj položaj in načelo delitve oblasti. Vlada torej ni zavezana
upoštevati predloga državnega zbora, kar s tega vidika državni zbor postavlja v podrejen položaj nasproti
vladi, kljub temu, da državni zbor sprejema proračun. Glede na to je mogoče oceniti, da finančna
Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo.
Ta zakonska določba je seveda nepotrebna, saj ustava neposredno pooblašča državni zbor, da s poslovnikom ureja svoje
delo in poslovanje.
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avtonomija državnega zbora ni zagotovljena v celoti53. Pač pa državni zbor uživa visoko avtonomijo glede
svojega premoženja, saj z njim upravlja sam državni zbor.

3.5. Varnostna avtonomija
Pomemben del parlamentarne avtonomije je tudi avtonomija parlamenta v varnostnih in policijskih
zadevah. Prav gotovo je varnost poslancev in zgradbe parlamenta temeljni pogoj za nemoteno delovanje
parlamenta. Z vidika parlamentarne avtonomije paa lahko rečemo, da je parlament toliko bolj avtonomen,
kolikor bolj je zagotavljanje varnosti v rokah parlamenta samega oziroma njegovih organov. Gre za
vprašanje ali je služba, ki zagotavlja varnost na vhodu v parlament in varnost v notranjosti parlamenta
organizirana s strain parlamenta in njemu odgovorna, dalje ali potrebuje policija za vstop v parlament
dovoljenje parlamenta in končno, ali obstaja parlamentarni organ, ki ima nadzor nad službami za
zagotavljanje varnosti. Ribičič ugotavlja, da argumenti za to, da bi bilo notranje varovanje stvar
parlamenta, zadevajo tako specifičnost parlamentarnega prostora kot načelna razmerja med državnimi
organi, utemeljena na načelu delitve oblasti. Načelno je nesprejemljivo, da se notranje varovanje
parlamenta kot najvišjega zakonodajnega organa prenaša na organ izvršne oblasti oz. na vladni resor.54
Poleg tega parlamentarni prostor zahteva varovanje, ki poleg klasičnih zahtev upošteva še posebne potrebe
parlamentarnega dela: odprtost parlamenta državljanom, študentom, strokovnjakom, turistom in
novinarjem, tako za njihove pobude, predloge, peticije kot za obiske; avtonomnost parlamenta nasproti
organom izvršne oblasti, ki v parlamentu niso gospodarji, ampak podrejeni parlamentarnemu nadzoru in
eden od udeležencev zakonodajnega postopka, ki je v rokah parlamenta; srečevanje varovanih
funkcionarjev, domačih in tujih, ki so na zasedanjih in obiskih v državnem zboru in pri njegovem vodstvu;
notranji konflikti in različne kršitve parlamentarnega reda so takšne narave, da se vanje ne more in ne sme
vmešavati izvršna oblast. Zato v parlament ne sodijo policisti, ki odkrito nosijo orožje in varujejo
parlament pred ljudmi, stroko, novinarji, študenti ali enega poslanca pred drugim, pač pa nekakšna
kombinacija posebej usposobljenega vodiča, uslužbenca informativne službe in sprejemne pisarne in
neoboroženega bobbyja.55
Urejanje, organizacija in skrb za varnost parlamenta in njegovih članov mora biti torej v celoti v domeni
njegovega avtonomnega odločanja. Znotraj paramenta pa so ua vprašanja varnosti zadolženi različni
organi oziroma telesa.56
V tradicionalnih demokracijah je del parlamentarne avtonomije tudi to, da varnost parlamenta in poslancev
zagotavlja njihovo lastno osebje, v novejših demokracijah pa navadno kar policija.57. V starih
demokracijah ni pravilo samo to, da mora policija dobiti dovoljenje parlamenta za vstop vanj, temveč v
nekaterih (npr. v Franciji in ZRN) lahko predsednik parlamenta celo zahteva intervencijo vojaških sil.
a) Tudi ta oblika avtonomije ima največjo tradicijo v britanskem parlamentu. Zgodovinsko
gledano si je namreč prvi pridobil avtonomen položaj angleški parlament, ki si ga je izbojeval
evolutivno v večstoletnem boju za oblast s kraljem. Parlamentarna avtonomija se je razvijala
vzporedno s pridobivanjem moči parlamenta nasproti monarhu. Večja moč parlamenta, ki se je
Velišček J., Avtonomija parlamenta na primeru državnega zbora Republike Slovenije (magistrsko delo), Ljubljana
2011, str. 158.
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Ribičič, Podoba parlamentarnega desetletja, str. 189.
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Primerjalne podatke o organiziranosti varovanja parlamentov sta zbrali Katarina Kralj in Tatjana Krašovec (K.
Kralj in T. Krašovec, Varovanje parlamenta in njegovega predsednika, v: Zbornik Raziskovalnega sektorja
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postopoma izražala v večjih pooblastilih, pa je narekovala razvoj prvin parlamentarne
avtonomije, katere so primarno varovale parlament pred posegi monarha, postopoma pa so
dobile tudi vlogo sodobnih varovalk zagotavljanja samostojnosti in neodvisnosti parlamenta pri
izvajanju svojih pooblastil. Primerjalno pravna posebnost parlamentarne avtonomije
angleškega parlamenta je predvsem ta, da je Združeno kraljestvo država, ki zaradi stopnje
demokracije oziroma zaradi tradicionalne vloge instituta parlamentarne avtonomije ne
potrebuje ustavnih garancij, ki bi takšen institut varovale.58 Združeno kraljestvo je zibelka
parlamentarne avtonomije, le ta se je skozi stoletja razvila na zavidljivo raven in zaradi svoje
dovršenosti predstavlja ideal preostalim parlamentom zahodnih demokracij.59
V obeh domovih parlamenta nadzoruje vstop v parlamentarno zgradbo metropolitanska
policija. Slednja varuje tudi notranjost objekta parlamentarne zgradbe, razen ob zasedanju
parlamenta. Parlamentarni nadzor in odločanje v varnostnih zadevah je v Spodnjem domu v
rokah Serjeant-a at Arms, ki je neposredno odgovoren Speakerju. Skrbnik in nadzornik
varnostne sfere Zgornjega doma je Black Rod, uradnik lordskega doma, ta pa je neposredno
odgovoren Lord Chairman-u of Committees.60 Nadzor nad strokovnostjo in kakovostjo
notranjega in zunanjega varovanja parlamenta izvajata navedena uradnika v sodelovanju z
londonsko metropolitansko policijo. Poslanci imajo možnost zahtevati tudi posebno osebno
zaščito. Speakerja zunaj parlamentarnih prostorov varuje policija.
b) Nemški državni zbor ima za področje varnosti organiziran poseben referat “ Poliziei und
Sicherungsdienst”, v katerem so zaposleni tako imenovani policisti “Polizisten” v civilu, ki jih
kot druge uslužbence parlamenta imenuje predsednik parlamenta, prav tako tudi prejemajo
plačo s strani parlamenta. Predsednik Državnega zbora nadzoruje osebje varnostih sil.
Omenjeni parlamentarni uradniki opravljajo notranje varovanje parlamenta, zunanje varovanje
pa opravlja policija. Policija mora imeti posebno dovoljenje za vstop v parlamentarni objekt.
Posredno je za varovanje parlamenta poskrbljeno tudi tako, da so prepovedane demonstracije v
bližnji okolici parlamenta. Varovanje predsednika Državnega zbora izven prostorov parlamenta
M. Couderc (Moscow Session, str. 15) pojasnjuje, da je Združeno kraljestvo primer države, ki nima
tradicionalnih ustavnih določb, iz katerih bi bilo moč razbrati temeljne odnose med parlamentom in izvršilno vejo
oblasti ter s tem tudi specifike parlamentarne avtonomije, vendar to še ne pomeni, da je ta manj izražena kot v
državah, kjer so temelji avtonomije določeni v ustavnih aktih. Nasprotno; parlamentarna tradicija se je začela v
Združenem kraljestvu razvijati leta 1342, ko se je Spodnji dom začel obnašati suvereno v razmerju do Krone, tako
pa se je preko različnih tradicij začela krepiti tudi parlamentarna avtonomija. Slednja je zato zaradi evolutivnega
razvoja ena izmed stebrov parlamentarnega sistema Združenega kraljestva.
59
Vendar David Beamish, bivši clerk v Domu lordov, v raziskavi Alaina Delcampa izpostavlja, da je v zadnjem
obdobju opaziti, da se angleški parlament v določenih sferah odreka svoji tradicionalni parlamentarni suverenosti,
kar je opaziti tudi na področju parlamentarne avtonomije. To se izraža predvsem v krhanju načela, po katerem
nobenemu zakonu ni dovoljeno posegati v notranje delovanje parlamenta. Slednje načelo je bilo zlasti ogroženo s
sprejetjem zakona o svobodi informacij leta 2000 (Freedom of Information Act). Navedeni zakon je omogočal
širok dostop do informacij javnega značaja, vendar se skladno s predstavljenim načelom ni nanašal na delovanje
parlamenta. Kljub temu je pristojni parlamentarni odbor odločil, da se ta zakon nanaša tudi na informacije, zajete
v parlamentarnih dokumentih. Takšna odločitev pa je odprla vrata nadaljnjim posegom v parlamentarno suverenost
in v tradicionalno dojemanje parlamentarne avtonomije angleškega parlamenta. Po drugi strani pa se je nedavno
angleška interparlamentarna unija (The British Group of the Inter-Parliamentary Union) odločila, da ne bo več
finančno podrejena vladi, temveč parlamentu, kar je po mnenju Beamisha primer širitve parlamentarne avtonomije
na zunanje subjekte (četudi je bil razlog za takšno odločitev organa predvsem v tem, da se izogne proračunskemu
rezu, napovedovanemu s strani vlade).
60
M. Couderc, The administrative and financial autonomy of parliamentary assemblies, v: Moscow Session
(1998), str. 20-25. Couderc meni, da parlament v Združenem kraljestvu uživa visoko stopnjo avtonomije glede
varnostne sfere. Pri tem poudarja, da je izrazita demokratična tradicija Združenega kraljestva dejavnik, ki vpliva
na razumevanje varnostne avtonomije angleškega parlamenta, čeprav se ta pri svojem varovanju naslanja na
zunanje varnostne sile.
58

55

opravljajo uslužbenci Zveznega kriminalističnega urada.61 V Zveznem svetu je notranjost
objekta parlamentarne zgradbe poleg lastnega varnostnega osebja parlamenta varovana tudi s
pomočjo federalnih institucij (policije).62
Notranja parlamentarna pravila glede izvajanja sodnih odločb v parlamentarnih prostorih ne
zagotavljajo posebnega statusa ali teritorialne imunitete parlamenta. Tako je preiskovalnim
organom brez posebnega dovoljenja parlamentarnih avtoritet dovoljen vstop v prostore
parlamenta na podlagi odredbe sodišča za preiskavo.63
c) Francoska Nacionalna skupščina (Assemblee Nationale) ima lastne varnostne sile, ki
nadzorujejo vstop v parlamentarno zgradbo. Notranjost objekta parlamentarne zgradbe je prav
tako varovana z varnostnimi silami, ki so odgovorne neposredno parlamentu, v določenih
primerih pa jim pri tem pomaga vojaški oddelek Republikanske garde in policija, ki je glede
varovanja parlamenta vezana na navodila parlamentarnih oblasti. Varnostne sile nadzoruje
predsednik doma, kateri lahko takšno pristojnost prenese na kvestorje.64
Podobno kot v Nemčji tudi notranja pravila francoskega parlamenta glede izvajanja sodnih odločb v
parlamentarnih prostorih ne zagotavljajo posebnega statusa ali teritorialne imunitete parlamenta.
Preiskovalni organi lahko tako brez posebnega dovoljenja parlamentarnih avtoritet vstopijo v prostore
parlamenta zgolj na podlagi odredbe sodišča za preiskavo.65
d) Avtonomija parlamenta je na visoki stopnji tudi. v nekaterih drugih starejših parlamentih. Tako v
Švedskem parlamentu za varnost skrbi varnostna služba, ki je del parlamentarne administracije. Njen
vodja je neposredno odgovoren direktorju parlamenta in tudi kolegiju predsednika parlamenta.
Varnostniki ne smejo nositi orožja, v primeru kaznivih dejanj parlamentarna varnostna služba pokliče na
pomoč policijo. Tudi v italijanskem parlamentu za varnost znotraj parlamenta skrbi varnostna služba
parlamenta. Zaposleni v njej so parlamentarni uslužbenci in nadzorujejo tudi vhode v parlament, vendar
pa je na vhodu parlamenta poleg njih prisotna tudi policija. Ta je odgovorna tudi za varnost zunaj
parlamentarnih stavb. Za tradicionalne demokracije torej lahko rečemo, da varnost parlamenta in
poslancev zagotavlja njihovo lastno osebje, v novejših demokracijah pa navadno kar policija. Seveda so v
obeh skupinah tudi izjeme, saj npr. v Grčiji in Španiji parlament varuje policija, po drugi strani pa npr.
hrvaški Sabor sam skrbi za varnost na vhodu in v prostorih parlamenta in tudi policija potrebuje posebno
dovoljenje za vstop v parlament. Drugače kot v teh demokracijah je v t.im. novih demokracijah. Tako n.pr.
češki parlament varuje policija, pri čemer v okviru policije obstaja poseben oddelek, ki skrbi za varnost
vlade, ministrstev in tudi parlamenta, druga policija pa potrebuje za vstop v parlament posebno dovoljenje.
e) Kljub temu, da ima državni zbor formalno avtonomijo tudi na tem področju, dejansko za notranjo in
zunanjo varnost skrbi posebna enota policije. Zanimivo pri tem je, da je bilo to uvedeno leta 1994, pred
tem pa je imel državni zbor in pred njim republiška skupščina lastno službo varovanja66.Tako stanje
vztraja, čeprav je že leta 1995 bil sprejel poseben sklep, ki je začrtal temeljne elemente bodoče ureditve, v
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skladu s ureditvami, kot jih poznajo v sodobnih predstavniških telesih.67 Sedaj veljavna ureditev je
vprašljiva tudi zato, ker omogoča vladnemu resorju pregled nad avtonomnim parlamentarnim prostorom
in dogajanjem v njem, kar lahko privede do zapletov in zlorab. S tega vidika ni vseeno, kdo odreja naloge
varnostnikom, komu so podrejeni, komu poročajo o tem, kdo, kolikokrat, koga in zakaj obiskuje v
državnem zboru ter kdo in v kakšen namen lahko uporablja in zlorablja te podatke. Laahko bi celo rekli,
da je kar se posegov izvršne oblasti tiče, zasebnost vsakega državljana v njegovem stanovanju bolje
zavarovana kot zasebnost poslancev v parlamentu.68
4. Avtonomno urejanje organizacije Državnega zbora
4.1. Splošno
Avtonomno urejanje organizacije parlamenta je pomemben del njegove avtonomije in izraz načela
samoorganiziranja. To pomeni, da parlament sam določa svojo notranjo organizacijo in samo postavlja
različne organe znotraj tega. Ta pravica nedvomno izhaja iz njegove legitimne osnove, saj njegovi člani
dobijo mandate za svoje delovanje neposredno od ljudstva kot suverena. Pri tem sam tudi voli in imenuje
nosilce različnih funkcij znotraj svoje organizacije.
Glede pravice do samoorganizacije so drugi temeljni organi praviloma v drugačnem položaju, čeprav je
to odvisno predvsem od oblike organiziranosti državne oblasti. V predsedniškem in polpredsedniškem
sistemu je sicer šef države neposredno izvoljen, v parlamentarnem sistemu pa šefa države večinoma voli
parlament, šef države pa imenuje vlado.
Parlament je kolegijski državni organ, ki lahko uspešno opravlja svoje pristojnosti v sistemu organizacije
državne oblasti samo, če je ustrezno organiziran za svoje delovanje. Vsekakor mora način delovanja
predstavniškega telesa izhajati iz njegove kolegijske strukture, položaja njegovih članov ter njegovih
pristojnosti.
Ker je delo sodobnih parlamentov podobno, so tudi podobno organizirani, vendar pa so med njimi tudi
precejšnje razlike, kajti delovanje parlamenta izhaja tudi iz neke tradicije državnega delovanja, ki je v vsaki
državi nekoliko drugačna. Organizacija in način delovanja parlamenta je lahko v grobem določena že v
ustavi ali v zakonu, praviloma pa ta vprašanja podrobneje ureja sam parlament s svojim poslovnikom v
skladu z načelom samoorganiziranja parlamenta. Delo sodobnega parlamenta praviloma poteka na
plenarnih sejah, v parlamentarnih odborih in v političnih oziroma poslanskih skupinah,
Način delovanja in organizacija dela sodobnih parlamentov se v glavnem zgleduje po angleškem
parlamentu, ki je v svoji večstoletni zgodovini izoblikoval vrsto vzorcev in pravil za lastno delovanje.
Seveda je marsikaj v njegovem delovanju arhaičnega in povezanega s posebnostmi britanskega ustavnega
razvoja, zato so drugi parlamenti razvili po njegovem zgledu lastna pravila in lastno prakso delovanja, ki
pa vendarle ne odstopa bistveno od britanskega vzora. Zgodovinsko je pri tem za evropsko celino še
posebej pomemben razvoj francoskega parlamenta. Tudi organizacija in način delovanja Evropskega
parlamenta sta že od samega začetka povsem podobna nacionalnemu parlamentu, čeprav še vedno nima
čisto enakega položaja, kot ga ima parlament v državi. Prav tako kot nacionalni parlament tudi Evropski
parlament deluje na podlagi svojega poslovnika.
Sklep, ki je bil sprejet 14. februarja 1995, se glasi: »Državni zbor Republike Slovenije sam skrbi za svojo notranjo
varnost prek posebne službe. Pooblastila in način delovanja te službe urejajo interni akti državnega zbora. Varnostniki so
neposredno podrejeni vodstvu državnega zbora. Strokovnost delovanja službe bo zagotovljena v sodelovanju z
Ministrstvom za notranje zadeve.«
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4.2. Sklic parlamenta
Zelo pomemben del avtonomije parlamenta je tudi njegova pravica, da sam sklicuje svoja zasedanja. V
preteklosti je navadno skliceval zasedanja parlamenta monarh, kar je sedaj ohranjeno kot ustavna tradicija
samo še v redkih državah (npr. v Angliji). Zasedanje odpre monarh, ki ob tem prebere prestolni govor, ki
je dejansko v glavnem program zakonodajne dejavnosti vlade v obdobju tega zasedanja. Britanski monarh
tudi zapre zasedanje parlamenta ter razpušča parlament69.
Drugje je ta način opuščen in je namesto tega začetek in konec zasedanja parlamenta v sodobnih ureditvah
praviloma že vnaprej določen (včasih že v ustavi, največkrat pa v poslovniku parlamenta). Po sodobnih
pojmovanjih se namreč šteje, da izvršilna oblast ne sme posegati v delovanje parlamenta, kar pomeni, da
ga ne sklicuje in ne zapira zasedanja, zaradi česar zasedanja parlamenta niso odvisna od izvršilne oblasti.
Tako je v italijanski ustavi (62. člen) določeno, da se zasedanje začne v februarju in oktobru.
Izvršilna oblast ima ponekod vpliv na sklic parlamenta na zasedanje le še, če gre za izredno zasedanje.
Kot že povedano, navadno lahko skliče oziroma zahteva sklic izrednega parlamentarnega zasedanja šef
države, ponekod pa tudi določeno število poslancev. Tako npr. v Nemčiji lahko zvezni predsednik kot šef
države zahteva sklic izrednega zasedanja, poleg njega pa tudi zvezni kancler. V Franciji pa že ustava
določa, da se parlament sestaja na redna zasedanja dvakrat letno. Na zahtevo prvega ministra ali večine
poslancev narodne skupščine se parlament sestane samo na izredno zasedanje, ki ga skliče predsednik
republike. Tudi v Italiji se izredno zasedanje doma skliče tudi na predlog predsednika republike (poleg
tretjine članov doma (62. člen ustave).
Navadno lahko skliče oziroma zahteva sklic izrednega parlamentarnega zasedanja šef države, ponekod pa
tudi določeno število poslancev. Tako se mora npr. v Nemčiji (39. člen Ustave) Zvezni zbor sestani
najkasneje 30. dan po izvolitvi, zvezni predsednik kot šef države pa lahko zahteva sklic izrednega
zasedanja, poleg njega pa tudi zvezni kancler. Tudi na Madžarskem prvo sejo parlamenta skliče
predsednik republike, redna zasedanja sklicuje predsednik parlamenta, na izrednem zasedanju pa se
parlament sestane na zahtevo predsednika republike, vlade ali ene petine članov parlamenta (22. člen
ustave. Češka ustava (34. člen) določa, da poslansko zbornico skliče na prvo zasedanje predsednik
republike najkasneje trideset dni po volitvah, če tega ne stori, se parlament sestane ipso iure trideseti dan
po volitvah. Češka ustava torej predvideva možnost, da se parlament sestane sam, ne glede na izvršilno
oblast, kar njegovo avtonomijo povečuje. Podobna ureditev je na Danskem (35. člen ustave), kjer se
parlament sestane na dvanajsti delovni dan po volitvah, če ga ni prej sklical kralj.
V Franciji pa že ustava (28. do 30. člen) določa, da se parlament sestaja na redna zasedanja dvakrat letno.
Na zahtevo prvega ministra ali večine poslancev narodne skupščine se parlament sestane samo na izredno
zasedanje, ki ga skliče in zapre predsednik republike. Tudi v Italiji se zbornici parlamenta sestaneta na
zasedanju na datum, ki ga določa že sama ustava (62. člen). Le izredno zasedanje doma se skliče tudi na
predlog predsednika republike. Tudi v Španiji se parlament na redna zasedanja sestaja na podlagi same
ustave (73. člen), izredno zasedanje pa lahko skliče tudi vlada Pač pa je običajno, da prvo sejo
novoizvoljenega parlamenta skliče šef države, kar je najbolj logično, saj parlament še nima vodstva.
Nekoliko manj je pri sklicevanju avtonomen avstrijski Nacionalni svet. V Avstriji zvezni predsednik skliče
prvo sejo Nacionalnega sveta v tridesetih dneh po volitvah. Predsednik države sklicuje Nacionalni svet
tudi na redna in izredna zasedanja. Predsednik države pa mora sklicati Nacionalni svet na izredno
zasedanje, če to zahteva zvezna vlada ali ena tretjina kateregakoli doma parlamenta.
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Starejši parlamenti so navadno zasedali enkrat letno. Tako britanski Spodnji dom še vedno zaseda enkrat
letno, kar traja praviloma od konca oktobra in s krajšimi prekinitvami do konca julija. Tudi ameriški
Kongres deluje na letnih zasedanjih, ki se praviloma začenjajo 3. januarja vsako leto, ko oba domova na
skupni seji poslušata poslanico o stanju zveze. V sodobnih parlamentih je celoletno zasedanje redko, kajti
prevladujejo polletna zasedanja, ki so praviloma dvakrat letno, največkrat so to pomladanska in jesenska
zasedanja.
Prvo sejo Državnega zbora Republike Slovenije po ustavi skliče predsednik republike najkasneje dvajset
dni po njegovi izvolitvi. Državni zbor je torej pri svojem prvem sklicu odvisen od izvršilne veje oblasti.
4.3. Konstituiranje Državnega zbora
Po opravljenih volitvah članov parlamenta je treba oblikovati parlament, ga torej vzpostaviti kot organ
državne oblasti, ki bo sposoben opravljati svoje pristojnosti. Konstituiranje je v sodobnih razmerah dejanje
samega parlamenta, s katerim se organizira tako, da lahko začne izvajati svoje pristojnosti.
Konstituiranje parlamenta pomeni ustanovitev novoizvoljenega parlamenta, se pravi oblikovanje vodstva
parlamenta, njegovih odborov in komisij ter poslanskih skupin, torej vse, kar je potrebno, da lahko začne
parlament delovati. Konstituiranje se praviloma opravi že na prvi seji novoizvoljenega parlamenta, ki mu
s tem praviloma tudi začne teči njegova mandatna doba. Ker pred tem že izvoljeno predstavniško telo še
nima predsednika, ki bi ga sklical, praviloma skliče prvo sejo šef države, včasih pa tudi predsednik starega
parlamenta.
Tudi novo izvoljeni državni zbor se konstituira na svoji prvi seji. Postopek konstituiranja je urejen v
poslovniku državnega zbora v skladu z njegovim avtonomnim položajem. Ustava določa le, kdo skliče
prvo sejo novoizvoljenega državnega zbora in sicer jo skliče predsednik republike najkasneje 20 dni po
izvolitvi državnega zbora (tretji odstavek 81. člena ustave). To je nujno potrebno, ker novoizvoljeni zbor
še nima svojega vodstva, ki ga mora šele izvoliti. Do takrat je potrebno določiti tudi, kdo vodi prvo sejo
do izvolitve predsednika novoizvoljenega državnega zbora. Glede tega je v poslovniku določeno, da do
izvolitve predsednika državnega zbora vodi prvo sejo novoizvoljenega zbora najstarejši poslanec.
Vse to pa še ni dovolj, da bi se državni zbor konstituiral. Konstituiranje namreč pomeni vzpostavitev
sposobnosti za delovanje. Te nima, dokler niso verificirani poslanski mandati. Verifikacija nekaterih
poslanskih mandatov pa se lahko precej zavleče, zato ni mogoče čakati na verifikacijo mandatov, temveč
le na tolikšno število potrjenih mandatov, kolikor je potrebno poslancev za delovanje državnega zbora.
zato poslovnik državnega zbora določa, da se državni zbor konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih
več kot polovica poslanskih mandatov. Praviloma naj bi se to zgodilo na prvi seji, na kateri se sestane
državni zbor, lahko pa bi se to zgodilo tudi na kakšni kasnejši seji, če na prvi seji ne bi bila potrjena večina
mandatov – kar pa je v praksi malo verjetno.
Državni zbor se konstituira tako, da se najprej postavijo tisti organi, ki so najbolj nujni za začetek dela
državnega zbora. Najprej se torej oblikuje mandatno-volilna komisija, zatem se potrjujejo mandati
poslancev, nato pa izvoli predsednik državnega zbora. Že na tej seji se lahko opravi tudi izvolitev
podpredsednikov državnega zbora ter imenovanje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles ter
imenovanje generalnega sekretarja državnega zbora, kar pa ni nujno za konstituiranje državnega zbora.
Pri konstituiranju državnega zbora ima pomembno vlogo mandatno volilna komisija, ki na podlagi
poročila državne volilne komisije ter potrdil o izvolitvi poslancev predlaga državnemu zboru potrditev
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poslanskih mandatov, pri čemer mora seveda upoštevati tudi morebitne pritožbe kandidatov ali
predstavnikov list kandidatov. Državni zbor skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem
spornem mandatu pa odloča posebej. Poslanec, katerega mandat je sporen, seveda ne sme glasovati o
potrditvi svojega mandata.
Tudi ko so potrjeni mandati poslancev, državni zbor še ni sposoben opravljati svojega dela, zato mora
čimprej izvoliti svoje vodstvo. Državni zbor je konstituiran, ko izvoli svojega predsednika, kajti brez njega
ne more delovati. Če državni zbor na prvi seji še ne izvoli podpredsednikov državnega zbora ter ne imenuje
predsednikov in podpredsednikov delovnih teles ter generalnega sekretarja državnega zbora, jih mora
izvoliti oziroma imenovati najkasneje v 30 dneh po konstituiranju, s čimer je zares sposoben delovanja kot
kolegijsko zakonodajno telo. Zato bi bilo bolj primerno, da bi se delovna telesa in generalni sekretar
imenovali že na konstitutivni seji, kajti brez njih državni zbor še ni sposoben izvajati vseh svojih funkcij.
4.4. Vodenje Državnega zbora
Pravica parlamenta, da si sam izbira svojega predsednika, je ena njegovih najpomembnejših pravic in
temeljnih zagotovil njegovega avtonomnega položaja. V preteklosti je namreč pogosto postavljal
predsednika parlamenta monarh ali šef države, kar je seveda krepilo njegov položaj nasproti parlamentu
in slabilo položaj parlamenta.
Vsekakor parlament kot kolegijsko telo potrebuje vodstvo, ki ga sklicuje, vodi seje, odloča o proceduralnih
vprašanjih, organizira delo - skratka vodi poslovanje parlamenta. Vodenje parlamenta lahko razdelimo na
dva dela, pri čemer eden zajema predsedovanje parlamenta, drugi pa organiziranje njegovega dela.
Parlamentu predseduje oseba, ki se običajno imenuje predsednik parlamenta70 (v angleškem parlamentu
pa tradicionalno »Speaker«).
Parlament torej vodi eden od poslancev, ki ga poslanci izvolijo za predsednika parlamenta. V vsakem
primeru mora predsednik biti izvoljen izmed poslancev, ne pa izmed tretjih oseb, ki niso člani parlamenta,
kajti drugače ne bi mogel imeti nobene oblasti nad izvoljenimi poslanci. Izjema je n.pr. podpredsednik
ZDA, ki je hkrati predsednik Senata.
Predsednik parlamenta je praviloma individualen (monokratičen) organ, vendar je največkrat tudi vodja
parlamentarnega predsedstva. Poleg predsednika imajo namreč parlamenti iz praktičnih razlogov neko
število podpredsednikov, ki pomagajo predsedniku pri njegovem delu, vključno z vodenjem seje
parlamenta namesto predsednika. Način postavitve parlamenta je tako pomemben, da je praviloma
določen že z ustavo.
Mandatna doba predsednika parlamenta je različna. Največkrat je enaka mandatni dobi parlamenta.
Izjemoma (npr. v angleškem parlamentu) je lahko celo daljša od mandatne dobe parlamenta, pogosteje pa
je krajša (npr. enoletna, za eno samo zasedanje in podobno). Zelo redko je lahko predsednik razrešen pred
potekom predpisane mandatne dobe. Mandatna doba parlamenta je izrazita ustavna materija, ki se ne more
urejati s poslovnikom parlamenta.
Naloge predsednika parlamenta so predstavljanje parlamenta in vodenje njegovega dela. Slednje obsega
vrsto nalog. Tako ponekod določa dnevni red, drugje pa ga predlaga v sprejem parlamentu. Dalje
posreduje predloge zakonov parlamentarnim odborom, kar je nadvse pomembno pooblastilo, saj lahko
Več in podrobneje o položaju in vlogi predsednika parlamenta glej: Jenny M., Mueller W.C., Presidents of Parliament:
Neutral Chairmen or Assets of the Majority? v: Parliaments and Majority Rule, str. 326 do 364.
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predsednik pri tem precej vpliva na uvrstitev zakona v zakonodajno proceduro, čeprav mora seveda pri
tem upoštevati parlamentarna pravila poslovanja. Predsednik odreja tudi glasovanje pri sprejemanju neke
odločitve, vendar je pri tem omejen s parlamentarni pravili, ki so zelo različna po državah, kajti ponekod
nima predsednik nobene možnosti odločanja, drugje pa povsem svobodno izbira način glasovanja, skoraj
povsod pa je njegovo odločitev odvržena končni odločitvi parlamentarne večine. Praviloma ima
predsednik kot predsedujoči pravico in dolžnost kaznovati poslanca zaradi kršitve reda v parlamentu.
Posebno vprašanje je, ali ima predsednik parlamenta pravico glasovati kot poslanec. Res je sicer, da je
poslanec z vsemi pravicami in dolžnostmi, na drugi strani pa ga vodenje poslovanja parlamenta ovira pri
tem, da bi tudi sam neposredno sodeloval v njegovem delu. V praksi zato večinoma nima te pravice, pri
čemer pa je ponekod to posledica ustavnega parlamentarnega običaja71, drugod pa je to posebej
predpisano. Le redko pa ima predsednik ne samo pravico glasovati, temveč njegov glas celo pretehta v
primeru neodločenega izida glasovanja. To je značilno za ameriško ureditev, kjer v senatu lahko prevlada
glas podpredsednika ZDA.
Predsednik parlamenta navadno nima posebnih oblastnih pooblastil, kljub temu pa ima praviloma visok
politični položaj in uživa visok družbeni ugled. Kajti on je tisti, ki predstavlja parlament navzven in
nasproti drugim organom državne oblasti, brani njegove pravice ter zagotavlja demokratično delovanje in
red v parlamentarnem poslovanju na podlagi pravil poslovanja parlamenta. V mnogih ustavnih ureditvah
pa predsednik parlamenta začasno opravlja funkcijo šefa države, če je ta trajno zadržan ali ne more
opravljati svoje funkcije. Le izjemoma (v Švedskem parlamentu) ima predsednik parlamenta celo pravico,
da imenuje mandatarja za sestavo vlade.
Vloga predsednika parlamenta je tako pomembna za delovanje parlamenta, da mora imeti močna
pooblastila za opravljanje svojih funkcij in mora biti čimbolj nestrankarski pri svojem delovanju. To se
sicer po različnih državah dokaj razlikuje. V nekaterih državah zahtevajo ustavni običaji in pravila
popolnoma nevtralnega predsednika (kot npr. v Veliki Britaniji), v večini držav se pričakuje od
predsednika, da deluje čimbolj nevtralno, v nekaterih pa se celo pričakuje od predsednika, da deluje v
interesu parlamentarne večine.
Najmočnejši in najbolj politično nevtralen položaj ima še vedno predsednik britanskega parlamenta
(Speaker). Speakerja voli Spodnji dom izmed svojih članov, pri čemer praviloma predlaga kandidata, ki
ni v bližnji preteklosti nastopal v strankarskih bojih v parlamentu in je sprejemljiv za vse stranke v zbornici.
Mandat Speakerja ni vezan na mandatno dobo doma, temveč lahko opravlja to funkcijo, praktično dokler
to sam želi. Speaker je namreč v praksi vedno izvoljen tudi za naslednjo mandatno dobo, pri čemer pri tej
naslednji izvolitvi ni važno, katera stranka ima večino v parlamentu. Ko je Speaker izvoljen, mora
nastopati nestrankarsko, zato se tudi ne sme udeleževati strankarskih razprav v zbornici. Speaker ima
mnogo večjo veljavo, kot je to običajno v sodobnih parlamentih. On je namreč popoln gospodar
parlamentarne procedure in avtoritativno tolmači pravila parlamenta. Člani doma se morajo v celoti
pokoravati njegovim navodilom, drugače so lahko celo odstranjeni iz parlamenta za določen čas.
Nekoliko arhaična se zdaj zdi ureditev v ZDA, kjer Senat, kot zgornji dom Kongresa, vodi podpredsednik
ZDA, ki je izvoljen hkrati s predsednikom, in v tej vlogi nosi naziv Predsednik Senata, čeprav sicer ni član
Senata. Vendar pa ima pravico glasovati, kadar so glasovi enakomerno razdeljeni, ker je v takem primeru
njegov glas odločilen. Zato se tudi v praksi ne šteje za člana tega doma, in se tam le redko pojavlja, razen
ob raznih slavnostnih priložnostih ali kadar je njegov glas potreben za odločitev. Zato Senat izvoli
začasnega predsednika (President pro tempore), ki ga vodi v času podpredsednikove odsotnosti. Na ta
položaj Senat navadno izvoli senatorja iz večinske stranke z najdaljšim stažem.
Tako se britanski Speaker, ki ima sicer pravico glasovati, vzdrži pravice glasovanja, kadar bi bil lahko njegov glas
odločujoč.
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Za evropski kontinent je pomembna zlasti francoska tradicija. Tako spodnji dom francoskega parlamenta
(Assemblee National) vodi predsednik, ki je izvoljen z večino veljavnih glasov. Če noben kandidat ne dobi
večine, se opravi drugi krog. Če še vedno noben kandidat ne dobi večine, je izvoljen kandidat, ki dobi
relativno večino glasov. Enako se voli predsednik senata kot zgornjega doma.
Organizacijo dela sodobnega parlamenta navadno vodi neko kolegijsko telo, ki praviloma odloča tako o
političnih kot tudi o organizacijskih vprašanjih delovanja parlamenta. To telo se različno imenuje in je
različno sestavljeno, največkrat pa ga sestavljajo podpredsednik parlamenta, predsedniki pomembnejših
odborov in komisij in vodje poslanskih skupin. Navadno ga sklicuje in vodi predsednik parlamenta.
V Narodni skupščini (spodnji dom francoskega parlamenta) se vodstveni kolegijski organ imenuje Urad
(Bureau), ki ga izvoli Narodna skupščina. Ta organ sestavljajo predsednik Narodne skupščine, šest
podpredsednikov, trije kvestorji in dvanajst sekretarjev. V nemškem Zveznem zboru se tak kolektivni
vodstveni organ imenuje Svet starejših, sestavljajo pa ga predsednik, podpredsedniki in 23 drugih članov
zbora, ki jih imenujejo poslanske skupine v skladu z načelom sorazmerne zastopanosti parlamentarnih
strank, poleg njih pa še vodje vseh poslanskih skupin. Ta organ pomaga pri delu predsedniku zbora in pri
tem zagotavlja usklajenost med poslanskimi skupinami, sam pa odloča o notranjih zadevah zbora72.
Podobno kot v parlamentih držav tudi Evropski parlament vodi predsednik Evropskega parlamenta, ki ga
izvolijo evropski poslanci izmed sebe za mandatno dobo dveh in pol let, se pravi za polovico mandatne
dobe parlamenta. Organizacijo dela Parlamenta vodi kolegijsko telo, ki odloča o političnih in
organizacijskih vprašanjih, ki se imenuje predsedstvo (Bureau).
Pravica državnega zbora, da si sam izvoli predsednika, je določena že v ustavi (84. člen). Ta določa, da
ima državni zbor predsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh poslancev. Podrobneje pa so položaj,
pristojnosti in volitve predsednika državnega zbora določene v poslovniku državnega zbora (19. in 199.
člen). Tudi v tem pogledu torej državni zbor uživa visoko stopnjo regulativne avtonomije.
Temeljna pristojnost predsednika državnega zbora je, da predstavlja državni zbor in vodi njegovo delo.
Predsednik predstavlja državni zbor tako navzven, kot tudi navznoter. V okviru predstavljanja državnega
zbora navzven predsednik skrbi zlasti za sodelovanje s predstavniškimi telesi drugih držav, mednarodnimi
parlamentarnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami. Predstavljanje državnega zbora nasproti
drugim temeljnim državnim organom pomeni predvsem skrb za uresničevanje z ustavo določenih
razmerij z državnim svetom, predsednikom države, z vlado in drugimi državnimi organi. Pri vodenju dela
državnega zbora predsednik predvsem sklicuje in vodi seje državnega zbora in skrbi za izvajanje
njegovega poslovnika ter ima s tem v zvezi še vrsto drugih nalog. Tako dodeljuje zadeve, ki jih obravnava
zbor, v obravnavo delovnim telesom in odloča o sporih glede pristojnosti med temi telesi. Predsednik tudi
podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme državni zbor. Predsednik je za svoje delo odgovoren
državnemu zboru, ki ga lahko tudi razreši.
Poleg predsednika državnega zbora je poslovnik uvedel tudi podpredsednike državnega zbora, ki so lahko
največ trije, med njimi pa mora biti eden iz največje opozicijske poslanske skupine. Podpredsedniki
pomagajo predsedniku pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega
delovnega področja, v primeru njegove odsotnosti pa ga lahko tudi nadomeščajo. Vsak podpredsednik je
enako kot predsednik za svoje delo odgovoren državnemu zboru.
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Predsednik državnega zbora se voli na prvi konstitutivni seji, njegov mandat pa traja do prve seje
novoizvoljenega državnega zbora. Voli se izmed poslancev na predlog najmanj deset poslancev. O
kandidatu se glasuje tajno, izvoljen pa je z večino vseh poslancev, torej z absolutno večino. Enako kot
predsednik se volijo tudi podpredsedniki državnega zbora. Tako predsednik državnega zbora kot tudi
podpredsednik je lahko razrešen, če državni zbor ni zadovoljen z njegovim delom73.
Pomembno vlogo pri organiziranju dela državnega zbora ima njegov generalni sekretar, ki vodi službe
zbora, pomaga predsedniku pri pripravi in vodenju sej in opravlja še druge naloge, potrebne za delovanje
državnega zbora. Generalnega sekretarja imenuje državni zbor, vendar pa njegova funkcija ni politična
funkcija, ker se ne voli izmed poslancev. Kljub temu pa je vezana na mandatno dobo državnega zbora, ki
mu je tudi odgovoren za svoje delo. Generalni sekretar pa je lahko tudi predčasno razrešen iz razlogov, ki
jih določa poslovnik.
Predsedniku državnega zbora pomaga pri njegovemu delu kolegij predsednika državnega zbora kot
njegovo posvetovalno telo. Kolegij je nadvse pomemben za učinkovito delo zbora, saj njegova sestava
zagotavlja, da že pri pripravah sej zbora prek poslanskih skupin sodelujejo tudi politične stranke, kar lahko
prepreči možne kasnejše blokade v delu zbora. Kolegij namreč sestavljajo poleg predsednika državnega
zbora še podpredsedniki državnega zbora, vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti. Pri
delu kolegija sodeluje generalni sekretar državnega zbora, vodja zakonodajno-pravne službe državnega
zbora, lahko pa tudi predsedniki delovnih teles, predstavniki vlade, strokovni delavci državnega zbora in
drugi udeleženci.
Kolegij pomaga predsedniku pri usklajevanju dela delovnih teles in pri pripravah na seje zbora ter pri
drugih zadevah iz pristojnosti zbora. Kolegij predsednika, ki je bil po prejšnji ureditvi zgolj posvetovalno
telo predsednika, je sedaj v nekaterih primerih pristojen tudi za odločanje, zlasti o proceduralnih in
organizacijskih odločitvah. Med najpomembnejše take odločitve spadajo zlasti odločitve o tem, da se
zakon sprejme po nujnem ali skrajšanem postopku, dalje odločitve o času trajanja seje državnega zbora in
času obravnavanja posameznih točk dnevnega reda ter o določitvi časa trajanja razprav poslancev oziroma
poslanskih skupin in drugih udeležencev seje ter o številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni
poslanski skupini. V primerih, kadar kolegij odloča, je odločitev kolegija sprejeta, če predlog podpirajo
vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo več kot polovico vseh poslancev v državnem zboru.
4.5. Delovna telesa Državnega zbora
V sodobnih parlamentih imajo pomembno vlogo posebna interna telesa parlamenta, katerih naloga je, da
omogočajo lažje in bolj pretehtano odločanje v parlamentu. Ta telesa se običajno imenujejo odbori
(ponekod, npr. v Franciji, pa komisije). Parlamentarni odbori praviloma sami ne odločajo o ničemer.
Naloga parlamentarnih odborov je predvsem, da pred vsako odločitvijo v parlamentu proučijo vsako
zadevo, o kateri odloča parlament, zavzamejo k njej stališče, dajejo pripombe in usmeritve, kar vse
pomaga poslancem pri odločanju74. Izjemoma imajo ponekod zakonodajno iniciativo, ponekod pa v
določeni meri opravljajo celo zakonodajno funkcijo (npr. v Italiji in Avstriji).
Ponekod poznajo poleg parlamentarnih odborov tudi komisije, ki pa so navadno namenjene posebnim
naloga parlamenta ali strokovni proučitvi nekega vprašanja Zlasti v zadnjem primeru je sestav takega
Taka ureditev ni običajna v sodobnih parlamentih in skriva v sebi nevarnost, da pride do razrešitve zgolj zaradi spremenjene
strankarske koalicije v parlamentu, kar je še posebej verjetno, če je v parlamentu večje število strank.
74
Več o tem glej: Zajc D., Delovna telesa v državnem zboru (Primerjava vloge delovnih teles v novih parlamentih) v:
Slovenski parlament – izkušnje in perspektive, Politološki dnevi, Portorož, 31. maj in 1. junij 1996, Zbornik referatov, str.
57 do 74.
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telesa pogosto drugačen od sestave odborov, ker komisije sestavljajo poleg poslancev tudi strokovnjaki.
Take komisije imajo npr. v nemškem zveznem zboru. Praviloma pa so odbori oziroma komisije sestavljeni
iz samih poslancev in sicer praviloma tako, da pride do izraza politična, predvsem strankarska sestava
parlamenta. Število odborov in tudi število njihovih članov pa se zelo razlikuje med državami.
Parlamentarni odbori se v glavnem delijo na stalne in nestalne. Prvi se organizirajo za nedoločen čas ali pa
za mandatno dobo predstavniškega telesa, drugi pa za določeno dobo ali za to, da opravijo določeno nalogo
(posebni ali ad hoc odbori) Druga običajna delitev je delitev na splošne in posebne (specializirane) odbore.
Prvi so značilni za britanski parlament, medtem ko na evropski celini prevladujejo specializirani odbori
(oziroma komisije), ki so se razvili predvsem v francoskem parlamentu. Specializirani odbori so za razliko
od splošnih odborih ustanovljeni za obravnavo nekega področja v okviru funkcij parlamenta, ki se
običajno bolj ali manj prekriva z upravno organizacijo, torej s področji posameznih ministrstev.
Posebno razvejan in zapleten je sistem parlamentarnih odborov v britanskem parlamentu, ki ima zelo
dolgo tradicijo in se precej razlikuje od ureditve v drugih državah. Posebnost angleške ureditve je, da tudi
celotni dom včasih deluje organiziran v obliki odbora (Commitee of the Whole House). Drugi odbori so
predvsem odbori vsega doma (Commitees of the Whole House), stalni odbori (Standing Commitees),
posebni oziroma izbrani odbori (Select Commitees), skupni odbori obeh domov parlamenta (Joint
Commitees) in odbori za obravnavo tim. zasebnih oziroma posebnih zakonov (Commitees on Private
Bills). Poleg teh ima Spodnji dom še vrsto drugih odborov, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji delovanja
doma.
Nasprotno je v francoski ureditvi pete republike bistveno zmanjšano število stalnih parlamentarnih
odborov, ki se imenujejo komisije. To je določeno že z ustavo, ki je število stalnih komisij omejila na šest
v vsakem domu (43. člen ustave). Zaradi tako majhnega števila stalnih komisij, pokriva vsaka med njimi
dokaj široko področje parlamentarnega delovanja. Ustava določa tudi, da se morajo zakonski predlogi in
osnutki obvezno predložiti stalnim komisijam, na zahtevo vlade ali doma parlamenta pa se morajo za
obravnavo posameznega osnutka ali predloga zakona ustanoviti posebne (specializirane) komisije.
Parlamentarna praksa pa je razvila tudi oblikovanje drugih ad hoc specializiranih komisij.
Stalne in specializirane odbore pozna tudi nemški Zvezni zbor. Prvi so ustanovljeni za celotno volilno
obdobje tega organa in so praviloma organizirani tako, da ustrezajo ministrstvom, kar velja za večino
primerov. Drugi se ustanovijo za posebne naloge, tudi za obravnavo kakšnih posebno zahtevnih zakonov.
Število članov odborov iz posameznih političnih strank je odvisno od deleža poslancev strank v
parlamentu. Od tu dalje pa je stvar poslanskih skupin, da imenujejo ustrezno število svojih članov v odbore.
Vsak poslanec je lahko član samo enega odbora, kar je razumna zahteva glede na številčnost zveznega
zbora. Na drugi strani pa ima tudi razmeroma majhno število odborov v primerjavi s svojo številčnostjo
(22 stalnih odborov v volilnem obdobju 1994 do 1998). Razmerju moči med političnimi strankami v
parlamentu ustreza tudi število predsednikov odborov, ki pripadajo posameznim strankam.
Parlamentarni odbori oziroma komisije so tako kot v drugih sodobnih parlamentih odločilnega pomena
tudi za delovanje državnega zbora. Njihova ureditev in način delovanje se zgleduje predvsem po vzoru
nemškega Zveznega zbora. Zaradi njihovega pomena je njihova organizacija in delo urejena v poslovniku
državnega zbora. V naši tradiciji, ki se je uveljavila v prejšnji ustavni ureditvi, se je za parlamentarne
odbore in komisije uveljavil skupni naziv delovna telesa, kar je bilo sprejeto v prvem poslovniku
državnega zbora in se je obdržalo tudi v sedanjem poslovniku.
Delovna telesa delajo na podlagi poslovnika zbora, lahko pa se v skladu s tem aktom njihovo delo ureja
tudi z odloki zbora o ustanovitvi posameznih delovnih teles in s posebnimi poslovniki teh teles (2. člen
poslovnika). Delovna telesa, katerih delo je nujno potrebno za delo zbora, so ustanovljena že kar s
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poslovnikom, druga pa ustanavlja zbor glede na potrebe svojega delovanja z odlokom, ki določi njihovo
sestavo in opredeli njihovo delovno področje. Državni zbor ustanovi delovno telo in določi njegove naloge
na predlog kolegija. Nekatera delovna telesa pa mora ustanoviti državni zbor neposredno na podlagi
zakona.
Delovna telesa v državnem zboru so lahko stalna ali nestalna. Prva so ustanovljena za vso mandatno dobo
zbora, druga pa za obravnavo posameznih zadev ali za opravo določene naloge. Državni zbor ima dve
vrsti delovnih teles in sicer odbore in komisije. Odbori opravljajo tipične naloge parlamentarnih odborov,
medtem ko komisije opravljajo naloge, med katerimi so nekatere nujne za organizacijo in delovanje zbora,
pri drugih pa gre za nekatere posebne naloge.
Odbori niso določeni že s poslovnikom, temveč se ustanovijo z odlokom državnega zbora, pri čemer pa
poslovnik določa pravila za njihovo ustanovitev. Tako kot je običajno v drugih sodobnih parlamentih, se
namreč stalni odbori praviloma ustanovijo za področja, za katera so ustanovljena ministrstva, lahko pa tudi
za več med seboj povezanih področij. To pomeni, da je lahko odbor ustanovljen za področja več
ministrstev, ne more pa biti ustanovljenih več odborov za področje enega ministrstva.
Komisije ustanavlja državni zbor z odlokom in sicer za preučevanje določenih skupnih vprašanj ali za
preučevanje posameznih zadev. Nekatere stalne komisije pa so določene že s poslovnikom. Tako ima
državni zbor po sedanjem poslovniku mandatno-volilno komisijo, komisijo za poslovnik, komisijo za
narodni skupnosti, komisijo za nadzor javnih financ, komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb
ter komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Za proučevanje posameznih zadev se
ustanovijo predvsem preiskovalne komisije kot nestalna delovna telesa.
Ker je delo delovnih teles zelo pomembno in včasih tudi odločilno za delovanje celotnega državnega
zbora, morajo biti sestavljena tako, da se v njih odraža strankarska struktura zbora, predvsem pa razmerje
med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije. Sestava delovnega telesa mora zato odražati število
poslance v posameznih poslanskih skupinah, pri čemer mora biti vsaki poslanski skupini praviloma
zagotovljeno najmanj eno mesto v vsakem delovnem telesu. Število članov, ki pripada posameznim
poslanskim skupinam v posameznih delovnih telesih določi kolegij predsednika državnega zbora. Glede
na tako določbo in zaradi velikega števila delovnih teles in mnogih poslanskih skupin v državnem zboru
ni čudno, da so poslanci večinoma člani več delovnih teles hkrati.
Svoje člane v delovnih telesih pa določijo kar same poslanske skupine75. Vsak poslanec ima vendarle
pravico in dolžnost, da se izreče, v katerih delovnih telesih državnega zbora želi sodelovati, kar sporoči
vodji svoje poslanske skupine. Poslanec ima tudi pravico, da se udeležuje tudi sej delovnih teles, v katerih
ni član, razen če je za posamezna izmed njih s poslovnikom ali z odlokom o ustanovitvi delovnega telesa
drugače določeno.
Čeprav je delovno telo bistveno manjše od celotnega zbora, je vendar kolegijsko telo, kar terja njegovo
ustrezno organizacijo in vodenje. Zato ima tudi delovno telo predsednika, praviloma enega
podpredsednika in sekretarja. Število vseh članov delovnega telesa mora biti liho, kar je pomembno zaradi
učinkovitosti odločanja. Ker ima predsednik - pa tudi podpredsednik - pomemben vpliv na delo delovnega
telesa, se pri razdelitvi teh funkcij med poslanske skupine (oziroma politične stranke) upošteva strankarska
struktura zbora in druge pomembne funkcije v zboru. Pri vodenju delovnega telesa so posebej upoštevane
pluralnost političnih strank in še posebej pravice opozicije. Mesta predsednikov in podpredsednikov
praviloma pripadajo poslancem različnih poslanskih skupin. Pravice opozicije pa so varovane s tem, da
ima opozicija bodisi mesto predsednika bodisi podpredsednika delovnega telesa. Opozicija ima še posebej
To je pomembna sprememba v primerjavi s prejšnjim poslovnikom, po katerem je člane delovnih teles imenoval
državni zbor in sicer na predlog poslanskih skupin.
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pomembno mesto v nadzorstvenih delovnih telesih, saj ji po poslovniku pripadajo vodilne funkcije in
večina članov v komisiji za nadzor javnih financ in v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
Predsednike in podpredsednike delovnih teles imenuje državni zbor na predlog poslanskih skupin, katerim
na podlagi odločitve kolegija pripada mesto predsednika ali podpredsednika delovnega telesa. O
imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi
kandidatov za predsednike in podpredsednike delovnih teles kot celoti.
Predsednik v sodelovanju s podpredsednikom organizira delo delovnega telesa, sklicuje in vodi njegove
seje ter opravlja druge naloge v zvezi z delovanjem delovnega telesa. Na sejo delovnega telesa so vabljeni
predstavniki predlagatelja zadeve, predstavniki vlade ter predstavniki zakonodajno - pravne službe, lahko
pa tudi predstavniki različnih institucij, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti76. Seja
delovnega telesa je sklepčna, če se je udeleži več ko polovica članov, svoje odločitve pa praviloma
sprejema delovno telo z večino opredeljenih glasov. Glasovanje v delovnem telesu je javno. Seje delovnih
teles so praviloma odprte za javnost, vendar pa lahko delovno telo z dvotretjinsko večino navzočih članov
sklene, da se seja ali njen del zapre za javnost.
Delovna telesa državnega zbora imajo podobne naloge, kot v drugih sodobnih parlamentih, se pravi, da
pomagajo celotnemu zboru pri odločanju s tem, da vnaprej preučijo zadeve, ki jih obravnava zbor ter mu
predlagajo, kako naj odloči o njih. Pri tem predvsem preučujejo posamezna področja dela državnega
zbora, pripravljajo predloge odločitev zbora o politiki na teh področjih in oblikujejo stališča do posameznih
vprašanj ter pripravljajo, preučujejo in obravnavajo predloge zakonov in drugih aktov državnega zbora.
O svojih stališčih in predlogih delovna telesa sproti dajejo poročila državnemu zboru. To velja za t.i.
matično delovno telo, to je tisto delovno telo, v katerega področje sodi zadeva, ki jo obravnava državni
zbor. Druga delovna telesa, ki so morda obravnavala isto zadevo kot zainteresirana delovna telesa,
praviloma poslujejo z državnim zborom prek matičnega delovnega telesa. Delovno telo obravnava zadeve
na podlagi dodelitve predsednika državnega zbora in na lastno pobudo, če tako sklene ali je to predvideno
s programom njegovega dela.
Delovna telesa imajo tudi druge pomembne naloge in pooblastila. Delovno telo ima pooblastila tudi v
razmerju do drugih organov. V okviru svojega delovnega področja lahko zahteva od vlade, drugih
državnih organov ter javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov (katerih ustanoviteljica je država)
podatke in posamezne dokumente, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih nalog. Ne sme pa delovno telo
neposredno nalagati vladi kot tudi ne ministrstvom, da izvedejo določeno nalogo, ki po smislu in obsegu
presega dolžnost posredovanja podatkov in posameznih dokumentov77. Za pridobivanje informacij, ki jih
potrebuje pri svojem delu, pa lahko delovno telo opravi tudi javne predstavitve mnenj, na katero lahko
povabi strokovnjake in druge osebe, za katere presodi, da bi mu lahko dali koristne informacije.

Prejšnji poslovnik je določal, da se predstavnik vlade mora udeležiti seje delovnega telesa na njegovo zahtevo, čeprav vlada ni
predlagatelj zakona. Taka določba poslovnika je bila seveda vprašljiva z vidika razmerja med državnim zborom in vlado, zlasti pa
zato, ker tu delovno telo nastopa kot nadrejeni organ vladi.
77
Tako stališče je sprejela komisija za poslovnik k prejšnjemu poslovniku (glej dodatek k poslovniku, str. 180 do 183). Vsebinsko
je to stališče enako utemeljeno tudi sedaj, ker izhaja iz ustavno določenega načela delitve oblasti in na njem temelječem razmerju
med državnim zborom in vlado. V nasprotnem bi na eni strani delovno telo prevzelo s tem funkcije celotnega državnega zbora,
na drugi strani bi bilo to v nasprotju z ustavnim načelom delitve oblasti.
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4. 6. Poslanske skupine
Čeprav so poslanci predstavniki vsega ljudstva, v sodobnih parlamentih odločilno vlogo igrajo politične
stranke, ki so glavno gibalo in motor njihovega delovanja in mu dajejo tudi politično vsebino. Njihova
stališča do posameznih vprašanj, ki se obravnavajo v parlamentu, so zato izredno pomembna za njegovo
delo, zato si brez njihove navzočnosti v parlamentu sploh ni mogoče predstavljati njegovega dela. To se
je kazalo že v začetku njihovega delovanja v parlamentu, na katerega so dejansko vplivale že od samega
začetka svoje navzočnosti v parlamentu, čeprav njihov obstoj ni bil priznan po formalni plati. Kljub temu
so dejansko obstajale organizacije strank oziroma njihovih poslancev v parlamentu, ki so se med seboj
povezovali in usklajevali svoje delovanje. V sodobnih parlamentih je delovanje političnih strank v
parlamentu dobilo tudi svojo institucionalno obliko, s čimer so politične stranke postale tudi institucionalni
dejavniki v parlamentarnem delu in subjekti v parlamentarnih postopkih. Zato so se v sodobnih
parlamentih začele uveljavljati poslanske skupine78, kot skupine poslancev, ki pripadajo praviloma isti
stranki.
Oblika organiziranja politične stranke v sodobnem parlamentu je torej poslanska skupina, ki se po različnih
državah različno imenuje (parlamentarne skupine, poslanske frakcije, politične skupine in podobno). V
poslanskih skupinah so praviloma organizirani samo poslanci ene politične stranke, lahko pa tudi več
politično sorodnih strank. Velikost teh skupin je seveda odvisna predvsem od velikosti samega parlamenta
ter od števila strank v njem in njihovih medsebojnimi številčnih razmerij znotraj parlamenta.
Navadno pravica organizirati poslansko skupino ne pripada strankam kar avtomatično, ker je praviloma
predpisano najmanjše število poslancev, ki jih mora politična stranka imeti v parlamentu, da lahko
ustanovi poslansko skupino. Poslanske skupine imajo namreč v sodobnih parlamentih pomembne
proceduralne pravice in zato pomemben vpliv na delovanje parlamenta. Zaradi tega je težko izenačiti zelo
majhne parlamentarne politične stranke z velikimi, kar bi se zgodilo, če bi imela vsaka stranka pravico
organizirati poslansko skupino ne glede na število svojih poslancev v parlamentu.
V poslanskih skupinah se poslanci dogovarjajo o skupnih političnih usmeritvah za svoje delovanje v
parlamentu ter o načinu delovanja. Tu se obravnavajo zadeve, o katerih se odloča v parlamentu, zavzema
stališča o njih, daje usmeritve poslancem za glasovanje itd. To je pomembno ne samo za bolj učinkovito
uveljavljanje politične stranke v parlamentu, temveč tudi za samo delovanje parlamenta. Delovanje
poslanskih skupin namreč omogoča lažje organiziranje parlamentarnega dela in večjo predvidljivost
političnih dogajanj v njem, zlasti predvidljivost razpravljanja in odločanja poslancev, ki pripadajo
različnim poslanskim skupinam. Na drugi strani pa se zastavlja vprašanje ali so pravice poslanskih skupin
v skladu z načelom enakopravnosti vseh poslancev.
Tako kot večina drugih parlamentarnih institucij se je tudi organiziranje političnih strank v parlamentu
najprej začelo v angleškem parlamentu, v katerem je še vedno vidna dolga tradicija delovanja političnih
strank v njem. V Spodnjem domu je sicer navzočih več političnih strank, vendar pa imata praviloma
odločilno vlogo samo dve stranki, ki se izmenjujeta na oblasti. Dve glavni stranki sta tradicionalno v domu
tudi posebej organizirani v odbore poslancev. Člane ene in druge stranke vodi oseba, ki se po tradiciji
imenuje bič (Whip) in ima raznovrstne naloge, ki bi jih delno lahko primerjali z običajnimi nalogami vodje
poslanske skupine, v precejšnjem delu pa jih presegajo. Whip nadzoruje delovanje in obnašanje poslancev
stranke in skrbi za strankarsko disciplino, zlasti pri glasovanju v domu. Ima pa tudi pomemben vpliv na
delo doma, pri čemer se posvetuje tudi z Whip-om iz opozicije.

Več o poslanskih skupinah glej: Kranjc S., Politične stranke in parlament: parlamentarne frakcije (skupine, klubi) v:
Slovenski parlament v procesu politične modernizacije, Ljubljana 1993, str. 77 do 105.
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Poslanske skupine se v ZR Nemčiji imenujejo poslanske frakcije. Ker je v Zveznem zboru praviloma
manjše število političnih strank, med njimi pa le dve večji, so vse poslanske skupine (celo najmanjše)
razmeroma velike. Pravico ustanoviti poslansko skupino ima vsaka parlamentarna stranka, ki ima najmanj
pet odstotkov poslancev, kar v nemškem primeru pomeni enak delež, kot je višina volilnega praga pri
volitvah v Zvezni zbor. Parlamentarne skupine igrajo tudi v nemškem parlamentu odločilno vlogo pri
njegovem delovanju. V teh skupinah poslanci usklajujejo svoje delovanje ter se dogovarjajo o načinu
skupnega nastopanja in odločanja predvsem z vidika skupnih političnih usmeritev. Poslanske skupine
imajo pomembna pooblastila v parlamentarni proceduri, saj lahko s svojimi predlogi in zahtevami sprožijo
celo vrsto postopkov, med drugim tudi zakonodajni postopek, ker imajo pravico zakonodajne iniciative
(ki pa je nimajo posamezni poslanci). Enako pravice ima v večini primerov najmanj pet odstotkov
poslancev zveznega zbora, kar do neke mere zmanjšuje ekskluzivnost in privilegije poslanskih skupin v
procedurah. Ker gre v vsakem primeru za velike poslanske skupine, imajo tudi posebno vodstvo, ki ga
tvorijo predsednik s svojimi namestniki in tajniki poslanske skupine.
Državni zbor je v naši ureditvi zamišljen kot splošno predstavniško telo, torej kot parlament, zato imajo
tudi v njegovem delovanju odločilno vlogo politične stranke, ki so znotraj njega tudi organizirane v
poslanske skupine. Njihovo delovanje je tako močno institucionalno vpeto v delovanje samega državnega
zbora, da način njihovega oblikovanja ni prepuščen njihovi volji, temveč je urejen s poslovnikom. Vendar
pa oblikovanje poslanskih skupin ni dolžnost poslancev, ki so člani političnih strank, temveč je njihova
pravica, ki se ji lahko tudi odpovejo in delujejo samo prek pravic, ki jih imajo kot poslanci. To pa seveda
pomeni, da se poslanci, ki se ne organizirajo v poslansko skupino, odrečejo vrsti pravic tako glede
sodelovanja v delu državnega zbora kot tudi glede zagotavljanja splošnih pogojev za njihovo delo. Ustava
glede tega ne določa ničesar, razen da s poslanskimi skupinami računa v postopku izvolitve predsednika
vlade, kar pomeni, da vse ostalo prepušča poslovniku (in zakonu).
Po poslovniku državnega zbora ima poslanec pravico skupaj z drugimi poslanci ustanoviti poslansko
skupino, se včlaniti v že ustanovljeno poslansko skupino ali iz nje izstopiti in v njej enakopravno
sodelovati. Seveda pa je poslanec lahko član le ene poslanske skupine. Na drugi strani pa imajo tudi
poslanci, ki so bili izvoljeni na isti kandidatni listi, in poslanci, ki so člani iste stranke, pravico ustanoviti le
eno poslansko skupino. Poslanske skupine so tako pomembne za delovanje državnega zbora, da se morajo
po poslovniku ustanoviti najkasneje v sedmih dneh po njegovem konstituiranju.
Poslansko skupino lahko po poslovniku ustanovijo najmanj trije poslanci. To seveda pomeni, da poslanska
skupina tudi obstoja lahko le, dokler ima najmanj tri člane, sicer mora prenehati delovati. Dvoje ali več
poslanskih skupin se lahko združi v eno poslansko skupino, kar bi bilo pričakovati, kadar bi prišlo do
združitve političnih strank. Tudi če pride do razdelitve politične stranke, do razpada koalicije strank ali do
ustanovitve nove stranke iz dela članstva obstoječe stranke, lahko temu sledijo ustrezne prilagoditve
poslanskih skupin. Temu poslovnik dodaja še eno možnost prilagajanja poslanskih skupin spremenjenim
okoliščinam. V državnem zboru se je namreč v preteklosti večkrat zgodilo, da so poslanci med mandatno
dobo izstopali iz svojih političnih strank. V takem primeru dopušča poslovnik ustanovitev skupino
nepovezanih poslancev ali pristop k taki skupini.
Poslanca, ki predstavljata narodni skupnosti, nista vključena v nobeno poslansko skupino, temveč imata
zaradi svojega posebnega mesta v državnem zboru položaj poslanske skupine. To predpostavlja, da imata
poslanca, ki sta predstavnika ene in druge narodne skupnosti, praviloma skupen interes, kar gotovo ni
nujno. S tega vidika bi bilo ustrezneje, da bi vsak izmed njiju imel položaj poslanske skupine. Na drugi
strani pa morajo biti po pravilih poslovnika druge poslanske skupine bistveno številčnejše, kar postavlja
poslanca narodnih skupnosti v privilegiran položaj nasproti drugim poslanskim skupinam. Tudi poslanci,
ki so bili izvoljeni z list volivcev, lahko ustanovijo poslansko skupino, ne glede na njihovo število, kar je
lahko problematično z enakega vidika kot pri poslancih narodnih skupnosti.
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Število poslancev, ki lahko ustanovijo poslansko skupino, ni nepomembno. Poslanske skupine imajo
namreč pomembno vlogo pri oblikovanju vlade, saj se mora predsednik republike posvetovati z vodji
poslanskih skupin, preden predloži državnemu zboru v izvolitev kandidata za predsednika vlade, če pa ta
kandidat ni izvoljen pa lahko same predlagajo kandidate za predsednika vlade (111. člen ustave). Včasih
se poslanska skupina pojavi tudi kot alternativa skupini poslancev. Tako je določeno celo v ustavi, kajti v
drugem krogu oblikovanja vlade lahko predlagajo kandidata za predsednika vlade bodisi poslanske
skupine bodisi deset poslancev državnega zbora.
Predvsem pa ima poslanska skupina močan vpliv na delovanje državnega zbora in njegovih delovnih teles,
saj vodje poslanskih skupin sodelujejo v kolegiju predsednika državnega zbora pri organiziranju dela
državnega zbora, pri pripravah na seje in pri drugih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje državnega zbora.
Zlasti je pomembno njihovo sodelovanje v zakonodajnem postopku, kjer lahko samostojno vlagajo
amandmaje na predloženo besedilo predloga zakona.
4.7. Službe Državnega zbora
Parlament ne more izvajati svojih funkcij brez ustreznih služb, ki mu zagotavljajo strokovno,
administrativno in tehnično podporo. Organizacija lastnih služb je tudi pomemben del upravne in finančne
avtonomije parlamenta. Zato imajo sodobni parlamenti praviloma številčne in razvejane službe, kar je
seveda v največji meri odvisno od velikosti samega parlamenta. Običajno pa je, da je število uslužbencev
večje od članov parlamenta, ponekod celo nekajkrat. Službe organizirajo vodilni organi parlamenta, kot je
urad (Bureau) in podobno, parlament kot celota, ponekod pa kar neposredno generalni sekretar, ki tudi v
drugih primerih vodi službe.
Klasični model parlamentarnih služb je tudi tu britanski parlament, kar še posebej velja za spodnji dom.
Ta ima zelo številčne in razvejane službe, ki jih vodijo predstojniku, ki so podrejeni speakerju, kot
predsedniku spodnjega doma in komisiji spodnjega doma, ki jo vodi speaker. Člani parlamenta pa imajo
po individualnih pogodbah zaposlene svoje lastne strokovne pomočnike79. V francoskem parlamentu so
službe razdeljene na dva glavna organizacijska dela (zakonodajne in upravne službe), ki sta še naprej
notranje strukturirana. V manjših parlamentih so seveda službe manjše in praviloma manj organizacijsko
razčlenjene.
Za položaj parlamentarnih uslužbencev sta značilni zlasti dve kategoriji, namreč tisti, ki spadajo med javne
uslužbence in tisti, ki so zaposleni po posebnih pogodbah. Med slednje spadajo predvsem strokovni
sodelavci pri poslancih oziroma poslanskih skupinah. Večinoma velja pravilo, da uslužbence zaposlujejo
sami parlamenti neposredno, torej ne prek vlade, kar je nedvomno v skladu z načelom upravne avtonomije
parlamenta. Poleg teh kategorij obstoja še posebna kategorija strokovnjakov, ki pa se praviloma zaposlijo
po pogodbi in to samo za določen čas, navadno za čas trajanje kakega strokovnega projekta. Uslužbenci
parlamenta, ki spadajo med javne uslužbence, imajo večinoma poseben položaj v primerjavi s siceršnjim
položajem javnih uslužbencev. Njihovo zaposlovanje in napredovanje pa je podobno, kot pri drugih javnih
uslužbencih.
Tako kot drugi sodobni parlamenti ima tudi državni zbor svoje službe, katerih položaj in naloge ureja
poslovnik. Po poslovniku so službe državnega zbora ustanovljene za opravljanje strokovnih,
administrativnih in drugih opravil in tehničnih nalog, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo državnega
zbora. Službe državnega zbora vodi Generalni sekretar, ki ga imenuje državni zbor na predlog kolegija in
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sicer za čas do konca mandata državnega zbora, ki ga je imenoval. Za svoje delo je generalni sekretar
odgovoren državnemu zboru in je lahko tudi predčasno razrešen. Med službami državnega zbora kaže
posebej omeniti zakonodajno-pravno službo, katere naloga je, da daje mnenje o skladnosti predlogov
zakonov, drugih aktov in amandmajev z stavo in pravnim sistemom ter o zakonodajno-tehničnih vidikih
predlogov.
5. Avtonomno urejanje delovanja Državnega zbora
5.1. Zasedanja in seje
Parlament deluje v času svojega mandata, torej v času, za katerega je dobil mandat oziroma pooblastilo za
odločanje. Sodobni parlament dela na zasedanjih in sejah. Zasedanje je obdobje, v katerem parlament
deluje, torej opravlja svoje naloge. Izven zasedanja zato parlament ne more izvajati nobenih pooblastil.
Praviloma dela parlament na rednem zasedanju, izjemoma pa lahko tudi na izrednem zasedanju. Izven
časa rednega zasedanja je mogoče zaradi posebne nuje sklicati parlament samo na izredno zasedanje, kar
je navadno pravica šefa države. Znotraj zasedanja dela parlament na sejah, ki so sklicane za obravnavo
določenih zadev.
V razvoju sodobnih parlamentov sta se izoblikovala dva načina delovanja. Po prvem deluje (zaseda)
parlament stalno, torej je lahko sklican na sejo vsak trenutek, po drugem pa deluje občasno. V prvem
primeru gre za t.im. stalni (permanentni) parlament. Stalno zasedanje parlamenta se je dogajalo predvsem
v revolucionarnih obdobjih ter v nekaterih bivših socialističnih državah. V sodobnih državah pa je ta način
delovanja parlamenta praktično opuščen in je uveljavljeno načelo občasnih zasedanj parlamenta.
Parlament torej sedaj praviloma ne zaseda ves čas svoje mandatne dobe, temveč se sestaja na občasna
zasedanja. Tu imamo dve možnosti – lahko parlament zaseda na podlagi sklica, lahko pa je čas rednega
zasedanja določen že v ustavi oziroma v poslovniku.
Starejši parlamenti so navadno zasedali enkrat letno. Tako britanski Spodnji dom še vedno zaseda enkrat
letno, kar traja praviloma od konca oktobra in s krajšimi prekinitvami do konca julija. Tudi ameriški
Kongres deluje na letnih zasedanjih, ki se praviloma začenjajo 3. januarja vsako leto, ko oba domova na
skupni seji poslušata poslanico o stanju zveze. V sodobnih parlamentih je celoletno zasedanje redko, kajti
prevladujejo polletna zasedanja, ki so praviloma dvakrat letno, največkrat so to pomladanska in jesenska
zasedanja.
V dvodomnih parlamentih velja pravilo, da vsak dom zaseda posebej, tako da je skupno zasedanje redko
in zgolj izjemno, običajno zaradi usklajevanja, ponekod pa zaradi spremembe ustave80. Navadno pa
domova zasedata v istem obdobju, kar še posebej velja za parlamente, kjer sta si oba domova enakopravna.
V tem primeru je to tudi bolj ali manj nujno, saj bi v nasprotnem težko sprejemala skupne odločitve. To
pa seveda ne velja nujno za opravljanje posebnih pristojnosti enega ali drugega doma.
V nekaterih (zlasti starejših parlamentih) je zasedanje pomembna ločnica parlamentarnega dela, saj se ob
koncu zasedanja ne samo prekine, temveč konča vse delo parlamenta, kar pomeni, da se končajo vsi
postopku, vključno z zakonodajnimi (diskontinuiteta parlamentarnih zasedanj). V teh ureditvah je treba
zato, vse, kar se je končalo ob prejšnjem zasedanju parlamenta, pa bi bilo treba nadaljevati, začeti znova
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na naslednjem zasedanju. Delo parlamenta znotraj zasedanja se odvija na sejah, ki jih praviloma sklicuje
predsednik parlamenta81.
Državni zbor uživa visoko stopnjo avtonomije pri urejanju svojega načina delovanja. Tako kot drugi
sodobni parlamenti državni zbor zaseda na dalj časa trajajočih rednih zasedanjih, ki časovno sicer v ustavi
niso določena, čeprav je to dokaj pogosto v drugih sodobnih ustavah. Ustava (85. člen) določa, da dela
državni zbor na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje predsednik državnega zbora. Izredno sejo mora
sklicati, če to zahteva najmanj četrtina poslancev državnega zbora ali predsednik republike. Mimo rednih
zasedanj je torej mogoče sklicati državni zbor tudi na izredno zasedanje, če je to nujno. Redna zasedanja
sklicuje predsednik državnega zbora, ki ima po ustavi za razliko od večine sodobnih parlamentarnih
ureditev (kjer je za to pooblaščen šef države) pravico sklicati tudi izredno zasedanje. V ustavnopravni
teoriji in v sodobni parlamentarni praksi je pojem zasedanja jasno ločen od pojma seje, medtem ko naša
ustava uporablja za oboje samo pojem seja, kar povzroča težave v razmejitvi obeh načinov dela državnega
zbora. Očitno zaradi tega tudi poslovnik nedosledno uporablja pojem zasedanja in pojem seje82.
Ustava ne določa začetka in trajanja rednega zasedanja, pač pa to določa poslovnik državnega zbora, ki
loči pomladansko (od 10. januarja do 15. julija) in jesensko (od 1. septembra do 20. decembra) zasedanje.
Znotraj rednega zasedanja dela državni zbor na sejah, ki potekajo na določene dneve v mesecu, praviloma
zadnjih sedem dni v mesecu, po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje
skličejo tudi v drugih dneh.
Tako kot zasedanja tudi seje državnega zbora sklicuje predsednik državnega zbora, pri čemer poslovnik
loči redne in izredne seje državnega zbora. Predsednik sklicuje redne seje v skladu s programom dela
državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju predsednika ali na predlog vlade.
Izredne seje zbora so tiste, ki se skličejo zunaj rednih zasedanj in v času rednih zasedanj, kadar ni pogojev
za redno sejo (58. člen poslovnika). Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj
četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo pa
lahko skliče predsednik državnega zbora tudi na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve,
ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje, če se predlaga
sprejem zakona po nujnem postopku, če je odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z ustavo, z
zakonom, poslovnikom ali s pogodbami, na katerih temelji Evropska unija, če gre za zadeve v zvezi s
prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca ali drugih nosilcev javnih funkcij ali za
zadeve v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami in končno če gre za odločitve iz 92. člena ustave
(vojno in izredno stanje).
Ker je seja neposredni način sestajanja in dela državnega zbora, je pomembno, kako poslovnik ureja potek
seje. Tega bi lahko razdelili na več faz in sicer sprejem dnevnega reda, razprava in glasovanje. Seji
državnega zbora predseduje predsednik državnega zbora ali podpredsednik, ki ga on določi. Razumljivo
je, da imajo na seji državnega zbora imajo pravico biti navzoči ter sodelovati v njegovem delu in odločanju
vsi njegovi člani. Glede drugih pa velja, da poslovnik določi, kdaj se lahko udeležijo seje, ker je tudi to del
parlamentarne avtonomije. Udeležba na seji je tudi dolžnost poslanca, saj sicer državni zbor ne more
delovati. Poslovnik določa, kdaj je poslanec opravičeno odsoten, med drugim tudi zaradi napovedane in
Seveda pa prvo sejo novoizvoljenega parlamenta skliče šef države, ker parlament še ni konstituiran in zato še nima
lastnega vodstva.
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obrazložene odsotnosti, kar pomeni, da je na ta način v državnem zboru dovoljena parlamentarna
obstrukcija.
V skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi, torej v skladu s svojo funkcijo, imajo pravico udeleževati se
sej zbora tudi predsednik vlade in ministri, ki predstavljajo vlado v državnem zboru. Glede na ustavni
položaj predsednika vlade je razumljivo, da ima samo on pravico vselej predstavljati vlado v državnem
zboru in njegovih delovnih telesih. Ministri pa lahko predstavljajo vlado le, če to določi vlada, kar pomeni,
da jih za to pooblasti vlada. Predsednik vlade ima torej za predstavljanje vlade generalno pooblastilo,
minister pa zgolj specialno. Predstavljanje vlade v državnem zboru je zelo pomembna poslovniška vsebina
in v skladu z avtonomijo državnega zbora je, da ta v celoti odloča o tem, bodisi da to vprašanje uredi v
poslovniku bodisi z odločanjem v posamičnih primerih.
Javnost dela je značilna za sodobne parlamente, ker javnost dela omogoča nadzor politične javnosti nad
delovanjem parlamenta. Vendar pa različni razlogi včasih terjajo izjeme od tega načela. Javnost dela
državnega zbora in izjeme od tega poslovnik posebej ureja. Javnost dela se kaže predvsem v tem, da
državni zbor obvešča javnost o svojem delu ter o odločitvah in stališčih glede zadev, ki jih obravnava.
Poslovnik določa tudi izjeme od načela javnosti, kamor spadajo dokumenti in gradivo državnega zbora,
ki so zaupne narave. Vse tako gradivo pa je seveda na takšen ali drugačen način dostopno poslancem, ki
pa podatkov iz teh gradiv ne smejo sporočiti javnosti. Državni zbor lahko tudi sklene, da bosta določena
seja ali del seje državnega zbora potekala brez navzočnosti javnosti.
Za obveščanje javnosti kot tudi za delo samega državnega zbora je nadvse pomembno poročanje o
njegovem delu v javnih medijih. Zato poslovnik določa, da imajo predstavniki javnih občil pravico biti
navzoči na sejah državnega zbora ter obveščati javnost o njegovem delu. Vendar lahko državni zbor
sklene, da bo o posameznem vprašanju razpravljal brez navzočnosti predstavnikov javnih medijev.
Po ustavi je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, poslovnik pa glede tega določa izjemo, ki jo terja ustavno
varstvo narodnih skupnosti. Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti namreč lahko tako pisno
kot tudi ustno delujeta v jeziku svoje narodne skupnosti, njuni govori in vloge pa se prevajajo v slovenski
jezik.
Posebej je v poslovniku urejeno delo državnega zbora v vojnem ali izrednem stanju. Velja sicer načelo,
po katerem državni zbor tudi v takih okoliščinah dela po svojem poslovniku, torej po določbah poslovnika,
ki veljajo v normalnih razmerah, razen kolikor s posebnim poslovnikom za delo v vojnem ali izrednem
stanju ni določeno drugače.
5.2. Odločanje
Bistvo parlamentarnega delovanja je odločanje, kajti sodobni parlament ni posvetovalno telo, kot je bil
parlament pred stoletji, temveč je odločujoče telo, skozi katerega se izraža volja ljudstva kot suverena.
Parlament je sicer sestavljen iz posameznikov, ki so pooblastilo (mandate) za odločanje dobili na volitvah,
vendar pa je po svoji sestavi in delovanju kolegijsko telo. Zato odločitev v okviru njegovih pristojnosti ne
sprejemajo poslanci kot posamezniki, temveč le skupno kot kolegij.
Parlament kot predstavniško telo praviloma sprejema odločitve v sestavi vseh svojih članov oziroma
navzočih članov, torej na plenarni seji. To pomeni tudi, da parlament svojih pristojnosti praviloma ne more
prenesti (delegirati) na kakšno ožje telo znotraj sebe, kot so zlasti delovna telesa. Toda tudi tu so izjeme.
Tako npr. lahko italijanski parlament delegira del svoje zakonodajne pristojnosti na parlamentarne
komisije in sicer tako, da jih pooblasti za sprejem določenih zakonov.
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Temeljno pravilo odločanja vsakega kolegijskega telesa je, da veljavno sklepa le, če je na seji navzoče
določeno število njegovih članov, kar se imenuje sklepčnost ali kvorum in ga navadno tvori večina članov
telesa, lahko pa celo tretjina ali tudi manj članov. Tudi odločitve v parlamentu se v sodobnih demokratičnih
ureditvah praviloma sprejemajo z neko večino, ki pa se po posameznih državah dokaj razlikuje. Za
običajne odločitve navadno zadošča večina navzočih članov (relativna večina), za pomembnejše pa je
pogosto potrebna absolutna večina, torej večina vseh članov. Tako pri eni kot pri drugi je lahko večina
navadna, torej več kot polovica, ali pa je kvalificirana, torej več kot navadna večina (dve tretjini, tri četrtine
glasov ali podobno). Različne oblike kvalificirane večine se največkrat uporabljajo za odločanje o
najpomembnejših zadevah iz pristojnosti parlamenta, zlasti v ustavnorevizijskem postopku. Tako je v
italijanski ustavi (64. člen) določeno, da se odločitve v parlamentu sprejemajo z večino navzočih članov
doma, razen kadar ustava zahteva večjo večino.
Vprašanje večinskega odločanja v parlamentu je tesno povezano s položajem politične manjšine v
parlamentu. Manjšinske politične stranke oziroma njihovi poslanci tvorijo opozicijo, ki v skladu z naravo
parlamentarnega odločanje praviloma glasuje proti predlogom vlade oziroma poslancev večinske stranke
oziroma večinske koalicije. Čeprav je večinsko odločanje v parlamentu nedvomno nujno za njegovo
učinkovito delovanje, je na drugi strani potrebno upoštevati tudi stališča manjšine, ker tudi ta zastopa
volivce. Zaradi tega je potrebno pri pomembnejših parlamentarnih odločitvah doseči večjo stopnjo
soglasja kot pri manj pomembnih. Seveda pa je treba položaj manjšine oziroma opozicije zagotoviti tudi
z drugimi sredstvi, zlasti proceduralnimi. Na drugi strani pa je treba tudi zavarovati večino in učinkovitost
dela parlamenta pred tem, da bi manjšina zlorabljala proceduralno varstvo in svoje pravice za oviranje dela
parlamenta.
Odločitve v parlamentu se praviloma sprejemajo z javnim glasovanjem, ki je potrebno zaradi uveljavljanja
politične odgovornosti poslanca, ki je sicer svoboden pri glasovanju, vendar pa je odgovoren volivcem, ki
imajo zato pravico vedeti, kako poslanec glasuje. Razumljivo je tudi, da je lahko glasovanje poslanca samo
osebno, da ga torej pri tem ne more nihče nadomestiti in da on ne more nikogar pooblastiti, da bi glasoval
namesto njega v njegovem imenu.
Samo glasovanje pa v sodobnih parlamentih poteka na zelo različen način. Najbolj običajno je glasovanje
z dviganjem rok, z vstajanjem posameznih poslancev, z uporabo posebne glasovalne naprave, lahko pa
tudi na drugačne načine (z aklamacijo in podobno). Redkeje se sedaj uporablja tradicionalni način
glasovanja, kakršen je še sedaj v rabi v spodnjem domu britanskega parlamenta za pomembnejše
odločitve, pri katerem poslanci glasujejo tako, da odidejo iz dvorane, pri čemer odhod poslanca skozi en
izhod pomeni glasovanje za, skozi drug izhod pa glasovanje proti predlagani odločitvi. Tajno glasovanje
je izjema, ki se uporablja predvsem pri volitvah v parlamentu, pri čemer se navadno uporabljajo tudi drugi
elementi volilne organizacije in tehnike kot so glasovnice, glasovalna skrinjica in podobno.
Način odločanja državnega zbora v osnovi ureja že ustava (86. člen), ki določa, da »državni zbor sklepa,
če je na seji navzoča večina poslancev državnega zbora. Državni zbor sprejema zakone in druge odločitve
ter ratificira mednarodne pogodbe z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, kadar ni z ustavo in
zakonom določena drugačna večina.« Ustava torej ureja samo temeljno, vse drugo pa prepušča zakonu.
V ustavni praksi pa se je izoblikovalo pravilo, da te izjeme določa poslovnik, zakon pa le izjemoma83.
Podobno kot mnogi sodobni parlamenti tudi državni zbor sklepa, če je na seji navzoča večina poslancev,
kar določa že ustava, v skladu z ustavo pa tudi poslovnik državnega zbora. To velja v vseh primerih, kadar
je za sprejem odločitve predpisana navadna (absolutna ali relativna) večina, seveda pa ne more veljati, če
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Npr. Zakon o ustavnem sodišču.
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je za sprejem odločitve predpisana kvalificirana absolutna večina. Kadar je torej za sprejem odločitve
predpisana dvotretjinska večina vseh poslancev, zbor po poslovniku veljavno odloča, če sta na seji navzoči
najmanj dve tretjini vseh poslancev. Ustava je torej določila najmanjšo dovoljeno sklepčnost, višjo
sklepčnost pa predpisuje poslovnik, ker je ta je posledica ustavno določene zahtevnejše večine za
sprejemanje nekaterih odločitev.
Sklepčnost oziroma navzočnost na seji se ugotavlja na začetku seje, ob glasovanjih, ob preverjanju
sklepčnosti med sejo in na začetku nadaljevanja prekinjene seje. Navzočnost poslancev se ugotovi z
glasovanjem, torej z uporabo glasovalne naprave, z dvigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem
poslancev.
Državni zbor torej praviloma sprejema svoje odločitve z večino opredeljenih glasov, torej tistih glasov, ki
so bili izrecno dani za ali proti odločitvi, pri čemer pa se ne upoštevajo poslanci, ki so se vzdržali
glasovanja. Večina opredeljenih glasov je lahko v praksi zelo majhna večina, do te mere, da lahko vzbudi
občutek nelegitimnosti sprejete odločitve. Zato je za nekatere odločitve že z ustavo določena zahtevnejša
večina. Ta je predpisana za različne odločitve, vsekakor pa za tiste, ki so tako pomembne, da jih je treba
sprejeti z večjo stopnjo družbenega soglasja kot običajno.
Glede na povedano odloča državni zbor na: z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev (relativna
navadna večina), z večino glasov vseh poslancev (absolutna navadna večina), z dvotretjinsko večino
navzočih poslancev (relativna kvalificirana večina) in z dvotretjinsko večino vseh poslancev (absolutna
kvalificirana večina). Zahtevnejša večina je vsaka večina, ki je večja od relativne navadne večine
Na prvem mestu med odločitvami, ki se sprejemajo z dvotretjinsko večino vseh poslancev, je sprejemanje
spremembe ustave ter sprejemanje zakonov, ki urejajo volitve glavnih državnih organov (volitve v državni
zbor, volitve v državni svet in volitve predsednika republike). Z enako večino pa se sprejema tudi
ratifikacija mednarodnega sporazuma po prvem odstavku 3. a člena ustave, namreč sporazuma, s katerim
Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic na določene mednarodne organizacije. Z dvotretjinsko
večino vseh poslancev se tudi voli varuh človekovih pravic (kar je izjema med večinami, ki so določene
za volitve različnih državnih funkcionarjev).
Z dvotretjinsko relativno večino se sprejemano nekateri zakoni (n.pr. zakon o referendumu, zakon o
razmerjih med državnim zborom in vlado pri odločanju v organih Evropske unije) ter poslovnik državnega
zbora. Z absolutno navadno večino se pri ponovnem odločanju sprejema zakon, za katerega državni svet
zahteva, naj državni zbor o njem ponovno odloči (veto državnega sveta), s tako večino pa se sprejemajo
tudi nekatere volilne odločitve (n.pr. volitve predsednika vlade, ustavnih sodnikov itd.).
Ustava ne določa načina glasovanja v državnem zboru, temveč ga ureja poslovnik državnega zbora ter
nekateri zakoni. Po poslovniku je glasovanje v državnem zboru lahko javno ali tajno. Glasovanje je
praviloma javno in sicer bodisi z uporabo posebne glasovalne naprave bodisi z dviganjem rok. Pravilo je
torej glasovanje z glasovalno napravo, pri katerem poslanec pritisne na ustrezno tipko pred seboj, z
dvigom rok se glasuje le, če ni možno glasovati z glasovalno napravo.
Tajno glasovanje je izjemno in je obvezno (obligatorno) pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah, toda le
takrat, kadar je to določeno z ustavo, zakonom ali poslovnikom državnega zbora. Ker gre za izjemo od
javnega glasovanja kot pravila, je tajno glasovanje posebej določeno le za nekatere volitve. Tako se tajno
voli predsednik vlade (drugi odstavek 111. člena ustave), poleg tega pa predsednik in podpredsedniki
državnega zbora, kar je določeno v njegovem poslovniku, pa tudi ustavni sodniki se po zakonu o ustavnem
sodišču (14. člen) volijo tajno. Enako velja še za nekatere druge najvišje državne funkcionarje. Tajno
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glasovanje je v teh primerih predpisano in kot tako del parlamentarne procedure, zato je obvezno za v vse
udeležence v glasovanju.
Tajno glasovanje pa je možno (fakultativno tajno glasovanje) tudi pri nekaterih drugih občutljivejših
odločitvah. Poslovnik (85. člen) določa dve taki izjemi in sicer se lahko državni zbor odloči za tajno
glasovanje, če gre za odločitev o obtožbi predsednika republike ter o obtožbi predsednika vlade ali
ministra. V teh primerih se torej glasuje tajno samo, če tako odloči državni zbor, in sicer na predlog
predlagatelja obtožbe ali poslanske skupine (po prejšnjem poslovniku na predlog najmanj deset
poslancev).
6. Avtonomno urejanje parlamentarnih postopkov v Državnem zboru
6.1. Splošno
Avtonomno urejanje parlamentarnih procedur je eden najpomembnejših vidikov regulativne avtonomije,
ki izvira iz načela samoorganiziranja parlamenta.
Parlament v okviru svojih pristojnosti sprejema različne odločitve. Ker je zakonodajno telo kolegijsko telo,
navadno s precejšnjim številom članov, in se v njem srečujejo pogosto med seboj nasprotujoči si politični
interesi, je vsako sprejemanje odločitev dokaj zapleteno in terja podrobno urejeno proceduro.
Parlamentarno odločanje poteka v različnih proceduralnih oblikah, v parlamentarnih postopkih, ki so
praviloma pravno urejeni. Parlamentarne procedure se nanašajo na sprejemanje odločitev na podlagi
pristojnosti parlamenta, torej predvsem glede izvajanja zakonodajne pristojnosti, nadzorstvene pristojnosti
in volilne pristojnosti.
S pravnega vidika je parlamentarni postopek skupek pravil, s katerimi je urejen način
sprejemanja aktov, ki jih sprejema parlament, znotraj tega pa so urejene posamične faze
postopka. Parlamentarni postopki so namreč praviloma sestavljeni iz posameznih faz, znotraj
katerih ločimo različna opravila, ki si sledijo, kot je predpisano, in ki tvorijo posamezne sklope
znotraj postopka oziroma posameznih faz postopka.
Parlamentarni postopki se praviloma začenjajo z iniciativno fazo, kjer je določeno, kako se
začne posamezen postopek in kdo ga sproži, torej kdo je predlagatelj postopka. Zatem običajno
steče sam postopek, v katerem je navadno določeno, kdo obravnava predlog in o njem odloča
(parlament na plenumu oziroma ožje telo, kot je parlamentarni odbor ali komisija), potek
postopka (faze in opravila ter procesni roki) ter na kakšen način se obravnava predlog, vključno
z načinom glasovanja in večino, ki je potrebna za posamezne postopkovne odločitve in za
končno odločitev. Seveda pa se posamezni postopki precej razlikujejo med seboj, pač glede na
vsebino odločanja.
Parlamentarni postopki v Državnem zboru sledijo delno tradiciji, ki poteka še iz prejšnje republiške
skupščine, pretežno pa sledijo vzorom poslovniške ureditve parlamentarne procedure v drugih sodobnih
parlamentih, zlasti v nemškem84. Parlamentarni postopki v Državnem svetu so prilagojeni njegovim
pristojnostim in so bistveno drugačni in (večinoma) enostavnejši, kot so postopki v Državnem zboru.

Ta razvoj se jasno vidi, če se primerjajo poslovniki Državnega zbora v različnih obdobjih, zlasti pa če se primetjata prvi
in sedanji poslovnik.
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6.2. Postopek za spremembo ustave (ustavnorevizijski postopek)
Sodobne ustave se običajno spreminjajo tako, da se bodisi sprejme nova ustava ali pa se dotedanja ustava
ustrezno spremeni. Postopek za spremembo ustave je v temeljih praviloma urejen že v ustavi sami,
navadno na koncu ustavnega besedila. Postopek za spremembo ustave se navadno imenuje
ustavnorevizijski postopek. Taki postopki se v sodobnih ustavah precej razlikujejo med seboj, vendar pa
prevladuje ureditev, ki zahteva za spremembo ustave zahtevnejšo proceduro kot za spremembo navadnih
zakonov. Ustavnorevizijski postopek je tako pomemben, da je vedno urejen v ustavi. Vendar pa se pri tem
ustave razlikujejo ne samo po vsebini postopka, temveč tudi po tem, koliko natančno je ta postopek urejen
že v sami ustavi. Nekatere ustave so pri tem zelo podrobne, druge pa več ureditve prepuščajo
parlamentarnemu poslovniku. Seveda pa je slednje odvisno tudi od vloge, ki jo ima pri spreminjanju
ustave redno predstavniško telo.
Spremembe ustave ponavadi sprejema kar predstavniško telo, vendar pa praviloma po zahtevnejšem
postopku, kot je zakonodajni, zlasti je običajno predpisana zahtevnejša sklepčnost in večina za odločitev
o spremembi. Včasih pa v ustavnorevizijskem postopku sodeluje tudi ljudstvo neposredno in sicer prek
referenduma oziroma ljudske iniciative. V prvem primeru navadno ljudstvo potrdi spremembo ustave, ki
jo že pred tem sprejelo predstavniško telo, v drugem primeru pa ima zgolj pravico predlagati spremembo
ustave.
Prva sodobna ustava je ustava ZDA, zato je tudi ustavnorevizijski postopek, kot je predpisan s to ustavo,
vzor za ureditev v drugih državah. Sedaj so ustavnorevizijski postopki po svetu urejeni zelo različno,
vključno z organom, ki odloča o tem. Vendar pa je najbolj običajno, da o spremembi ustave odloča kar
parlament, vendar po posebnem (ustavnorevizijskem) postopku, ki je bolj ali manj zahtevnejši od
zakonodajnega postopka. Večja zahtevnost postopka se kaže predvsem v večini, ki je potrebna za sprejem
spremembe. Ta je praviloma absolutna in kvalificirana, največkrat dvotretjinska, lahko pa tudi večja.
Ponekod se o ustavni spremembi izvede še referendum, ki pa je praviloma fakultativen in se običajno
izvede na zahtevo določenih subjektov, kot so določeno število federalnih enot, poslancev itd. Izjema je
seveda švicarska ustavna ureditev, v kateri se mora vsaka ustavna sprememba potrditi na referendumu.
Včasih se referendum izvede, če je bila ustavna sprememba sicer sprejeta, vendar pa z najmanjšo večino85.
V nekaterih ustavnih ureditvah (n.pr. v Švici in Avstriji) ločijo popolno in delno revizijo ustave, ki se
sprejema tudi v različnih postopkih. Drugod se spremembe samo nekaterih določb ustave sprejemajo na
posebno zahteven način, druge pa po običajnem ustavnorevizijskem postopku itd. Ustavnorevizijski
postopek v federacijah ima nekaj posebnosti, predvsem v tem, da v njem sodelujejo federalne enote86.
Način spreminjanja ustave z nomotehničnega vidika je po svetu dokaj različen. Največkrat se ustava
spreminja tako, da se vanjo vnašajo spremembe in dopolnitve, se pravi, da se ustava novelira (tehnika
noveliranja). Spremembe se navadno sprejemajo v obliki ustavnega zakona, ki posega v osnovno besedilo
ustave tako, da se to besedilo črta, spreminja, ali dopolnjuje. To velja zlasti za evropske ustave, medtem
ko se ameriška ustava spreminja oziroma bolje rečeno dopolnjuje z ustavnimi amandmaji, ki osnovnega
besedila ne spreminjajo, temveč mu le dodajajo dopolnila87.
V Italiji za sprejem ustavne spremembe zadošča absolutna večino članov vsake zbornice (poslanske zbornice in senata). Če pa
je dosežena večina manjša od dvotretjinske večine, pa je mogoče zakon predložiti na ljudski referendum, vendar le, če tako zahteva
petina članov katere od zbornic ali 500.000 volivcev ali pet regijskih svetov.
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Tako je v ZDA sprememba ustave sprejeta, če jo potrdi tričetrt držav članic.
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Po ameriškem vzoru so se v zadnjih desetletjih prejšnje ustavne ureditve tudi jugoslovanske in slovenske ustave spreminjale
oziroma dopolnjevale z amandmaji.
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Kadar sprejema spremembe ustave predstavniško telo, je v njegovi pristojnosti navadno tudi to, da v
okviru ustavne ureditve ustavnorevizhijskega postopka podrobneje uredi ta postopek, praviloma v svojem
poslovniku. Ker gre za tako pomembno dejanje kot je to sprememba ustave, je seveda pravica parlamenta,
da sam podrobneje uredi postopek, izredno pomemben vidik regulativne avtonomije parlamenta.
Spremembe ustave po naši ustavni ureditvi sprejema državni zbor kot redno zakonodajno telo. Podobno
kot druge ustave tudi naša predvideva poseben postopek za njeno spreminjanje (186. do 171. člen). Ta
postopek je tako pomemben, da je (za razliko od zakonodajnega) v temeljnih črtah urejen že v ustavi,
podrobneje pa bi ga moral urediti poslovnik državnega zbora, ki pa tega ni storil vse do leta 2002, ko je
bil sprejet sedaj veljavni poslovnik.
Drugače kot nekatere tuje ustave, ki prepovedujejo spremembo nekaterih določb ustave (n.pr. Italija,
Francija), naša ustava izrecno ne določa nobenih prepovedi ali omejitev glede spreminjanja svojih določb,
zato je ustavnorevizijski postopek enoten, ne glede na obseg in naravo ustavnih sprememb. Za
spreminjanje ustave je pristojen državni zbor, vendar lahko v tem postopku sodelujejo tudi državljani z
ljudsko iniciativo in referendumom.
Ustavnorevizijski postopek se precej razlikuje od zakonodajnega postopka, tako po sami proceduri kot
tudi po subjektih, ki ga sprožijo. Ustava ni podrobneje uredila ustavnorevizijskega postopka, čeprav se da
iz ustavne ureditve izluščiti dve oziroma tri faze postopka. Kot prvo fazo lahko označimo predlog za
začetek postopka za spremembo ustave in odločanje o njem, druga bi bila sprejem ustavne spremembe,
tretja pa potrditev ustave na referendum. Prvi dve fazi sta obvezni, tretja faza pa ni obvezna.
Ustava (prvi odstavek 168. člena) določa, da lahko da predlog za začetek postopka za spremembo ustave
(ustavnorevizijska iniciativa) dvajset poslancev državnega zbora, vlada ali pa najmanj trideset tisoč
volivcev. V primerjavi z zakonodajno iniciativo je torej ustavnorevizijska iniciativa bistveno zožena, saj
lahko zakone predlaga vsak poslanec, vlada ali najmanj 5.000 volivcev ter državni svet, kar je razumljivo
zaradi pomembnosti tega postopka. Celo državni svet in predsednik republike nimata te pravice. O
predlogu za začetek postopka za spremembo ustave odloči državni zbor z dvotretjinsko večino glasov
navzočih poslancev (drugi odstavek 168. člena ustave). Spremembo ustave pa državni zbor sprejme z
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev (169. člen ustave), kar je bistveno več, kot je potrebno za
odločitev v prvi fazi. Glede na pomen ustavnorevizijskega postopka, pa je razumljivo, da je potrebna
večina za odločitev o spremembi ustave bistveno zahtevnejša, kot je navadno potrebna v zakonodajnem
postopku.
V ustavi je določena tudi možnost ljudstva, da sodeluje pri odločanju o spremembi ustave. Državni zbor
je namreč dolžan predložiti predlagano spremembo ustave v sprejem volivcem na referendumu, če to
zahteva najmanj trideset poslancev (prvi odstavek 170. člena ustave), ni pa predviden ustavnorevizijski
referendum na zahtevo samih volivcev. Ustavnorevizijski referendum je torej bistveno bolj »zaprt« kot
zakonodajni referendum, ki ga lahko zahtevajo ne samo volivci, temveč tudi državni svet. Tudi za
odločitev na referendumu so predpisani strožji pogoji kot pri zakonodajnem referendumu, saj je sprejeta,
če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pri čemer pa se mora glasovanja udeležiti večina volivcev
(drugi odstavek 170. člena ustave).
Podrobneje ureja postopek za spremembo ustave poslovnik državnega zbora (172 do 183. člen), kar je
pomemben vidik regulativne avtonomije državnega zbora. To velja zlasti za prvi dve fazi, medtem ko je
tretja pretežno urejena v posebnem zakonu, namreč zakon o referendumu in o ljudski iniciativi.
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Postopek za spremembo ustave se začne s predlogom za začetek postopka za spremembo ustave, v
katerem mora biti po poslovniku navedeno, v čem in kako naj se ustava spremeni ter razlogi za
spremembo, priložen pa mu mora biti osnutek ustavnega zakona88. Kadar predlagajo spremembo volivce,
je potrebno urediti še postopek za uresničevanje ljudske iniciative. Tega ureja zakon o referendumu in o
ljudski iniciativi, po katerem lahko pobudo volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za
spremembo ustave dajo vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov, podpreti pa jo
mora najmanj 30.000 volivcev.
Poslovnik je sledil uveljavljeni praksi v preteklosti in določil, da se mora za potrebe ustavnorevizijskega
postopka ustanoviti posebno delovno telo državnega zbora, to je ustavna komisija. Obstoj in delovanje te
komisije je bilo vedno zelo pomembno pri sprejemanju ustavnih sprememb. Gre torej za začasno, in ne
stalno delovno telo, ki ga je treba ustanoviti v 30 dneh po predložitvi predloga za začetek postopka. Vloga
ustavne komisije je v tem postopku nadvse pomembna, saj ustavna komisija ne sprejema samo stališč,
temveč mora v skladu s stališči državnega zbora tudi izdelati predlog ustavne spremembe. Z vidika
delovanja državnega zbora je razumljivo, da se prav v taki komisiji pripravi besedilo spremembe ustave,
ki bi ga državni zbor na plenarnem zasedanju ne bi mogel, njegova siceršnja delovna telesa pa niso
primerna za tako nalogo, ker so preveč specializirana.
V prvi fazi postopka za spremembo ustave se sprejme odločitev, od katere je odvisen ves nadaljnji potek
postopka, namreč odločitev o začetku postopka za spremembo ustave. Pred tem mora predlog za začetek
postopka najprej obravnavati ustavna komisija, ki o svojem stališču do predlagane spremembe sprejme
poseben sklep in sicer z dvotretjinsko večino navzočih članov. Na podlagi sklepa ustavne komisije odloči
državni zbor ali se začne postopek za spremembo ustave. To odločitev sprejme z dvotretjinsko večino
glasov navzočih poslancev (relativna kvalificirana večina), pod pogojem, da je državni zbor sklepčen.
Državni zbor torej v prvi fazi odloča samo o tem, ali bo začel postopek za spremembo ustave, lahko pa
sprejme stališča o samem osnutku ustavnega zakona. Slednja so podlaga, na kateri ustavna komisija
pripravi predlog ustavnega zakona. Če državni zbor ne sprejme sklepa, da se začne postopek za
spremembo ustave, je ta postopek končan. Vsebinsko enakega predloga ni mogoče uvrstiti na dnevni red
seje državnega zbora v isti mandatni dobi.
V drugi fazi državni zbor odloči o spremembi ustave. Predlog ustavnega zakona pripravi ustavna komisija
na podlagi sklepa in stališč državnega zbora89; predlog sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.
Tudi na tem ključnem področju ima ustava le nekaj temeljnih določb, vse ostalo pa prepušča poslovniku90.

Ustava sicer tega posebej ne določa, vendar je razumljivo, da mora biti v predlogu za začetek postopka za spremembo ustave
razvidno, kakšna sprememba oziroma spremembe naj bi se sprejele v tem postopku. Čeprav se torej predlog formalno nanaša
zgolj na začetek postopka za spremembo ustave, ne more imeti zgolj proceduralne narave, temveč bi moral predlagati tudi vsebino
ustavne spremembe. Gotovo ni mogoče odločiti o tem, da se začne tak postopek, ne da bi se vnaprej vedelo, kakšna naj bi bila
vsebina spremembe ustave.
89
Drugače kot v zakonodajnem postopku, je značilno za ustavnorevizijski postopek, da je državni zbor mnogo manj vezan na
formalni predlog predlagatelja ustavne spremembe in je zato njegova vloga bistveno pomembnejša in ustvarjalnejša, tako da lahko
samostojno oblikuje predlog spremembe. Taka je bila tudi ureditev po prejšnji ustavi in praksa pri prvi spremembi ustave leta
1997.
90
Ustava tudi ni določila načina spreminjanja ustave, torej ustavnorevizijske tehnike, temveč govori le o aktu o spremembi ustave.
Vendar pa njena naravnanost na evropsko ustavno tradicijo jasno nakazuje tudi na prevladujoči evropski model ,ustavnorevizijske
tehnike90. Zato je razumljivo, da je bila že pri prvi ustavni spremembi (leta 1997) uveljavljena tehnika noveliranja, tako namreč,
da se je akt o ustavni spremembi sprejel v obliki ustavnega zakona. Ta je sestavljen iz dveh delov oziroma razdelkov, tako da prvi
razdelek vsebuje besedilo ustavne spremembe, drugi razdelek pa ureja izvedbo ustavnega zakona o spremembi ustave. Besedilo
spremembe ustave se tako vnese v obstoječe besedilo ustave in postane njegov del. Sedanji poslovnik državnega zbora je to
ustavno prakso potrdil in zapisal v postopek o spreminjanju ustave.
88
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V obravnavi predloga ustavnega zakona državni zbor razpravlja in glasuje o členih in o predlogu
ustavnega zakona v celoti. K predlogu ustavnega zakona ni mogoče vložiti amandmaja. Kot določa že
ustava, državni zbor sprejme predlog ustavnega zakona o spremembi ustave z dvotretjinsko večino glasov
vseh poslancev. Če predlog ustavnega zakona ni sprejet, je postopek za spremembo ustave končan.
Sprememba ustave začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru.
Možna je tudi tretja faza postopka za spremembo ustave, namreč potrditev spremembe ustave na
referendumu. Po poslovniku državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave najkasneje osmi dan
po njegovem sprejemu, razen če je vložena zahteva, da se sprememba ustave predloži v sprejem volivcem
na referendumu. Če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor razglasi ustavni zakon
najkasneje osmi dan po prejemu poročila o izidu referenduma. Če sprememba ustave na referendumu ni
potrjena, je postopek za spremembo ustave končan.

6.3. Zakonodajni postopek
6.3.1. Splošno
Sprejemanje zakonov je v praksi prav gotovo najpomembnejša pristojnost parlamenta. Zaradi tega je
običajno postopek sprejemanja zakonov ali zakonodajni postopek zelo natančno pravno urejen.
Zakonodajni postopek je torej skupek pravil, s katerimi so urejene posamezne faze v postopku sprejemanja
zakona ter pravice in dolžnosti udeležencev v tem postopku. Načela za sprejemanje zakonov so navadno
vsaj v temeljih določena že v ustavi, podrobno pa v poslovniku parlamenta. Med ta načela lahko štejemo
zlasti načelo javnosti (izhajajočega iz načela javnosti parlamentarnega dela), načelo stopnjevanja
zakonodajnega postopka (ki je sestavljen iz več faz), načelo samostojnosti parlamenta pri sprejemanju
zakona, načelo pisnosti, načelo ekonomičnosti in načelo zbornosti sprejemanja zakona91.
V teoriji in parlamentarni praksi večine držav je obveljalo prepričanje, da večfazni zakonodajni
postopek omogoča večjo pretehtanost, domišljenost in dodelanost sprejete zakonske ureditve,
kot je to mogoče v krajših postopkih. Zaradi tega je značilno za sodobni zakonodajni postopek,
da poteka v več fazah, kar omogoča, da je odločitev o zakonu čimbolj pretehtana.
Večfaznost zakonodajnega postopka je mogoče razumeti na različne načine. V glavnem gre
dejansko za dva postopka, v katerih nastopata dva različna subjekta in sicer za postopek, v
katerem se predlog zakona predloži predstavniškemu telesu, in postopek, v katerem se odloča
o samem sprejemu zakona. Subjekti prvega postopka so lahko različni, subjekt drugega pa je
samo parlament. Ne glede na povedano, se vendar navadno šteje za večfaznost zakonodajnega
postopka sestavljenost postopka znotraj samega predstavniškega telesa, s katerim se sprejema
zakon. V grobem bi torej lahko ločili zakonodajni postopek v širšem in ožjem pomenu, pri
čemer bi šteli za zakonodajni postopek v ožjem pomenu postopek sprejemanja zakona v samem
parlamentu, v zakonodajni postopek v širšem pomenu pa bi šteli še zakonodajno iniciativo.
Navadno se zakon sprejme na podlagi več obravnav (razprav ali branj) predloga zakona, ki
tvorijo različne faze zakonodajnega postopka. Krajši postopek je navadno izjema in dopusten
le v primeru nuje. S pravnega vidika je zakonodajni postopek skupek pravil, s katerimi so
urejene posamične faze v postopku sprejemanja zakona ter pravice in dolžnosti udeležencev v
tem postopku Ta pravila so določena v poslovniku in so eden od njegovih najpomembnejših
91

Več o tem: Igličar, Zakonodajno odločanje, str. 64 do 67.
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delov.
Znotraj posameznih faz sprejemanja zakona je določena vrsta opravil, ki skupaj tvorijo
zakonodajni postopek, ki naj pripelje sprejemanje zakona od zakonske iniciative do dokončnega
sprejema zakona. Pri tem je treba ločiti obravnave zakona na plenarnem zasedanju parlamenta
od obravnave zakona v parlamentarnem odboru, ki v sodobnih parlamentih vse bolj pridobiva
na pomenu. Pomembno vlogo v zakonodajnem postopku imajo namreč parlamentarni odbori
oziroma komisije, ki še pred razpravo v samem parlamentu obravnavajo predloženi zakon in
dajejo k njem pripombe, predloge in podobno. S tem je olajšano delo poslancev, ki jim stališča
parlamentarnih odborov dajejo pomembno oporo za odločanje o zakonu. Na zakonodajni
postopek lahko vpliva tudi struktura parlamenta. V parlamentih, v katerih je uveljavljeno
dvodomno odločanje, se namreč zakonodajni postopek lahko precej zaplete in tudi podaljša. To
še posebej velja, kadar sta domova enakopravna, saj je navadno v takem primeru potrebno
usklajevanje med domovoma glede zakonskega besedila.
Preden se začne zakonodajni postopek v samem parlamentu, pa je potrebno še tisto dejanje, ki
sproži zakonodajni postopek – to je zakonodajna iniciativa. Parlament kot celota namreč ne
predlaga zakonov sam sebi, temveč jih lahko predlagajo različni subjekti. Zakonodajna
iniciativa pomeni pravico predlagati zakon, ki jo ima v parlamentarnem sistemu v vsakem
primeru vlada in poslanci oziroma skupine poslancev ali poslanske skupine, ponekod pa ima
zakonodajno iniciativo tudi drugi dom ali celo šef države. Ponekod pa gre tudi za parlamentarne
odbore ali komisije, drugje pa lahko predlagajo zakone tudi nekateri subjekti izven parlamenta.
Ponekod pa ima pravico predlagati zakon tudi določeno število volivcev (ljudska iniciativa).
Pravico predlaganja zakona (zakonsko iniciativo) je treba razločevati od pravice do
zakonodajne pobude, ki sodi v okvir pravice do peticije. Zakonsko iniciativo namreč parlament
mora obravnavati v zakonodajnem postopku, torej obvezno sproži zakonodajni postopek, ki se
seveda lahko konča s sprejemom predloga zakona ali pa z njegovo zavrnitvijo. Zakonodajna
pobuda pa parlamenta ne obvezuje začeti zakonodajni postopek, čeprav ga lahko predloži
kakšen od nosilcev zakonske iniciative, vendar le kot svojega lastnega, ne pa kot zakonodajno
pobudo.
Zakonodajni postopek se je tako kot drugi parlamentarni postopki najprej razvil v angleškem
parlamentu92, kjer se je izoblikovala tudi njegova večfaznost. Drugi parlamenti so posnemali
angleški vzor, od katerega pa so se v nekoliko tudi oddaljili v skladu z lastno tradicijo in
potrebami. Po angleškem vzoru se je razvil zakonodajni postopek tudi v drugih sodobnih
parlamentih večinoma kot večfazni postopek (npr. v nemškem parlamentu), medtem ko je dvo
ali enofazni postopek redkejši (npr. v italijanskem parlamentu).
V britanski ureditvi je še sedaj viden zgodovinski razvoj zakonodajnega postopka, kar se kaže
najbolj ravno v zakonodajni iniciativi. Predlog zakona (bill) ima namreč zelo različne oblike
in namene, ne samo različne subjekte, ki imajo zakonodajno iniciativo93. Zakone od leta 1911
dalje sprejema samo še spodnji dom britanskega parlamenta, zgornji dom pa ima samo še
Več o zakonodajnem postopku v angleškem parlamentu glej: : Griffith, Ryle, Parliament, str. 478 do 490.
Obstajajo celo štirje tipi zakonskega predloga (public bills, private members' bills, private bills, hybrid bills), od
katerih pa se nekateri v praksi ne uporabljajo več. Znotraj spodnjega doma angleškega parlamenta torej poteka
zakonodajni postopek v treh oziroma v petih fazah, od katerih so tri vezane na sam parlament, dve pa na pristojni
odbor. Te faze so: prva obravnava (First reading), druga obravnava (Second Reading), obravnava v odboru
(Commitee Stage), poročilo odbora parlamentu (Report Stage) in tretja obravnava (Third Reading). Lahko pa pride
še do nadaljnje faze, če so bili v Domu lordov k zakonu vloženi amandmaji.
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nekakšen odložilni veto, zato zakonodajni postopek v britanskem parlamentu dejansko poteka
samo še v spodnjem domu.
Britanskemu vzoru so v veliki meri sledile tudi države na evropski celini. Značilen za celinski
tip zakonodajnega postopka je postopek v nemškem zveznem zboru. Zakonodajno iniciativo
ima tu vlada, Zvezni svet ter poslanci, natančneje najmanj pet odstotkov poslancev ali pa
poslanska skupina. Pri tem je seveda najpomembnejši predlagatelj vlada, saj predlaga večino
zakonov. Zakonodajni postopek sestavljajo tri faze oziroma obravnave na plenarni seji
Zveznega zbora. V prvi fazi praviloma ni razprave o predlogu zakona. Ne glede na to ali se
opravi razprava ali pa ne, se po prvi fazi zakon pošlje enemu ali več odborom.. Na podlagi
poročila pristojnega odbora se opravi druga obravnava predloga zakona, v kateri se lahko
najprej opravi splošna razprava, zatem se praviloma opravi razprava o vsakem členu posebej,
na koncu pa še glasuje o vsakem členu posebej. Zatem se lahko predlagajo še amandmaji, o
katerih se tudi posebej glasuje. V tretji obravnavi se opravi končna odločitev o sprejemu
zakona, zato se praviloma o zakonu več ne razpravlja in se tudi amandmaji lahko vlagajo le
izjemoma. Ker je nemški parlament dvodomen, je treba zakon poslati v obravnavo še
zgornjemu domu, torej Zveznemu svetu. Če ta zakonu ugovarja in zahteva, da se skliče
usklajevalni odbor, mora Zvezni zbor o njem ponovno odločiti.
6.3.2. Značilnosti pravne ureditve zakonodajnega postopka v državnem zboru
Ustava (89. člen) ne ureja podrobneje zakonodajnega postopka, temveč določa samo, da državni zbor
sprejema zakone v večfaznem postopku, če poslovnik ne določi drugače. Ustava torej izrečno dopušča, da
poslovnik določi drugačen zakonodajni postopek, kar bi bilo mogoče razumeti tudi tako, da poslovnik
lahko določi le enofazni postopek. Pri tem ustava ne določa nobenega merila za takšno odločitev.
Vendar je pri poslovniški ureditvi zakonodajnega postopka prevladalo prepričanje, da je treba slediti
sodobnim ureditvam, ki večinoma zahtevajo večfazni zakonodajni postopek in da je treba ustavno določbo
razumeti tako, da ustava vendarle kot pravilo določa večfazni postopek, poslovnik pa lahko drugače določi
samo kot izjemo od pravila. Tako v teoriji kot tudi v parlamentarni praksi večine držav je namreč sprejeto
prepričanje, da večfazni zakonodajni postopek omogoča večjo pretehtanost, domišljenost in dorečenost
sprejete zakonske ureditve, kot je to mogoče v krajših postopkih94. Poslovnik državnega zbora obravnava
zakonodajni postopek v členih od 114 do 154.
Zakonodajni postopek mora potekati po pravilih, ki so določena v ustavi, poslovniku državnega zbora in
zakonih. V nasprotnem primeru bi bila vprašljiva veljavnost sprejetega zakona. Zakon o ustavnem sodišču
(3. točka 21. člena) namreč določa, da ustavno sodišče ob odločanju o ustavnosti in zakonitost zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov odloči tudi o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti
akti sprejeti. To pomeni, da ustavno sodišče ugotovi, ali je potekal postopek, po katerem je bil akt sprejet,
v skladu s predpisi, ki urejajo ta postopek95.
Ker tu uporabljamo pojem »zakon« v zvezi z njegovim sprejemanjem, je treba opozoriti na to, da se ta
pojem uporablja v procesnem (formalnem) pomenu, namreč kot pravna oblika, torej kot pravni akt, s
Podrobneje o zakonodajnem postopku v državnem zboru in o njegovem uresničevanju glej: Igličar, Zakonodajna dejavnost, str.
250 do 30. O učinkovitosti zakonodajnega dela državnega zbora glej: Zajc D., Razvoj parlamentarizma (funkcije sodobnih
parlamentov), Ljubljana 2004, str. 173 do 189.
95
Postopek mora biti glede na omenjeno zakonsko določbo v skladu z ustavo in zakonom, vendar tega ne bi smeli tolmačiti ozko
temveč širše, kar bi pomenilo, da mora biti zakonodajni postopek tudi v skladu tudi s poslovnikom, ki ureja postopek sprejemanja
akta. Taka razlaga bi bila tudi v skladu s stališčem ustavnega sodišča glede pravne narave poslovnika.
94
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katerim državni zbor sprejema temeljne družbene odločitve (torej zakon v vsebinskem, materialnem
pogledu). Zato lahko pojem zakona pomeni celovito pravno ureditev, ki je lahko nova ali nadomesti
obstoječo zakonsko ureditev, ali pa pomeni zgolj spremembo oziroma dopolnitev zakona, torej novelo
zakona, ki le delno nadomešča obstoječe besedilo oziroma ga delno črta. Vendar gre s procesnega vidika
v obeh primerih za zakon, ki se sprejema na enak način, po enakem postopku in ima enako veljavnost.
Poleg običajnega zakonodajnega postopka, ki ga poslovnik imenuje redni postopek, pozna poslovnik tudi
krajše zakonodajne postopke, kot sta skrajšani in nujni postopek. Vsi pa se lahko začnejo samo na predlog
subjektov, ki jih določa ustava.
Po naši ustavni ureditvi imajo zakonsko iniciativo subjekti, ki jo imajo navadno tudi v drugih
parlamentarnih sistemih po svetu. Zakon torej lahko predlaga vlada, vsak poslanec in najmanj pet tisoč
volivcev (88. člen ustave). Sprejem zakonov pa lahko predlaga državnemu zboru tudi državni svet (97.
člen ustave).
Glede samega postopka pa ustava ne določa ničesar, kar omogoča široko avtonomijo državnega zbora.
Tako je pri poslovniški ureditvi zakonodajnega postopka prevladalo prepričanje, da je treba slediti
sodobnim ureditvam, ki večinoma poznajo trifazni zakonodajni postopek. Po poslovniku državnega zbora
se torej zakonodajni postopek deli na tri faze in sicer na prvo, drugo in tretjo obravnavo zakona. Že v prvi
fazi je treba predložiti v celoti izdelan, torej pravno redigiran predlog zakona. Novi poslovnik, ki je bil
sprejet leta 2002, je obdržal trifazni postopek (kar ni bilo nikoli vprašljivo), vendar pa je nekoliko spremenil
vsebino posameznih faz.
Predpisana je tudi vsebina predloga zakona, ki mora vsebovati naslov zakona, uvod, besedilo členov in
obrazložitev. Vsebina posameznih prvin je še podrobneje določena v poslovniku državnega zbora. Vse te
prvine mora vsebovati vsak zakonski predlog ne glede na to ali gre za nov zakon ali pa zgolj za spremembo
oziroma dopolnitev zakona, torej za novelo zakona. V slednjem primeru mora zakonski predlog
izpolnjevati celo še en več element, vsebovati mora namreč besedilo tistih določb zakona, za katere je
predložena sprememba. Predlog zakona mora predlagatelj poslati predsedniku državnega zbora, ki zakon
nato dodeli vsem poslancem, s čimer se začne zakonodajni postopek. Če vlada ni predlagatelj zakona, ga
pošlje tudi njej.
Za predlagatelja zakona je pomembno, kakšen je njegov položaj v zakonodajnem postopku, ker ima
praviloma interes, da se zakon sprejme čimbolj v taki vsebini, ki jo predlagal, in da se sprejme čimprej.
Zato ima predlagatelj posebno vlogo v zakonodajnem postopku, ki mu omogoča vse čas postopka nek
vpliv na njegov potek. Tako lahko vlaga amandmaje na zakon, predlaga državnemu zboru umik zakona
do sklica seje matičnega delovnega telesa, na kateri obravnava ta predlog in podobno. Posebno mesto v
zakonodajnem postopku ima tudi vlada, ki ima sicer tudi vse pravice predlagatelja, kadar sama predlaga
zakon. Ves čas zakonodajnega postopka imajo zelo aktivno vlogo delovna telesa zbora, zlasti matično
delovno telo, ki tudi predlaga ustrezne odločitve državnega zbora. Ker mora biti zakon skladen z ustavo
in usklajen s celotnim pravnim redom ter ustrezati pravnotehničnim zahtevam, mora o njem podati svoje
strokovno mnenje Zakonodajno-pravna služba državnega zbora.
Še pred prvo obravnavo zakona oziroma še pred vložitvijo predloga zakona se lahko opravi predhodna
obravnava zakona in sicer o temeljnih vprašanjih in družbenih razmerjih, ki jih je treba urediti z zakonom.
Ta predvsem pomaga predlagatelju zakona, ker mu omogoča, da že vnaprej preskusi svoje zamisli in
predloge v državnem zboru, ker bi se mu sicer lahko zgodilo, da bi vložil tak predlog zakona, ki bi bil v
popolnem nasprotju s prevladujočimi pogledi in stališči v državnem zboru.
Po prejšnjem poslovniku državnega zbora se je že v prvi obravnavi opravila splošna razprava o
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predlogu zakona. Po sedanji ureditvi se v prvi obravnavi predloga zakona praviloma še ne
obravnava, temveč se zakon le posreduje poslancem. Potem ko je zakon posredovan poslancem
ali se opravi splošna razprava, določi predsednik državnega zbora matično delovno telo in mu
dodeli predlog zakona v obravnavo. Do splošne obravnave predloga zakona pa lahko vseeno
pride tudi po sedanji ureditvi že v prvi fazi, vendar le izjemoma, če namreč tako zahteva najmanj
deset poslancev.
Če se s predlogom zakona neposredno posega v položaj in pravice lokalnih skupnosti, ali
prenaša nanje izvrševanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, predsednik državnega
zbora na začetku zakonodajnega postopka pozove pristojne organe lokalnih skupnosti, naj o
tem dajo svoje mnenje.
Druga obravnava predloga zakona pomeni osrednjo in vsebinsko najpomembnejšo fazo zakonodajnega
postopka. V tej obravnavi sta dve (pod) fazi, od katerih prva poteka v matičnem delovnem telesu, druga
pa v državnem zboru kot celoti (na plenumu). V primerjavi s prejšnjo ureditvijo je namreč zelo okrepljena
vloga matičnega delovnega telesa v zakonodajnem postopku, ki o zakonu ne razpravlja le na splošno,
temveč opravi razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona ter o vloženih amandmajih.
Druga obravnava predloga zakona se torej opravi najprej v matičnem delovnem telesu in nato na podlagi
poročila matičnega delovnega telesa na seji državnega zbora.
V obravnavi predloga zakona na odboru se lahko vlagajo amandmaji, se pravi predlogi za
dopolnitev ali spremembo besedila posameznega člena zakona. Amandmaje lahko vlagajo
poslanci, poslanska skupina, zainteresirano delovno telo in delovno telo, ki je pristojno za
vprašanja javnih financ, končno pa tudi vlada, kadar ni predlagateljica zakona. Z amandmajem
se lahko predlaga sprememba ali dopolnitev posameznega člena ali naslova zakona, lahko pa
tudi novi členi oziroma črtanje posameznega člena. Predlagatelj pa ima pravico vložiti
amandmaje le k vloženim amandmajem k predlogu zakona. Vse vložene amandmaje in mnenja
seveda obravnava matično delovno telo, ki se do njih tudi opredeli in o vsakem amandmaju
posebej glasuje.
Po končani obravnavi členov predloga zakona in amandmajev v odboru se pripravi dopolnjen
predlog zakona, ki je sestavni del poročila matičnega delovnega telesa za drugo obravnavo
predloga zakona na seji državnega zbora. Seveda pa lahko matično delovno telo na podlagi
obravnave sklene, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, o čemer dokončno
odloči državni zbor. Če se ta strinja s predlogom matičnega delovnega telesa, se postopek
sprejemanja predloga zakona ustavi.
V drugem delu druge obravnave predloga zakona obravnava dopolnjeni predlog zakona državni
zbor, ki pri tem opravi razpravo po posameznih členih, h katerim so bili vloženi amandmaji, ter
glasovanje o posameznih amandmajih. Tudi k dopolnjenemu predlogu zakona, ki se obravnava
v državnem zboru, je še možno vlagati amandmaje, in sicer lahko vloži amandmaje poslanska
skupina, deset poslancev, predlagatelj in vlada, kadar ni predlagateljica zakona. Amandmaje
se lahko vloži samo k tistim členom predloga zakona, h katerim je matično delovno telo
sprejelo amandmaje. Enako kot prej ima tudi sedaj predlagatelj pravico vložiti amandmaje k
vloženim amandmajem k dopolnjenemu predlogu zakona.
Po končani drugi obravnavi se pripravi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo na podlagi sprejetih
amandmajev. Zaradi načela ekonomičnosti lahko državni zbor na predlog predlagatelja predloga zakona
sklene, da bo na isti seji opravil tretjo obravnavo predloga zakona, če temu ne nasprotuje več kot tretjina
navzočih poslancev, vendar le če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov
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dopolnjenega predloga zakona. Če pa v drugi obravnavi ni bil k dopolnjenemu predlogu zakona sprejet
noben amandma, državni zbor na isti seji preide na glasovanje o zakonu.
Potem, ko so v drugi obravnavi poslanci praviloma obravnavali in sklepali o vsakem posameznem členu
zakona, bi moral biti zakon do kraja vsebinsko domišljen in tudi pravnotehnično izdelan. Zato v tretji
obravnavi predloga zakona razpravlja in sklepa državni zbor o predlogu kot celoti in le izjemoma o
posameznih členih zakona in sicer le o tistih členih, h katerim so bili vloženi amandmaji.
V tej zadnji fazi naj bi se torej besedilo zakona ne spreminjalo več ali pa le izjemoma, takrat, kadar so za
to podani res tehtni razlogi. Zaradi tega je v primerjavi s drugo fazo otežen postopek za vlaganje
amandmajev. Tako kot v drugi fazi lahko amandmaje vložijo le predlagatelj zakona, vlada, kadar ni
predlagateljica zakona, ne pa več posamezni poslanci, temveč le poslanska skupina96, z dodatnim
pogojem, da se lahko amandmaje vloži le k členom, h katerim so bili v drugi obravnavi sprejeti
amandmaji97. Po končani razpravi v tretji obravnavi zakona, se glasuje o predlogu zakona kot celoti.
Zakon je sprejet, če je število glasov, oddanih »za«, večje od števila glasov, oddanih »proti«,
torej je zakon sprejet z večino opredeljenih glasov, razen seveda, če je za sprejemanje
posameznega zakona predpisana zahtevnejša večina. Poseben je položaj, kadar gre za zakon, ki
zadeva uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaj zgolj narodnih skupnosti, ki se po
ustavi lahko sprejme le s soglasjem poslancev narodnih skupnosti. Vsak izmed teh dveh
poslancev ima torej pravico do absolutnega veta, ker brez njunega soglasja zakon sploh ne more
biti sprejet, tudi če bi zanj glasovali vsi drugi poslanci. Njun veto je torej veliko močnejši od
veta državnega sveta, ki ne more preprečiti (prvega) sprejema zakona v državnem zboru in
lahko samo začasno odloči dokončni sprejem zakona v državnem zboru.
Poleg rednega zakonodajnega postopka pozna poslovnik tudi krajši postopek, in sicer skrajšani
in nujni postopek. Prvega je poznala že prejšnja poslovniška ureditev, predhodnik nujnega
postopka v takratni ureditvi pa je bil hitri postopek, ki se ni bistveno razlikoval od sedanjega
nujnega postopka. Pri skrajšanem postopku gre (tako kot je to veljalo tudi prej) za manj
zahtevne zadeve, pri prejšnjem hitrem, sedaj pa nujnem postopku pa za nujne zadeve. S
proceduralnega vidika sta si oba postopka zelo podobna, bistvena razlika pa je v razlogih za en
ali drugi postopek. Značilno za prejšnjo in sedanjo ureditev pa je tudi, da naj bi se krajši
postopki uporabljali le izjemoma, kadar so za to podani posebni pogoji, zaradi katerih ni
mogoče ali pa ni smotrno izvesti rednega zakonodajnega postopka.
Krajši postopek se od rednega razlikuje po tem, da omogoča bistveno hitrejše sprejetje zakona,
saj dopušča združitev vseh treh faz v eno samo, ki se opravi na isti seji državnega zbora, tako
da se na isti seji opravita druga in tretja obravnava. Gre torej samo za časovno združitev faz
zakonodajnega postopka, ne pa tudi za vsebinsko, saj se opravi vsa običajna temeljna opravila,
ki jih sicer zahteva redni zakonodajni postopek. Zaradi časovne združitve pa veljajo nekatere
posebnosti v postopku. Tako v krajšem postopku praviloma ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem zakonodajnem postopku, nekoliko drugačna pa so tudi pravila za
vlaganje in odločanje o amandmajih k predlogu zakona in podobno. Od rednega zakonodajnega
Vprašanje je, zakaj te možnosti nima deset poslancev (kot v drugi obravnavi). Vsekakor pa to dejansko ne dopušča, da
bi poslanci vlagali amandmaje po lastni presoji.
97
Če se ugotovi, da so s sprejetimi amandmaji posamezne določbe predloga zakona medsebojno neusklajene ali
neusklajene z drugimi zakoni, se pripravi t.i. uskladitveni amandma. Če v državnem zboru ni sprejet uskladitveni
amandma matičnega delovnega telesa ali če matično delovno telo predlaga, da se predlog zakona ne sprejme in
državni zbor sprejme ta predlog, je zakonodajni postopek končan.
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postopka se krajši razlikuje po tem, da se v nobenem primeru ne opravi splošne razprave v prvi
obravnavi, druga in tretja obravnava pa se opravi na isti seji. O tem, ali se bo zakon sprejemal
po krajšem postopku, odloči kolegij predsednika državnega zbora.
Skrajšani postopek sprejemanja zakona se izvede na predlog predlagatelja zakona, in sicer, če
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, za prenehanje veljavnosti posameznega
zakona ali njegovih posameznih določb, za manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni
ali s pravom Evropske unije ter za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred
ustavnim sodiščem oziroma z odločbo ustavnega sodišča... Za zakonodajno proceduro se tudi
v tem postopku smiselno uporabljajo pravila, kot sicer veljajo za redni zakonodajni postopek, s
tem da se amandmaje lahko vlaga na sami seji do začetka tretje obravnave predloga zakona.
Tudi nujni postopek za sprejem zakona naj bi se uporabljal le izjemoma, in sicer tedaj, ko je
treba hitro sprejeti zakon zaradi interesov varnosti ali obrambe države, zaradi odprave posledic
naravnih nesreč ali zato, da se prepreči težko popravljive posledice za delovanje države. Tak
postopek pa lahko predlaga samo vlada, ki mora razloge za tak postopek posebej utemeljiti in
obrazložiti. Ker gre v tem postopku za potrebo po čimprejšnjem sprejemu zakona, ne veljajo
roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem zakonodajnem postopku, amandmaje pa
se lahko predlaga tudi ustno na sami seji do konca razprave o delih oziroma členih zakona.
Nekateri elementi nujnega postopka se uporabljajo tudi za sprejemanje zakonov, s katerimi se
ratificirajo mednarodne pogodbe, in sicer glede zakonske iniciative in načina obravnave
predloga zakona. V postopku ratifikacije mednarodne pogodbe seveda ni mogoče vlagati
amandmajev na besedilo mednarodne pogodbe.
Poleg rednega in hitrega postopka je v posebnih primerih potrebna tudi uporaba posebnega
postopka za ponovno odločanje o zakonu. Ta pride v poštev le, če je državni svet vložil zoper
že sprejet zakon suspenzivni veto, torej zahteval, da državni zbor o zakonu ponovno odloča.
Razumljivo je, da v tem postopku ni treba še enkrat sprejemati zakona po pravilih rednega
zakonodajnega postopka, ker je bil ta že v celoti opravljen. Pač pa so potrebna nekatera nova
opravila, ki jih redni zakonodajni postopek ne pozna.
Najpomembnejša razlika od rednega zakonodajnega postopka je v tem, da zakona v postopku
ni mogoče več spremeniti, da se torej zakon ne obravnava ponovno, temveč se o njem samo
opravi razprava in glasuje98. Kljub temu lahko predlagatelj zakona in predstavnik vlade še pred
glasovanjem obrazložita mnenje predlagatelja zakona oziroma vlade o zahtevi in razlogih
državnega sveta. Zlasti je pomembno, da ima predstavnik državnega sveta pred razpravo in
glasovanjem pravico obrazložiti razloge za suspenzivni veto. Tudi predstavniki poslanskih
skupin lahko pred glasovanjem predstavijo stališče poslanske skupine.
Pomembna razlika je tudi glede odločanja, saj se zakon ne sprejema z navadno relativno
večino, temveč z navadno absolutno večino, razen seveda, če je že za sprejetje zakona v
rednem postopku predpisana zahtevnejša večina. V takem primeru je zakon sprejet, če je zanj
glasovala večina poslancev državnega zbora, razen če ustava za sprejetje takega zakona ne
predvideva večjega števila glasov. To pomeni, da vloženi veto državnega sveta zahteva
zahtevnejšo večino pri ponovnem glasovanju v državnem zboru, kar tudi ustreza pomenu in
smislu suspenzivnega veta.

98

Kritični pogled na tako ureditevje bil podan v delu, kjer je govor o pristojnostih državnega sveta.
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Vendar pa vloženi veto ne pomeni vedno, da mora državni zbor pri ponovnem glasovanju za sprejem
zakona doseči zahtevnejšo večino kot v običajnem zakonodajnem postopku. Kadar namreč ustava zahteva
za sprejem zakona kvalificirano absolutno večino, kot je v npr. pri zakonu o volitvah, ki se sprejema z
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, je taka večina po določbi drugega odstavka 91. člena ustave
očitno enaka kot pri prvem odločanju. V takem primeru se torej tudi pri ponovnem odločanju odloča z
enako večino kot pri rednem sprejemanju zakona v državnem zboru. Zastavlja pa se vprašanje, kakšna
večina je potrebna, če je za sprejem zakona v rednem postopku predpisana kvalificirana relativna večina
(kot npr. za sprejem zakona o referendumu, za katerega se zahteva dvotretjinska večina glasov navzočih
poslancev), ki dopušča sprejem zakona z manj kot polovico vseh poslancev. Omenjena ustavna določba
v takem primeru lahko pripelje do zelo različnih razlag, pri katerih pa je treba vsekakor upoštevati
najmanjšo večino pri ponovnem odločanju, torej navadno absolutno večino99.
Poslovnik predpisuje poseben postopek za avtentično razlago zakona, to je razlago zakona, ki jo sprejme
sam državni zbor100. Postopek poteka v dveh fazah: v prvi državni zbor odloči ali sprejema predlog za
obvezno razlago zakona, ki ga vložijo subjekti, ki imajo to pravico, v drugi pa razpravlja in glasuje o
besedilu obvezne razlage. Pravico predlagati državnemu zboru sprejem avtentične razlage zakona imajo
vsi subjekti, ki imajo pravico predlagati zakon101. Razumljivo je, da mora biti večina za sprejem avtentične
razlage enaka, kot je določena za sprejem zakona, na katerega se nanaša avtentična razlaga. Razumljivo
je tudi, da sprejete avtentične razlage izrecno ni mogoče spreminjati.
V zadevi U-I-103/11-16 z dne 8. 12. 2011, Uradni list RS, št. 105/11, je Ustavno sodišče na zahtevo
skupine poslancev presojalo ustavnost avtentične razlage zakona. Odločilo je, da se drugi stavek drugega
odstavka 75. člena in 63. člen v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena Zakona o
prevzemih102 razveljavita glede vsebine, ki jima jo je dala Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena
in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena ZPre-1.103
Ustavno sodišče je v predmetni zadevi do dokončne odločitve izvrševanje zakona z vsebino avtentične
razlage ORZPre75 zadržalo (sklep št. U-I-103/11-9 z dne 4. 7. 2011, Uradni list RS, št. 55/2011). V
pritrdilnem ločenem mnenju se je sodnica Jadranka Sovdat opredelila do instituta avtentične razlage in v
2. točki mnenja poudarila, da je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-64/08 z dne 6. 11. 2008, Uradni list RS,
št. 109/08 v 8. točki navedlo, da avtentična razlaga predpisa postane sestavni del predpisa od njegove
uveljavitve naprej, sama zase pa ne more biti predmet presoje ustavnosti. Menila je, da se postavlja
vprašanje skladnosti avtentične razlage z ustavnim redom, zlasti z vidika načela delitve oblasti glede
Ena možna razlaga bi bila zato, da je treba tak zakon sprejeti sicer s kvalificirano, vendar pa ne relativno, temveč z absolutno
večino, kar pa bi tako večino izenačilo z absolutno kvalificirano večino, kakršne je v nekaterih primerih (npr. za sprejem zakona o
volitvah državnega zbora) predpisana že za redni postopek. To bi pomenilo izenačitev različnih večin, predvidenih z ustavo za
različne zakone. Druga možna razlaga bi bila, da se tak zakon ponovno sprejema z navadno absolutno večino. Ta pa je lahko v
nekaterih primerih zahtevnejša, v drugih pa manj zahtevna kot kvalificirana relativna večina. Ne ena ne druga razlaga pa ni povsem
ustrezna. Najbližja ustavnemu pomenu odločanja z različno večino je razlaga, po kateri se v takem primeru sprejme zakon z
kvalificirano relativno večino, ki pa ne sme v nobenem primeru biti manjša od absolutne navadne večine.
100
Zakone sprejema državni zbor, zato je po tej plati razumljivo, da jih on sam tudi razlaga, namreč v skladu s pravnim
pravilom, po katerem je najbolj poklican razlagati predpis tisti državni organ, ki ga je izdal. Taka razlaga se imenuje
avtentična razlaga ali avtentično tolmačenje. Za konsistentnost pravnega reda je taka razlaga zelo pomembna, saj
odpravlja različne in sporne interpretacije in s tem dejansko ustvarja nove pravne norme. Na drugi strani pa bi moralo s
stališča načela delitve oblasti veljati, da vsako pravno normo razlago sodišče v okviru izvajanja sodne veje oblasti .Več o
tem glej: Igličar, Zakonodajna dejavnost, str. 291 do 299.
101
Tu poslovnik izenačuje pravico predlaganja avtentične razlage z zakonsko iniciativo, kar je po vsebinski plati
razumljivo, z vidika različnega položaja subjektov zakonske iniciative pa ne, saj njihov dejanski interes glede pravilne
interpretacije zakona ni enak. Gotovo ima namreč največji interes pri tem vlada, ki je odgovorna za izvrševanje zakona.
102
Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13
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razmerja med zakonodajno in sodno vejo oblasti. Pri tem je izpostavila že ustaljeno stališče Ustavnega
sodišča, da avtentične razlage kot takšne ni pristojno presojati, temveč zakonsko določbo z vsebino kot jo
daje avtentična razlaga.
Predlagatelji so menili, da so izpodbijane določbe jasne in da je posledično avtentična razlaga ORZPre75
neustavna, saj ni bilo razlogov za njeno sprejetje. Pomenila pa je tudi spremembo in dopolnitev zakona.
Ustavno sodišče je poudarilo: »Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča je avtentična razlaga predpisa
njegov sestavni del od njegove uveljavitve. Sama zase ne more biti predmet presoje ustavnosti oziroma
zakonitosti, ker le pojasnjuje pomen določbe, na katero se nanaša (prim. sklep št. U-I-361/96 z dne 21. 10.
1999, OdlUS VIII, 226). V primeru, da bi organ, ki sprejema avtentično razlago, z njo določil vsebino, ki
je ob njeni uveljavitvi predpis ni imel, pa ne bi šlo za avtentično razlago, temveč za spremembo oziroma
dopolnitev predpisa (odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-308/97 z dne 28. 10. 1999, Uradni list RS, št.
98/99, in OdlUS VIII, 232; št. U-I-51/06 z dne 15. 6. 2006, Uradni list RS, št. 66/06, in OdlUS XV, 53; in
št. U-64/08 z dne 6. 11. 2008, Uradni list RS, št. 109/08, in OdlUS XVII, 57).«
Prag in nastanek obveznosti, ko je treba dati prevzemno ponudbo, ter nastop sankcije mirovanja
glasovalnih pravic so se z avtentično razlago spremenili. Avtentična razlaga je dala drugemu stavku
drugega odstavka 75. člena in 63. členu v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena ZPre-1
spremenjeno vsebino, ki je ob uveljavitvi nista imela. Zato po svoji vsebini ni razlagala pravnih določb,
vsebovanih v teh določbah ZPre-1, temveč je vsebino določb spremenila.
Razlaga, ki spreminja vsebino že sprejetih določb zakona pa ni bila sprejeta v skladu z določbami PoDZ1, ki urejajo zakonodajni postopek temveč na podlagi tistih, ki določajo sprejem avtentične razlage. Zato
je Ustavno sodišče odločilo, da je prišlo do kršitve postopkovnih pravil po katerem bi morale biti takšne
določbe zakonodaje sprejete. Postopek sprejemanja pa prispeva k nastanku pravil na demokratičen in
legitimen način. Akt, ki ni sprejet po pravilnem postopku je lahko tudi vsebinsko nepravilen in ga je
potrebno razveljaviti.
Poudarilo je, da na skladnost zakona z Ustavo ne more vplivati vsaka kršitev zakonodajnega postopka,
ampak le kršitev tistih pravil, ki so določena z Ustavo (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-128/93 z dne 23.
12. 1993, OdlUS II, 126). Postopek sprejemanja zakonov je večfazen, v kolikor ni s poslovnikom
določeno drugače in ga določajo določbe 89. člena Ustave. Po sprejetju zakona in v kolikor ni s strani
Državnega sveta vložen suspenzivni veto, je zakon razglašen in objavljen.
Avtentična razlaga pa ne sme spreminjati in dopolnjevati zakonov, saj bi v takšnem primeru šlo za obid
pravil zakonodajnega postopka. Ustavno sodišče je tako v predmetni zadevi ugotovilo, da je zakonodajalec
drugi stavek drugega odstavka 75. člena in 63. člen v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena
ZPre-1 spremenil v postopku avtentične razlage in s tem kršil 89. člen Ustave, posledično pa tudi prvi
odstavek 91. člena Ustave, ki določa, da zakone razglaša predsednik republike, in drugi odstavek 91. člena
Ustave, ki ureja pravico Državnega sveta Republike Slovenije do vložitve suspenzivnega veta.
Poslovnik posebej ureja tudi postopek v zvezi s prečiščenem besedilom zakona, ki ga pripravi
zakonodajno-pravna služba, državni zbor pa potrdi brez razprave.
Poslovnik (154. člen) ureja tudi položaj, ko se mandatna doba državnega zbora konča, v teku pa so še
nekateri zakonodajni postopki. Glede tega določa, da so s prenehanjem mandatne dobe državnega zbora
končani vsi zakonodajni postopki in postopki za sprejem drugih aktov, ki so bili začeti v tej mandatni dobi,
razen tistih, ki so bili začeti na predlog državnega sveta ali 5.000 volivcev. Postopek za obravnavo poročil
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in aktov, ki so jih državnemu zboru na podlagi ustave, zakona in drugih predpisov vložili drugi organi in
organizacije, razen vlade, pa se nadaljuje ne glede na iztek mandata.
6.4. Sprejemanje proračuna
Tudi sprejemanje proračuna je ena najpomembnejših funkcij parlamenta, ki je tesno povezana
z njegovo finančno avtonomijo. Proračun se največkrat sprejema v obliki zakona, čeprav
materialno ne ustreza merilom za zakon, saj ne vsebuje abstraktnih in splošnih pravil.
Pri sprejemanju proračuna ima parlament izjemno težko nalogo, saj mora odobriti nujne državne izdatke,
obenem pa varovati interese davkoplačevalcev, torej volivcev, ki jih predstavlja. V parlamentarnem
sistemu je sprejem proračuna, ki ga predlaga vlada, tudi eno najmočnejših sredstev parlamentarnega
nadzora nad delovanjem vlade, s katerim parlament finančno omogoči ali onemogoči vladi izvajanje njene
politike na posameznih področjih oziroma v okviru posameznih resorjev. Po ustavnih predpisih in običajih
v parlamentarnem sistemu mora namreč vlada odstopiti, če ji parlament ne odobri proračuna, saj brez
odobrenih izdatkov za delo državne uprave ne more opravljati svoje funkcije. Državni proračun je finančni
instrument, s katerim se načrtujejo in potrjujejo prihodki in izdatki države v določenem časovnem
razdobju, praviloma v enem koledarskem letu. Prihodki in izdatki so v proračunu praviloma določeni na
način, ki zagotavlja njihovo preglednost in omogoča izvajanje proračuna in nadzorstvo nad njegovim
izvajanjem. S tega vidika proračun ni samo sredstvo gospodarjenja države, temveč tudi način izvajanja
določene ekonomske politike, v precejšnji meri pa tudi sredstvo za izvajanje določenih političnih
programov. Z vidika državnega gospodarjenja je nadvse pomembno, kako je organiziran proračunski
nadzor, torej ustrezno nadzorstvo nad izvajanjem proračuna. Tega v sodobnih državah izvajajo različni
državni organi, po čemer se navadno razločuje računsko sodni nadzor, upravni nadzor in parlamentarni
nadzor.
Namen, vsebina, sestavine, postopek priprave in druga vprašanja v zvezi z državnim proračunom
Slovenije so določeni v zakonu o javnih financah, ki delno določa tudi postopek za njegov sprejem. V
glavnem pa je postopek za sprejem državnega proračuna določen v poslovniku državnega zbora, ki
sprejema državni proračun.
Po zakonu o javnih financah je vlada v postopku sprejemanja državnega proračuna dolžna predložiti
državnemu zboru proračunski memorandum, predlog državnega proračuna z obrazložitvami in še
nekatere druge spremljajoče akte ter predloge zakonov, ki so potrebni za izvršitev predloga državnega
proračuna.104.
Državni proračun se po poslovniku (155. do 165. člen) v osnovi sprejema na podoben način kot
zakon, vendar vsebuje postopek za sprejem proračuna nekatere posebnosti, ki so posledica
drugačne vsebine in pravne narave proračuna. Predvsem je treba v tem postopku upoštevati
notranjo finančno usklajenost proračuna, za katero je odgovorna vlada. Zato je v postopku
priprave in sprejemanja državnega proračuna vlada edini predlagatelj predloga proračuna.
01splošno razpravo in razpravo o delih proračuna. Prav tako se tudi glasuje dvakrat: najprej o
posameznih delih proračuna, zatem pa o proračunu kot celoti. Podobno se razpravlja in glasuje
tudi o zaključnem računu državnega proračuna.
Postopek sprejemanja proračuna v državnem zboru poteka v dveh fazah. Prva faza se začne s
tem, da se predlog proračuna skupaj s proračunskim memorandumom predstavi na seji
Ta zakonska določba je seveda nepotrebna, saj ustava neposredno pooblašča državni zbor, da s poslovnikom ureja
svoje delo in poslovanje.
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državnega zbora. Zatem se vlagajo amandmaji, ki pa jih lahko vložijo poslanci, poslanske
skupine, zainteresirana delovna telesa in matično delovno delo, vendar se amandmaji lahko
predlagajo le k posameznim delom posebnega dela predloga državnega proračuna, pri čemer
morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. V drugi fazi se
obravnava dopolnjeni predlog državnega proračuna. Ko je končano glasovanje o delih
dopolnjenega predloga državnega proračuna in je predlog državnega proračuna usklajen glede
prejemkov in izdatkov ter po delih, državni zbor glasuje o njem v celoti. V nasprotnem se skuša
proračun najprej uskladiti, če pa to ne uspe, mora vlada pripraviti nov predlog proračuna.

6.5. Postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe
Ustava ne določa, s katerim aktom se ratificira mednarodna pogodba. Poslovnik državnega zbora pa
določa, da se ratificira z zakonom105. Vendar je vsebina in pomen takega zakona bistveno drugačna od
običajnega zakona, ker je posledica mednarodnih pogajanj, zato procedura ni povsem ustrezna postopku
za sprejemanje običajnega zakona. Poslovnik v neki meri to upošteva, zato ima nekatere proceduralne
posebnosti. Tako predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe lahko predloži le vlada, kar je
razumljivo, saj se ona pogaja o sklenitvi mednarodne pogodbe. V tem postopku prav zato tudi ni mogoče
vlagati amandmajev na besedilo mednarodne pogodbe.
6.6. Sprejemanje poslovnika in drugih aktov državnega zbora
Poslovnik državnega zbora je najpomembnejša pravna podlaga za njegovo delovanje, zato se sprejema
smiselno po enakem postopku kot zakon. Vendar je tu nekaj posebnosti, ki jih sicer poslovnik posebej ne
ureja, izhajajo pa iz posebne narave tega akta. Razlika je predvsem glede pravice predlagati predlog
poslovnika, vlaganja amandmajev in podobno. Razumljivo je, da teh pooblastil ne more imeti niti vlada
niti volivci, ki sicer imajo pravico do zakonske iniciative. V skladu z načelom parlamentarne avtonomije
je jasno, da lahko poslovnik predlagajo le sami poslanci.
Za sprejem drugih aktov državnega zbora kot so resolucije, deklaracije in podobno velja postopek, ki se
zgleduje po zakonodajnem postopku, vendar je dokaj poenostavljen. Te akte zaradi njihovih posebnosti
lahko predlaga le poslanec, matično telo in vlada.

6.7. Postopek v zvezi z referendumom in ljudsko iniciativo
Postopek v zvezi z referendumom in ljudsko iniciativo je v temeljih urejen že v ustavi, podrobneje pa ga
urejata zakon o referendumu in ljudski iniciativi in poslovnik državnega zbora. Zakon ureja razmerja, ki
se nanašajo na različne udeležence v postopku zahteve referenduma, medtem ko tisti del postopka, ki se
Ob tem se zastavlja vprašanje ali je sploh primerno, da se mednarodne pogodbe ratificirajo z zakonom, ker se o vsebini po
naravi stvari odloča izven državnega zbora, ki bi jo zato lahko samo potrdil ali zavrnil. Proti ratifikaciji z zakonom pa govori tudi
ustavna ureditev. V 86. členu ustave je namreč določeno, da državni zbor »sprejema zakone in druge odločitve ter ratificira
mednarodne pogodbe«, kar očitno kaže, da ustava med različnimi odločitvami, ki jih sprejema državni zbor, jasno loči med zakoni
in mednarodnimi pogodbami. S tem, da se mednarodna pogodba ratificira z zakonom, pa je državni zbor moral nujno priti v
nasprotje z ustavo, saj je glede na naravo postopka sklepanja mednarodne pogodbe logično in nujno, da tak zakon predlaga samo
vlada, na drugi strani pa je taka omejitev zakonodajne iniciative v nasprotju z ustavo, ki jasno določa, da lahko zakon poleg vlade
predlagajo tudi poslanci, ljudstvo in državni svet. Glej o tem: Grad F., Pravna narava akta o ratifikaciji (odobritvi) mednarodne
pogodbe, Javna uprava, let. 45, Ljubljana 2009.
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odvija v državnem zboru, v glavnem ureja njegov poslovnik, kar pomeni pomemben del njegove
avtonomije.
Pomemben del postopka za uvedbo referenduma se torej odvija v državnem zboru, kajti v tem delu
postopka se vloži pobuda oziroma zahteva za razpis referenduma, se obravnava in se razpiše referendum.
Ta del postopka ureja v glavnem zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, delno pa tudi poslovnik
državnega zbora. Ker razpiše referendum državni zbor, se morajo pri njem vlagati pobude oziroma
zahteva za razpis referenduma. Tako zahteva za razpis zakonodajnega referenduma kot tudi zahteva za
razpis referenduma o spremembi ustave mora biti vložena v pisni obliki in mora biti obrazložena, pošlje
pa se predsedniku državnega zbora.
Postopek za razpis referenduma je razmeroma enostaven pri ustavnorevizijskem referendumu, kajti tega
lahko zahtevajo samo poslanci in sicer najmanj trideset poslancev. Zahtevo za razpis referenduma lahko
vložijo samo v času med sprejetjem spremembe ustave in njeno razglasitvijo, ker gre za naknadni ali
potrditveni referendum. Če je sprememba ustave na referendumu potrjena, jo mora državni zbor razglasiti,
ko prejme poročilo o izidu referenduma (ki mu ga predloži državna volilna komisija). Po poslovniku
državnega zbora je ta čas osem dni po sprejemu ustavne spremembe106. Zahteva za razpis referenduma
pa se lahko vloži v sedmih dneh od sprejema ustavne spremembe.
Če v zahtevi za razpis referenduma predmet referenduma ali referendumsko vprašanje nista ustrezno
opredeljena oziroma oblikovana, lahko predsednik državnega zbora ali državni zbor pozove predlagatelje,
naj zahtevo ustrezno dopolnijo oziroma popravijo. Če tega ne storijo, državni zbor odloči, da referenduma
ne razpiše, predlagatelji zahteve pa lahko v osmih dneh po taki odločitvi državnega zbora zahtevajo, naj
to odločitev (v 30 dneh) preizkusi ustavno sodišče. Če ustavno sodišče ugotovi, da je odločitev državnega
zbora neutemeljena, jo razveljavi.
Bolj zapleten je postopek za uvedbo zakonodajnega referenduma107, kajti ta referendum lahko predlaga
nekaj med seboj zelo različnih subjektov. državni zbor ga namreč lahko razpiše na svojo pobudo, mora pa
ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali 40.000 volivcev.
Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum po lastni odločitvi na pobudo najmanj desetih
poslancev, poslanske skupine, predlagatelja zakona ali vlade. Državni zbor odloči o pobudi z večino
glasov vseh poslancev. V tem primeru se torej državni zbor sam odloči o tem ali bo razpisal referendum.
V vseh drugih primerih pa referendum mora razpisati. Kljub temu je za to potrebna neka procedura, v
kateri se mora ugotoviti ali zahteva ustreza predpisanim pogojem in ali je v skladu z ustavo. Ker so
subjekti, ki lahko zahtevajo razpis referenduma zelo različni, se tudi procedura nekoliko razlikuje po
subjektih, ki vložijo zahtevo. Postopek za razpis referenduma se začne z vložitvijo zahteve upravičenih
predlagateljev. Zahteva za razpis referenduma se lahko vloži v sedmih dneh po sprejemu zakona.
Če vložijo zahtevo volivci, je seveda razumljivo, da ne morejo v tako kratkih rokih zbrati potrebnega
števila podpisov, pač pa morajo najprej vložiti pobudo. Zato je v takem primeru pred vložitvijo zahteve
potreben še predhoden postopek, v katerem se vloži pobuda in zbirajo podpisi volivcev, kar mora biti
storjeno v določenem roku. Pobudo lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje
Koliko časa imajo poslanci na voljo med sprejemom in razglasitvijo ustavne spremembe, v prejšnjem poslovniku ni
bilo urejeno, bi pa moralo biti, saj gre za nadvse pomembno in občutljivo zadevo in bi vlagatelji zahteve morali vnaprej
vedeti, koliko časa imajo na voljo za vložitev zahteve. To pomanjkljivost je odpravil sedanji poslovnik.
107
Po zakonski ureditvi je bil referendum sprva lahko ne samo naknaden temveč tudi predhoden, kar je pomembno
vplivalo tudi na postopek v državnem zboru. Leta 2005 pa je ustavno sodišče (odločba US, št. U-I-217/02-34) razveljavilo
določbe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki so se nanašale na predhodni referendum, zakonodajalec pa tega
referenduma ni na novo uredil.
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državljanov. Pobuda mora vsebovati referendumsko vprašanje in mora biti podprta s podpisi najmanj
2.500 volivcev. kar priča o resnosti pobude. Predsednik državnega zbora določi rok, v katerem se zbirajo
podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma.
V zahtevi za razpis referenduma mora biti jasno izraženo vprašanje, o katerem naj bi se odločalo na
referendumu in mora biti obrazložena. To je potrebno zato, da volivci vedo, o čem odločajo na
referendumu. Če referendumsko vprašanje ni oblikovano na tak način, ga predsednik državnega zbora v
soglasju z vlagateljem pobude oziroma zahteve ustrezno popravi oziroma pozove vlagatelja, naj to stori
sam. Če tega vlagatelj pobude oziroma zahteve ne stori, se šteje, da je bila zahteva oziroma pobuda
umaknjena.
Vsebina referendumske zahteve je lahko tudi v nasprotju z ustavo. Če državni zbor meni, da bi z
odložitvijo uveljavitve zakona lahko nastale protiustavne posledice, zahteva, naj o tem odloči ustavno
sodišče, katerega odločitev o tem je seveda dokončna in prepreči referendum, za katerega ustavno sodišče
meni, da je protiustaven. Če pa je z zahtevo vse v redu, mora državni zbor razpisati referendum najkasneje
v sedmih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma.
Referendum o mednarodnih povezavah se nanaša na prenos izvrševanja dela suverenih pravic na
mednarodne organizacije in o vstopu v obrambne zveze po 3.a členu ustave. V drugem odstavku 3.a. člena
je namreč določeno naslednje: « Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko
državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so
veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona
o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.«.
Podrobneje ta referendum ureja zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Državni zbor razpiše
referendum o mednarodnih povezavah po lastni odločitvi na predlog vlade, najmanj 10 poslancev ali
poslanske skupine. Predlog za razpis referenduma se lahko vloži pred podpisom mednarodne pogodbe kot
tudi po njenem podpisu, vendar pa najpozneje do začetka druge obravnave predloga zakona o ratifikaciji
mednarodne pogodbe v državnem zboru. Odločitev o razpisu referenduma sprejme državni zbor z večino
glasov vseh poslancev, torej z absolutno navadno večino.
Postopek v zvezi z ljudsko iniciativo (ustavnorevizijsko in zakonsko) ureja zakon o referendumu in ljudski
iniciativi. Tako mora biti v predlogu najmanj trideset tisoč volivcev za spremembo ustave navedeno, v
čem in kako naj se ustava spremeni, ter razlogi za spremembo in priloženo potrebno število podpisov
volivcev. V predlogu zakona, ki ga lahko državnemu zboru predloži najmanj pet tisoč volivcev, pa morajo
biti vsebovane vse sestavine, ki jih predpisuje poslovnik državnega zbora, in mu morajo biti priloženi
podpisi volivcev. Pobudo volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo ustave
oziroma predloga zakona lahko poda vsak volivec, politična stranka ali drugi združenje državljanov,
pobudnik ljudske iniciative pa mora obvestiti o svoji pobudi predsednika državnega zbora, ki z njo ravna
enako s pobudo volivcev za razpis zakonodajnega referenduma. Ko je končano zbiranje podpisov, pošlje
predstavnik volivcev državnemu zboru predlog za začetek postopka za spremembo ustave ali predlog
zakona.
6.8. Postopek obtožbe
Naša ustavna ureditev predvideva obtožbo kot sredstvo za ugotavljanje odgovornosti predsednika
republike, predsednika vlade in za ministre. Ustava Republike Slovenije (109. člen) določa, da lahko
državni zbor obtoži pred ustavnim sodiščem predsednika republike, če pri opravljanju svoje funkcije krši
ustavo ali huje krši zakon. Državni zbor odloča o obtožbi z večino glasov vseh poslancev. Za razliko od
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predsednika republike je odgovornost predsednika vlade in ministrov določena širše, saj so ti lahko
obtoženi kršitve ustave in vsakršne (ne samo hujše) kršitve zakona, pri opravljanju njihovih funkcij (119.
člen ustave). Uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike lahko državnemu zboru predlaga najmanj
trideset poslancev. Najmanj deset poslancev pa ima pravico predlagati državnemu zboru, naj obtoži
predsednika vlade ali ministre pred ustavnim sodiščem.
Postopek obtožbe znotraj državnega zbora, torej način, kako se odloči o tem, da se obtoži predsednika
republike, predsednika vlade ali ministre, določa poslovnik državnega zbora. Poslovnik v celoti posebej
ureja samo postopek obtožbe predsednika republike, vendar pa izrecno določa, da se določbe o obtožbi
predsednika republike smiselno uporabljajo tudi v postopku obtožbe predsednika vlade in ministrov
zaradi kršitve ustave in zakonov pri opravljanju njihovih funkcij.
Po poslovniku mora predlog obtožbe vsebovati opis očitane kršitve ustave ali hujše kršitve zakona in
predlog dokazov o očitani kršitvi. Predlog obtožbe pošlje predsednik državnega zbora predsedniku
republike108. Pred odločanjem o obtožbi predsednika republike ima predstavnik predlagatelja pravico
obrazložiti predlog na seji državnega zbora. Predsednik republike pa ima pravico pisno ali ustno na seji
odgovoriti na predlog obtožbe. Če je predložen predlog obtožbe zoper predsednika vlade, mora na zahtevo
državnega zbora izreči svoje mnenje o predlogu obtožbe tudi predsednik republike, kar je razumljivo, ker
je predsednik (simbolični) šef izvršilne oblasti in je (praviloma) on predlagal predsednika vlade v izvolitev
državnemu zboru. Podobno se mora o predlogu obtožbe zoper ministre izreči predsednik vlade, ki je
ministre predlagal v imenovanje državnemu zboru.
Predlog za uvedbo postopka mora biti obravnavan na prvi naslednji seji državnega zbora, če je bil poslan
najkasneje 30 dni pred to sejo, zbor pa mora o predlogu odločiti vsaj v 60 dneh od sprejema predloga. Če
državni zbor odločitve v tem roku ne sprejme, se šteje, da je predlog zavrnjen. Predlagatelj lahko predlog
obtožbe umakne vse do konca obravnave. V tem primeru se šteje, kakor da predlog ni bil vložen.
Obtožba bi bila lahko nesmotrna, če ne bi mogla biti učinkovito končana. Zato določa poslovnik, da v času
od razpisa volitev za predsednika republike do razglasitve volilnih rezultatov ni mogoče predlagati uvedbe
postopka o obtožbi predsednika republike. Prav tako uvedbe postopka o obtožbi ni mogoče predlagati, če
je že predlagan, pa ne nadaljevati, če predsednik republike odstopi ali če mu preneha mandat. Kljub temu
pa mora državni zbor tudi v takem položaju nadaljevati postopek obtožbe, če predsednik republike to sam
zahteva (npr. ker želi, da se neupravičene obtožbe zavrnejo in podobno).
O obtožbi predsednika republike odloči državni zbor s sklepom, ki mora vsebovati opis očitane kršitve
ustave ali hujše kršitve zakona in predlog dokazov o kršitvi ustave ali hujši kršitvi zakona. S sklepom
imenuje državni zbor tudi pooblaščenega predstavnika, ki zastopa obtožbo pred ustavnim sodiščem.
Pooblaščeni predstavnik se imenuje izmed poslancev, ki so predlagali uvedbo postopka o obtožbi
predsednika republike. Sklep o obtožbi predsednika republike pošlje predsednik državnega zbora
ustavnemu sodišču, ki odloča o obtožbi, in predsedniku republike.

Sedanji poslovnik tega ne določa, v prejšnjem poslovniku pa je bilo izrečno določeno, da mora o pravnih vidikih predloga
obtožbe podati mnenje sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, kar je logično, sa gre pri obtožbi za pravno, ne pa za politično
odgovornost.
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6.9. Parlamentarna preiskava
Parlamentarna preiskava je značilen in pomemben institut sodobnih parlamentov, s katerim ti v imenu
politične javnosti raziskujejo negativne pojave v političnem, ekonomskem in siceršnjem družbenem
življenju. Z vidika delovanja parlamenta je parlamentarna preiskava poseben parlamentarni postopek, v
katerem se ugotavljajo omenjene nepravilnosti. Uvede se lahko na podlagi večinske odločitve v
parlamentu (večinska preiskava) ali pa na zahtevo manjšine poslancev (manjšinska preiskava). Slednja je
predvsem orodje v rokah opozicije in krepi njen položaj. Tuje ureditve poznajo v glavnem večinsko
preiskavo, manjšinsko preiskavo pa le redko (npr. v Nemčiji). Manjšinska preiskava je sicer demokratičen
institut, ki omogoča parlamentarni opoziciji, da zahteva preiskavo o vprašanjih, ki posegajo v interese
parlamentarne in vladne večine, zato ta večina take preiskave praviloma noče uvesti. Na drugi strani pa
manjšinska preiskava omogoča opoziciji, da uporablja ta institut zgolj v svoje politične namene, torej zgolj
za politični obračun z vladajočo večino, kar lahko bistveno spremeni namen in naravo tega instituta.
Ureditev parlamentarne preiskave se precej zgleduje po tujih ureditvah, zlasti po nemški. Vendar pri tem
ne gre za nikakršno poseganje v pristojnosti pravosodnih organov, torej ne gre za odkrivanje in kaznovanje
storilcev kaznivih dejanj. Parlamentarna in pravosodna preiskava imata namreč povsem različen namen
in cilj. Zato sta kazenski postopek in parlamentarna preiskava povsem ločeni zadevi in nimata nobenega
vpliva drug na drugega. Parlamentarna preiskava je izraz tiste funkcije državnega zbora, ki jo označujemo
kot uresničevanje funkcije širšega družbenega nadzora.
Temelji pravne ureditve parlamentarne preiskave so določeni že v ustavi, ki ureja parlamentarno
preiskavo v 93 členu, kjer določa, da lahko državni zbor odredi preiskavo o zadevah javnega pomena,
mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev državnega zbora ali na zahtevo državnega sveta. V ta
namen imenuje komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preučevanja smiselno enaka pooblastila kot
pravosodni organi. Naša ustava je torej uvedla tako večinsko kot tudi manjšinsko parlamentarno preiskavo.
Državni zbor se lahko z večino odloči, da bo uvedel parlamentarno preiskavo, če to zahteva najmanj
tretjina poslancev, pa jo mora uvesti. Prav tako jo mora uvesti, če to zahteva državni svet, kot zastopnik
posebnih družbenih interesov109.
Podrobneje je parlamentarna preiskava urejena v zakonu o parlamentarni preiskavi in v posebnem
poslovniku o parlamentarni preiskavi. Slednje je nedvomno pomemben vidik regulativne avtonomije
državnega zbora. Poslovnik državnega zbora namreč ne ureja parlamentarne preiskave, temveč odkazuje
njeno ureditev na poseben poslovnik, ki se sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. Pri tem
poslovnik ureja samo postopek parlamentarne preiskave, torej proceduralna vprašanja ter organizacijska
vprašanja, zakon o parlamentarni preiskavi pa ureja zlasti položaj, pravice in obveznosti oseb v postopku
parlamentarne preiskave Poleg tega zakon določa tudi namen in vsebino preiskave in temeljna načela
organiziranja in izvedbe preiskave, pooblastila preiskovalne komisije, razmerja komisije do sodišč in
drugih državnih organov, varovanje tajnosti in sankcije za oviranje preiskave.
Po poslovniku o parlamentarni preiskavi se štejejo za zadeve javnega pomena zlasti tiste, ki so političnega
pomena in zadevajo ravnanje nosilcev javnih funkcij ali javnih pooblastil. Državni zbor izvaja
parlamentarno preiskavo tako kot drugi sodobni parlamenti prek posebnih ad hoc komisij, ki se imenujejo
preiskovalne komisije. Preiskovalna komisija seveda ni pravosodni organ, ker ne izvaja nobene sodne
oblasti, vendar pa ne more uspešno opravljati svojega dela, če nima na voljo nekaterih pooblastil, s katerimi

Ustava sicer ne omejuje pravice državnega sveta, da zahteva parlamentarno preiskavo, zgolj na področja, ki zadevajo interesne
sfere državnega sveta, vendar bi bilo smiselno, da bi ta organ zahteval uvedbo parlamentarne raziskave samo o pojavih, ki zadevajo
interese, ki jih zastopa.
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sicer razpolagajo samo pravosodni organi. Zaradi takih pooblastil (ki jim ga daje že ustava) imajo
preiskovalne komisije poseben položaj, ki je močnejši, kot ga imajo druga delovna telesa državnega zbora.
Ker je parlamentarna preiskava ločena od pravosodnega delovanja, predmet preiskave ne morejo biti
zadeve, ki so v sodni pristojnosti. Parlamentarna preiskava se zato ne usmerja v dejanja, ki se redno
obravnavajo v sodnih postopkih. V parlamentarni preiskavi odkrita morebitna dejanja ali ravnanja, ki
spadajo v pristojnost sodišč, se zato odstopijo v nadaljnje obravnavanje pristojnim državnim organom. Če
pa v neki zadevi že teče kazenski postopek, to ni ovira, da ne bi bila o njej izvedena parlamentarna
preiskava, vendar le v okviru pristojnosti državnega zbora; kazenski postopek nima nanjo nobenega
vpliva.
Tudi namen parlamentarne preiskave je različen od pravosodne preiskave. Parlamentarna preiskava se
namreč opravi z namenom, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odločanje
državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na
določenem področju ter za druge odločitve državnega zbora iz njegove pristojnosti. V praksi državnega
zbora se parlamentarna preiskava uporablja predvsem v obliki manjšinske preiskave, kar pomeni
predvsem kot orožje opozicije, ki ga pogosto uporablja za nekakšno neformalno kritiko vlade namesto
drugih sredstev, ki so sicer temu namenjena. Lahko da je tudi to razlog za splošno neučinkovitost
parlamentarnih preiskav, ki so bile doslej opravljene v državnem zboru, čeprav jih je bilo doslej že
nenavadno veliko, bistveno več, kot je to običajno v drugih parlamentih.
Kot že povedano, ureja organizacijo in postopek parlamentarne preiskave poseben poslovnik o
parlamentarni preiskavi, nekaj določb o tem pa vsebuje tudi zakon o parlamentarni preiskavi. Slednji ureja
zadeve, ki se nanašajo na položaj zunanjih udeležencev preiskave, česar poslovnik kot notranji akt
državnega zbora ne more urejati in ne spada v parlamentarno avtonomijo. Parlamentarno preiskavo vodi
preiskovalna komisija, ki jo v ta namen imenuje državni zbor. Komisijo sestavljajo predsednik in njegov
namestnik ter najmanj pet članov, ki morajo vsi biti poslanci državnega zbora.
V večini držav, kjer poznajo parlamentarno preiskavo, se ta uvede na podlagi večinske odločitve poslancev
enega ali obeh domov parlamenta (t.i. večinska preiskava), izjemoma pa tudi na podlagi manjšinske
odločitve (t.i. manjšinska preiskava)110. Tudi v našem postopku parlamentarne preiskave se razlikujeta
dva načina uvedbe parlamentarne preiskave in sicer uvedba parlamentarne preiskave na predlog, ki ga
lahko vloži vsak poslanec in o njem odloči državni zbor z običajno večino, ter uvedba parlamentarne
preiskave na zahtevo tretjine poslancev ali državnega sveta. V prvem primeru se parlamentarna preiskava
uvede po večinski odločitvi državnega zbora, kar pomeni, da lahko državni zbor predlog sprejme ali
zavrne. V drugem primeru pa ne gre za predlog, temveč za zahtevo, zato mora državni zbor odrediti
parlamentarno preiskavo, zaradi česar o zahtevi ne glasuje.
Tudi sestava preiskovalne komisije se razlikuje glede na to ali je bila preiskava uvedena na predlog
poslanca (večinska preiskava) ali na zahtevo državnega sveta ali pa je bila uvedena na zahtevo tretjine
poslancev državnega zbora. (manjšinska preiskava). V prvem primeru lahko vsaka poslanska skupina
zahteva, da ima v preiskovalni komisiji sorazmerno število članov glede na številčno zastopanost
poslanske skupine v državnem zboru. V drugem primeru pa imajo vse poslanske skupine v preiskovalni
komisiji enako število članov. V tem primeru se tudi predsednik preiskovalne komisije izvoli izmed
poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave.
Državni zbor je vezan za vsebino zahteve, ki jo sicer lahko razširi ali dopolni, kolikor je to v skladu s
predmetom in namenom zahtevane preiskave, vendar le če temu ne nasprotuje predlagatelj zahteve. Ne
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glede na to ali gre za večinsko ali manjšinsko preiskavo pa mora predlog oziroma zahteva za uvedbo
parlamentarne preiskave vsebovati navedbo razlogov za njeno uvedbo in predlog dokazov, ki naj se
izvedejo v parlamentarni preiskavi, kolikor so ti dokazi znani.
Po končani preiskavi preiskovalna komisija predloži državnemu zboru pisno poročilo, ki mora vsebovati
opis poteka postopka, dokazila in bistvene ugotovitve preiskave ter predlog sklepov, ki naj jih sprejme
državni zbor. Preiskovalna komisija lahko predloži med parlamentarno preiskavo tudi vmesno poročilo o
poteku preiskave. Preiskava, ki ni bila končana v mandatni dobi državnega zbora, se šteje za zaključeno,
novi državni zbor pa jo lahko ponovno uvede. Državni zbor lahko pri obravnavi poročila preiskovalne
komisije njene ugotovitve in ocene sprejme ali zavrne, lahko pa tudi zahteva dopolnitev postopka
parlamentarne preiskave.

6.10. Volitve in imenovanja
Državni zbor voli ali imenuje vse nosilce najvišjih političnih in javnih funkcij v državi. Za večino med
njimi je to določeno že v ustavi111, za druge pa v zakonu in v poslovniku. Ker je to tako pomembna in
obsežna dejavnost zbora, je posebej urejena v poslovniku. Ker poslovniško urejanje predstavlja večji del
volilne procedure, gre seveda za zalo pomemben vidik regulativne avtonomije parlamenta.
Poslovnik ureja postopek volitev vseh funkcionarjev, ki jih po ustavi ali po zakonu voli državni zbor, razen
tistih, za katere velja posebna zakonska ureditev. Slednje je bilo storjeno glede nekaterih najpomembnejših
funkcionarjev, glede katerih ni to določeno že z ustavo. Vendar zakon - enako kot ustava - praviloma ne
določa celotnega postopka izvolitve, temveč le nekatere najpomembnejše elemente, kot je zlasti večina v
državnem zboru, ki je potrebna za izvolitev. Zato se tudi taki funkcionarji volijo po postopku, kot ga določa
poslovnik državnega zbora, drugače se volijo le v tistem delu, ki je posebej urejen z zakonom za določene
funkcionarje.
V državnem zboru se morajo seveda za izvolitev funkcionarjev opraviti prave volitve, torej volitve, ki so
pravno urejene in morajo zato potekati po posebej določenem postopku, če naj bodo legalne (in seveda
tudi legitimne). Volilni postopek je vselej odraz neke stopnje demokratičnega razvoja, zato morajo tudi
volitve v parlamentu ustrezati demokratičnim standardom, kot so se uveljavili v sodobnih demokracijah.
Gre zlasti za načelo splošne in enake volilne pravice, svobodne volilne pravice in tajnosti volitev. Na drugi
strani se narava volitev v parlamentu toliko razlikuje od neposrednih državljanskih volitev, da teh načel ni
mogoče uporabiti neposredno, temveč le ustrezno posebnostim volitev v parlamentu.
Tako je mogoče načelo splošne in enake volilne pravice uporabiti samo tako, da se vsakemu poslancu
zagotavlja pravica voliti pri teh volitvah in da ima vsak poslanec samo en glas oziroma da glas nobenega
poslanca ni več vreden od glasu drugega poslanca. Vsekakor pa mora biti pri teh volitvah v celoti
uporabljeno načelo svobodne volilne pravice, ki izhaja tudi iz položaja poslanca oziroma njegovega
mandata. Ta namreč ne dovoljuje nobenega vplivanja na poslančevo odločanje v parlamentu, kamor
spadajo seveda tudi volitve. Prav tako je treba dosledno zagotavljati načelo tajnega glasovanja, kadar je to
določeno, saj je poslančevo delovanje v parlamentu načeloma javno in le izjemoma tajno. Zato je v
sodobnih parlamentih tajno glasovanje rezervirano za volitve najpomembnejših funkcionarjev. Pri tajnem
glasovanju se glasuje po posebej določenem volilnem postopku z glasovnicami in z uporabo glasovalne
skrinjice. Postopek ima vse temeljne elemente volilnega postopka in ga vodi predsednik državnega zbora
s pomočjo generalnega sekretarja in štirih poslancev. Ti po opravljenem glasovanju tudi ugotovijo izid
glasovanja, objavi pa ga predsedujoči seje.
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Pri vsakih volitvah je ključno vprašanje večine, ki je potrebna za izvolitev. Poslanci sicer praviloma ne
volijo nekega kolegijskega organa kot celote, temveč le njegove člane kot posameznike (tudi v primeru,
če volijo vse njegove člane), največkrat pa volijo nosilce individualnih funkcij (šefa države, predsednika
parlamenta itd). Poleg tega je sam način odločanja v parlamentu večinski, zato pride v poštev samo
večinsko odločanje. Zaradi tega se pri teh volitvah zastavlja predvsem vprašanje ali je potrebna pri volitvah
absolutna večina ali pa zadošča že relativna večina. Tu ne gre za vprašanje ali se pri odločanju štejejo vsi
ali samo navzoči poslanci, kot velja pri običajnem odločanju parlamenta, temveč za vprašanje ali je
kandidat izvoljen lahko samo z večino vseh poslancev, ki so glasovali, ali pa zadošča, da dobi več glasov
od drugih kandidatov. Glede tega so ureditve v sodobnih parlamentih različne, vendar se izogibajo
absolutni večini, saj ta največkrat povzroči ponovitev glasovanja. Le redko se zahteva zahtevnejša večina
od navadne. Tak primer so volitve predsednika italijanske republike, ki se voli z dvotretjinsko večino,
vendar je v tem primeru deluje parlament v razširjeni sestavi kot posebno volilno telo.
Povedano velja v večji ali manjši meri tudi za volitve, ki se odvijajo v državnem zboru. V temeljih so
določene že v ustavi, podrobneje pa v nekaterih zakonih ter v poslovniku državnega zbora. Poslovnik
sicer ničesar ne govori o uveljavljanju temeljnih volilnih načel, ker se v delu tako pomembnega državnega
organa, lahko predpostavljajo. Bistvena posebnost poslovniške ureditve pa je v večini, ki je potrebna za
izvolitev. V tem pogledu je namreč poslovnik omejen z določbo 86. člena ustave, po kateri državni zbor
sprejema svoje odločitve praviloma (če ustava ali zakon ne določa drugačne večine) z večino opredeljenih
glasov navzočih poslancev. To pa seveda omejuje izvolitev na absolutno večino (seveda šteto od
poslancev, ki so veljavno glasovali), zato ni dovolj za izvolitev, da je med več kandidati eden dobil največ
glasov, ker jih mora pač dobiti večino. V takem primeru je v praksi največkrat potreben še drugi krog
volitev. V nekaterih primerih (kadar to določa ustava ali zakon) pa je potrebna za izvolitev absolutna
večina glasov, štetih od glasov vseh poslancev državnega zbora, ne samo od tistih poslancev, ki so veljavno
glasovali.
Zaradi teh težav poslovnik podrobno ureja postopke, ki so potrebni v različnih položajih, do katerih lahko
pride pri volitvah. V vsakem primeru velja splošno pravilo, da je za izvolitev potrebno, da je za kandidata
glasovala večina poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice – če ustava, zakon ali poslovnik glede
posameznih volitev ne določa drugače112. Glede na opisano ustavno zahtevo je lahko večina samo
zahtevnejša.
Poleg teh splošnih pravil, ki veljajo praviloma za volitve vseh funkcionarjev, ki jih voli državni zbor, ureja
poslovnik še posebej volitve oziroma imenovanja nekaterih funkcionarjev v državnem zboru. Gre za
volitve predsednika in podpredsednikov državnega zbora, dalje za imenovanje funkcionarjev v službah
državnega zbora ter za imenovanje predsednikov in članov delovnih teles. Volitve najvišjih funkcionarjev
izven državnega zbora, ki jih ta voli, pa so v glavnem urejene še posebej v zakonih, ki urejajo samo
funkcijo.
Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) posebej določa postopek za volitve ustavnih sodnikov. Sodnika
ustavnega sodišča izvoli državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev. Če sodnik
ustavnega sodišča ni izvoljen, se opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur. Če sodnik ustavnega
sodišča tudi na podlagi novega predloga ni izvoljen, se volitve opravijo na podlagi novega kandidacijskega
postopka.. Če je predsednik predlagal več kandidatov in noben kandidat ni dobil predpisane večine ali če
je bilo izvoljenih premalo sodnikov, se volitve ponovijo med kandidati, ki so dobili največ glasov. Glasuje
se o toliko kandidatih, kot je potrebno izvoliti sodnikov ustavnega sodišča. Če tudi na ponovljenih volitvah
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ni izvoljeno toliko kandidatov, kot je potrebno izvoliti sodnikov ustavnega sodišča, se za prosta mesta
sodnikov ustavnega sodišča opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur.
Izjemoma državni zbor določa tudi kandidate, se torej pojavlja kot predlagatelj kandidatov, in sicer določa
kandidate za sodnika mednarodnega sodišča. Kandidata izvoli s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh
poslancev. Postopek je podrobneje urejen z zakonom113, po katerem predlaga kandidate predsednik
republike, voli pa jih državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev.
Postopek razrešitve je pravzaprav nasproten postopek od postopka volitev in imenovanja. Zaradi tega je
razumljivo, da državni zbor razrešuje funkcionarje, ki jih voli ali imenuje praviloma po postopku, kakor je
določen za izvolitev ali imenovanje. Enako je razumljivo, da razrešitev praviloma lahko predlaga tisti
subjekt, ki je določen kot predlagatelj za izvolitev oziroma imenovanje.
Poslovnik državnega zbora ureja tudi postopek v zvezi z odstopom s funkcije, seveda samo glede tistih
funkcionarjev, ki jih po ustavi ali po zakonu voli državni zbor. Na splošno ureja ta postopek v 202. členu,
kjer določa, da ima vsak poslanec in funkcionar državnega zbora pravico odstopiti in odstop obrazložiti.
Ta določba je seveda nepotrebna, saj samo po sebi razumljivo, da ima vsakdo pravico odstopiti s funkcije,
da nikogar ni mogoče prisiliti k opravljanju funkcije. Izjava o odstopu je enostranska izjava volje, ki ima
pravni učinek sama po sebi. Treba pa je določiti, kdaj ti učinki nastopijo. Tako poslovnik določa, da se
izjava o odstopu da pisno in se pošlje predsedniku državnega zbora, ki poslance obvesti o odstopu na prvi
naslednji seji državnega zbora. Po poslovniku se šteje, da je poslancu ali funkcionarju prenehala funkcija
z dnem, ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu.
Posebej je urejen odstop vlade ali ministra (261. člen poslovnika državnega zbora). Predsednik vlade mora
o svojem odstopu ali o odstopu ministra pisno obvestiti predsednika državnega zbora. Šteje se, da je
predsedniku vlade ali ministru prenehala funkcija, ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu.
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III. ZAKONODAJNA POLITIKA KOT ODRAZ AVTONOMIJE DRŽAVNEGA
ZBORA

1. Opredelitev zakonodajne politike v luči avtonomije Državnega zbora
Državni zbor kot predstavniški državni organ je najprej vezan na interese ljudstva, ki ga je izvolilo. Kljub
temu lahko v določenem obsegu »upravlja sam s seboj« tudi na področju svoje najbolj usodne dejavnosti,
se pravi na področju zakonodaje, njenega načrtovanja in sprejemanja. Člani predstavniškega telesa –
poslanci – imajo zlasti velike možnosti pri oblikovanju zakonodajne politike, seveda v dialektični povezavi
s številnimi objektivnimi in subjektivnimi okoliščinami.
Zakonodajna politika – kot del pravne politike114 – označuje postavljanje ciljev zakonodajne dejavnosti in
določanje načinov in sredstev za doseganje teh ciljev. Pri povezovanju politike z zakonodajo, je politika
razumljena najprej kot odraz človekovega racionalnega delovanja115 in šele potem kot področje državne
oblasti. Seveda pa je ravno v zakonodajni dejavnosti navzoča intenzivna povezava med zavestnim
sprejemanjem splošnih pravnih aktov ter usmerjanjem družbe preko države, posebej ko se kot sredstvo
tega usmerjanja uporablja zakon kot formalni pravni vir. Izraz »zakonodaja« v ožjem pomenu danes
namreč zajema pravne akte, ki jih izdajajo predstavniški državni organi, kakor tudi delovanje teh organov
pri njihovi pravotvornosti.116
V širšem, oziroma bolj sproščenem pomenu, pa z »zakonodajo« pogosto označujemo normotvorno
dejavnost lokalnih skupnosti, večkrat tudi izvršilnih organov117 ali mednarodnih organizacij ter različnih
naddržavnih tvorb, kot je na primer Evropska unija118. V splošnem pogovornem jeziku zakonodaja
večkrat označuje celoto zakonov neke države ali celo skupek vseh njenih splošnih pravnih aktov oziroma
zakonov v materialnem pomenu besede.119
Racionalna pravna politika mora upoštevati objektivno družbeno stanje ter objektivno možni domet
pravnega normiranja. Šele z upoštevanjem socialnih, ekonomskih, političnih in kulturnih razmer v
globalni družbi, je mogoče uspešno usmerjati družbeni razvoj s pomočjo pravnih pravil120. Osnovne
usmeritve pravne politike so večkrat določene tudi v posebnih dokumentih, ki zajemajo programe
državnih organov pri sprejemanju novih in noveliranju obstoječih predpisov121.
Pojem zakonodajne politike je del širšega pojma pravne politike. Pravna politika je – po eni strani – dejavnost oblikovanja
pravnega sistema in – po drugi strani – znanstvena disciplina, ki proučuje in pojasnjuje to dejavnost. V njej se prepletajo vrednostni,
politični in ideološki elementi v vlogi ciljev ter pravno-strokovni, znanstveni in racionalni elementi v vlogi sredstev za doseganje
postavljenih ciljev. V teoretičnem pogledu se pravna politika ukvarja z raziskovanjem objektivnih zakonitosti v procesu nastajanja
in razvoja prava (Podgorac, 1983, str. 64), v praktičnem pogledu pa predvsem s presojanjem, kaj naj bo v določeni globalni družbi
urejeno s formalnimi pravnimi viri (Pavčnik, 2015, str. 233).
115
V tem smislu govori Max Weber o ciljno-racionalnem delovanju človeka v moderni dobi, ko zavestno izbiramo
sredstva za dosego vnaprej postavljenih ciljev, zavedajoč se pri tem vrednot, ki vodijo to dejavnost, kakor tudi posledic,
ki bodo verjetno nastopile (več v: Igličar, 2009, str. 152).
116
Akzin, 1968, 9, str. 221.
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Najpomembnejši del teh usmeritev zajema zlasti zakonodajno dejavnost. Z njo vzpostavljamo, preko
določanja pravic in dolžnosti pravnih subjektov, družbeni red122 kot nujni pogoj obstoja globalne družbe.
Poleg tega je zakonodaja še v funkciji družbenega načrtovanja, ekonomskega razvoja in doseganja
sodelovanja ter družbene integracije.123 Seveda se je treba pri tej funkciji zakonodaje izogibati samovolji
in zlorabi zakona za doseganje kratkoročnih interesov dnevne politike. Dobra zakonodajna politika izhaja
iz poglobljene kritike obstoječe pravne ureditve (de lege lata) in pri tem oblikuje predloge za bodočo
pravno ureditev (de lege ferenda). Takšna zakonodajna politika kaže na proaktivno načrtno delovanje, za
razliko od zgolj reaktivnega naključnega delovanja zakonodajnih organov. Kadar je zakonodajna
dejavnost samo naključno reagiranje na tekoče družbene dogodke in ekscesne izjemne primere, se
posledično slabša pravni red124.
Dobro zakonodajno politiko usmerjajo splošni družbeni interesi ter posplošene življenjske izkušnje,
pridobljene iz eksistenčno pomembnih in ponavljajočih se družbenih odnosov. To sicer pomeni, da
zakonodaja nastaja po induktivni poti, vendar z abstrahiranjem (odmišljanjem) posamičnih in posebnih
značilnosti določene vrste družbenih odnosov. Zakonska pravna regulacija normira skupne prvine v
nekem sklopu podobnih oziroma tipičnih družbenih odnosov. Zato abstraktno normiranje označujemo v
nomotehniki za splošno metodo normiranja125. Deduktivni pristop pa je v zakonodajni dejavnosti prisoten
pri upoštevanju temeljnih vrednot in načelnih sistemskih opredelitev, ki jih razčlenjujejo formalni pravni
viri.
Družbene determinante zakonodaje kažejo na tiste družbene silnice, ki terjajo zakonsko urejanje določenih
družbenih odnosov. Te determinante izhajajo najprej iz eksistenčnih potreb ljudi po varnosti in
predvidljivosti njihovih temeljnih družbenih razmerij, nato pa iz vrednot in socialnih, gospodarskih,
interesnih ter političnih razmer v globalni družbi. Vse te okoliščine so zajete v pojmu materialnih pravnih
virov, pri katerih teorija posebej izpostavlja njihovo dinamično naravo.126 Potrebe iz civilne družbe in
interesi - kot v politični družbi izražene potrebe - so nato podlaga ideoloških pogledov družbene zavesti o
vsebini zakonskega urejanja družbenih odnosov. Na ta način postanejo tudi ideološki nazori sestavni del
materialnih pravnih virov.
Ko je po koncu srednjega veka z nastopom t. i. moderne družbe prevladujoča ideologija opustila idejo o
božjem izvoru oblast in monarhu kot zakonodajalcu ter uveljavila idejo ljudske suverenosti in ljudstvu kot
zakonodajalcu127, se je na evropskem kontinentu vse bolj utrjeval zakon kot osrednji formalni pravni vir.
Že takratne slovesne izjave so poudarjale, da mora zakon izražati splošne družbene interese v smislu t. i.
obče volje128 in da je za njegov sprejem potrebno neposredno ali posredno sodelovanje ljudstva129. Zakon
Znana je Pitamičeva opredelitev prava: »Pravo je red. » Pitamic, 2005 str. 110.
Smeddinck, 2006, str. 109.
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Edition, 2004, West Group, St. Paul, Minn, str. 721.
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kot formalni pravni vir je izrazito splošni akt, saj po Rousseau-ju, pri sprejemanju zakonov, »…vse
ljudstvo odloča o vsem ljudstvu.«130
Sodobne razlage zakonodajne politike izpostavljajo načela notranje moralnosti prava: splošnost zakonov,
njihova razglasitev in objava, prepoved retroaktivne veljave, jasnost zakonov brez notranjih protislovij,
izvedljivost in stabilnost zakonodaje ter skladnost norm in dejanj131. Ta načela teoretiki poimenujejo tudi
kot »tihe predpostavke zakonodajne dejavnosti«132. Njim blizu so prav tako »zakonoslovna načela«
nadomestnosti, normativne gostote, začasnosti in skladnosti133. Pri tem še posebej izstopa zakonodajna
koherentnost134. Slovenski zakonodajalec – Državni zbor – je večino navedenih načel povzel v Resoluciji
o normativni dejavnosti135, s katero se je (avtonomno) zavezal k spoštovanju usmeritev, ki si jih je sam
postavil.
2. Avtonomija Državnega zbora pri določanju usmeritev zakonodajne politike
V slovenskem pravnem in političnem sistemu izvršuje zakonodajno funkcijo Državni zbor. Pravica
izdajati zakone je ena izmed t.i. suverenih pravic136, ki v moderni državi pripada ljudstvu. Ljudstvo pa
izvrševanje te pravice zaupa izvoljenemu predstavniškemu telesu – parlamentu. Vendar parlament danes
ne nastopa v smislu absolutnega avtokratičnega vladarja, saj je vpet v okvire ustavne demokracije z načeli
delitve oblasti in vladavine prava. O pravni državi je sicer razmišljal že Aristotel137, vendar je ta ideja nato
za dve tisočletji poniknila, da bi ponovno vzplamtela s francosko meščansko demokratično revolucijo
(1789). Po njej pa je parlament krepil svojo moč v smislu suverenosti zakonodajne oblasti, njene
vrhovnosti in absolutnosti ter po Blackstone-u138 t.i. omnipotence parlamenta.139. Navedena moč je danes
seveda dejansko omejena z vrednotami sodobne družbe, načeli mednarodnega prava, pravne države in
demokracije ter pogojena z ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi razmerami posamezne globalne
družbe.
Slovensko predstavniško telo – Državni zbor si je sam (avtonomno) določil vsebinske usmeritve svoje
zakonodajne dejavnosti s posebno – že omenjeno – Resolucijo. S formalnega vidika pa je Državni zbor
določil potek zakonodajnega postopka v avtonomno sprejetem Poslovniku, s katerim si je podrobneje
uredil svojo organizacijo in delo ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslancev140.

Rousseau v nadaljevanju opredeli zakon: » Tedaj je predmet, o katerem odločamo,obči, kakor je obča volja, ki o njem
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Danes je vse bolj v ospredju tudi obravnavanje predstavniškega telesa kot dejavnika v komunikacijskih
procesih javnega mnenja in družbenih interesov,141 ob zakonodajni pa sta izpostavljeni še nadzorna in
volilna funkcija. Poleg tega je za zakonodajno dejavnost slovenskega Državnega zbora treba ves čas imeti
pred očmi slovensko članstvo v Evropski uniji. Zaradi tega ima evropsko pravo prednost pred nacionalnim
pravom142, kar vodi v omejitev zakonodajne avtonomije Državnega zbora.143 To je posledica prenosa
izvrševanja dela suverenih pravic (med njimi tudi pravice sprejemati zakone) na organe Evropske unije,
ki pa je seveda zopet zamejena z okviri pravne države144. Omenjeni vidiki so odločilnega pomena tudi za
usmeritve državnozborske zakonodajne politike, katere osnovne smeri so določene z Resolucijo o
normativni dejavnosti.
Resolucija o normativni dejavnosti predstavlja ključno strategijo pravne politike slovenske države. Za
delovanje in dopolnjevanje pravnega sistema je omenjena strategija zelo pomembna, saj določa bistvene
pravne cilje in opredeljuje sredstva, s katerimi naj država te cilje dosega. Zato je bil že sam sprejem
navedene Resolucije pomembno dejanje za razvoj Slovenije v smeri oblikovanja sodobne pravne države.
Navedena resolucija na začetku – po oceni stanja – opredeljuje glavne cilje, ki naj jih dosegamo pri pripravi
in sprejemanju predpisov ter določa načela za njihovo pripravo. Cilji so bili torej postavljeni, zato ni več
vsaka pot dobra za njihovo uresničevanje. Toda večina poti, ki jih ubira dejanska slovenska pravna
politika, ne vodi k resolucijskim ciljem. Premalo prizadevanja za uresničevanje resolucijskih ciljev
beležimo tako pri predlagateljih in pripravljalcih predpisov, pri organih, ki predpise sprejemajo in tudi pri
organih, ki so odgovorni za izvrševanje predpisov.
3. Avtonomno postavljena načela za vsebinsko izvajanje regulativne funkcije Državnega zbora
Za prvo načelo pravnega urejanja postavlja Resolucija kriterij potrebnosti normiranja. Za odločitev
katere družbene odnose je treba vnaprej urediti z zakonom ali s kakšno drugo vrsto splošnih pravnih aktov
je nujno upoštevati izoblikovane strokovne podlage pravne teorije in prakse ter dejanske družbene razmere
v konkretni globalni družbi. V iskanju sredine med subnormiranostjo (podnormiranjem)145 in
hipernormiranostjo (prenormiranjem)146, se je bolje nagibati na stran manjšega obsega pravnega
normiranja147; več prostora kaže prepustiti drugim vrstam družbenih norm, kot so morala, običaji,
strokovna pravila določenih področij človekove dejavnosti, spontano ravnanje ljudi, njihove izkušnje in
racionalnost.
Pri odbiranju družbenih odnosov, ki naj jih zajemajo pravne norme ima vse prepogosto prevelik vpliv
politika, t. j. moč političnih strank, katerih poslanci imajo večino v zakonodajnem telesu. Stranke za
pridobitev večine v parlamentu sklenejo poseben politični akt – koalicijski sporazum, ki začrtuje tudi
141
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osnovno zakonodajno dejavnost predstavniškega telesa. Konkretizacijo te dejavnosti nato na operativni
ravni pripravi vlada s t.i. normativnim delovnim programom. V njem določi predpise, ki naj jih pripravi
določeno ministrstvo, načrtuje postopek, po katerem naj bodo sprejemani ter roke njihove obravnave na
vladi oziroma njihovega sprejema v Državnem zboru148. Zato pogosto vpliv koalicijsko povezanih strank
določa obseg pravnega normiranja in pretehta nasvete pravne stroke in metodične kriterije, ki jih postavlja
nomotehnika, posebej s sociološko metodo149.
Pri pripravljanju in sprejemanju zakona se stikata pravo in politika, doktrinarni in interesni vidik. To lahko
predstavlja oviro za dosledno izvajanje Resolucije, ki napotuje na restriktivno urejanje odnosov s predpisi,
»…to je samo v primerih, ko se oceni, da z drugimi vrstami ukrepov zastavljenih ciljev ni mogoče doseči
ali zagotoviti njihovega izvrševanja«. Zato ne smemo pravnega normiranja zlorabljati za prelivanje
inovacijskih zamisli politikov v zakonske akte. Kadar se to dogaja, zapade pravno normiranje v
voluntarizem in idealizem. V slovenski zakonodajni praksi – tudi v času po sprejemu Resolucije – se kar
nadaljuje ta negativni trend, ko s pravnimi normami urejamo odnose, ki že po svoji naravi niso primerni
za pravni način urejanja ali ko pravna norma daleč presega objektivne možnosti družbene realnosti na
materialno-ekonomskem in/ali idejno-zavestnem področju.
Pravo sicer res posega v eksistenčno pomembne in potencialno konfliktne družbene odnose150, vendar je
le »ultima ratio«, t. j. zadnje sredstvo za njihovo oblikovanje in urejanje. Pred njim imajo to vlogo idejne
zamisli, običaji, morala in same naravne zakonitosti, ki pogojujejo in določajo ravnanje enega subjekta
glede na drugega (kar je vsebina družbenega odnosa).
Naslednja resolucijska usmeritev govori o načelu samoomejevanja ki je tesno povezano tako z zgoraj
opisanim vprašanjem področij in obsega pravnega normiranja kot z vprašanji avtonomnosti Državnega
zbora.
Načelo samoomejevanja bi moral imeti pred očmi vsak predlagatelj predpisa in nato tudi zakonodajalec.
Posebna pozornost mora biti namenjena tistemu delu uvoda k predlogu zakona, ki med drugim zajema –
kot določa Poslovnik Državnega zbora - »…cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona«151, saj
Resolucija dovoljuje »…poseganje v družbena razmerja in človekove pravice in svoboščine le v obsegu,
ki je nujno potreben za doseganje zastavljenih ciljev (legitimnost cilja, upravičenost posega).«
Zakonodajalec naj bi bil posebej pozoren tudi na oceno stanja in razloge, ki narekujejo pravno urejanje
določenega sklopa družbenih odnosov. Kritični odnos do ugotovitev predlagatelja zakona lahko že v prvi
fazi zakonodajnega postopka prepreči bodisi preobsežno, bodisi neprimerno in pretirano normiranje.
Presojanje omenjenih okoliščin s sistemsko-pravnega in politično-interesnega vidika je mogoče na
plenarni seji Državnega zbora ali zgolj na individualni ravni, ko se poslanci posamično seznanjajo z
vsebino predlaganega zakona152. Pri razpravljanju o navedenih sestavinah predloga zakona daje
Resolucija pomembna vodila racionalne zakonodajne politike, vendar so bila, po njenem sprejemu, njena
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načela in njeni cilji vse premalo prisotni v dejanski zakonodajni dejavnosti Državnega zbora. V delovanju
slovenskega predstavniškega telesa so bili preveč prevladujoči politični interesi, premalo pa so poslanci
upoštevali strokovne poglede zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in Službe vlade za
zakonodajo153.
Načelo sorazmernosti opozarja na sorazmernost pri predpisovanju obveznosti, kar zahteva tudi izbiro
med različnimi vrstami splošnih pravnih aktov, s katerimi urejamo družbene odnose. Pri tem gre za
politično in strokovno zahtevna vprašanja razmejevanja med ustavo, zakonom, uredbo in pravilnikom na
eni strani ter za razmejevanje med državnimi in avtonomnimi (samoupravnimi) pravnimi viri na drugi
strani. Ob sprejemanju usmeritve, da je določanje obveznosti in pravic v slovenskem pravnem sistemu
pridržano zakonu154, je sicer naložena velika normativna obremenitev Državnemu zboru, vendar je ob
ohranjanju splošnosti in načelnosti zakonskega urejanja, mogoče s podzakonskimi akti zagotavljati
ustrezno sorazmernost med pravnimi okviri družbenih razmerij in poljem pravno nevezanega ravnanja
posameznikov in njihovih organizacij. Ne nazadnje je mogoče z vladno uredbo155 ali ministrskim
pravilnikom156 vedno razčlenjevati zakonske norme in določati način uresničevanja zakonsko
opredeljenih pravic in obveznosti. Preveč podrobni in kazuistični zakoni157, zakoni, ki vsebujejo določbe,
ki bi sodile v pravilnik158, ali zakoni, ki urejajo pravni položaj zgolj enega pravnega subjekta159 so še vse
preveč navzoči v slovenskem pravnem sistemu.
Pri izvajanju načela odgovornosti Resolucija »…predpostavlja ravnanje organov po pravilih
stroke…spoštovanje hierarhije pravnih aktov, sistemizacije prava in nomotehnike«. Temu se pri
normodajalcu pridružuje še politična odgovornost za odločitve, ki so dobile tudi pravno obliko. Že
omenjeno premajhno upoštevanje stališč pravne stroke (in tudi strokovnih pogledov z drugih področij) je
prisotno kar naprej, tudi še po sprejemu obravnavane Resolucije. Odgovornost je celovita družbena
vrednota in povezan sistem odnosov v družbi. Če je v vseh družbenih sredinah ta vrednota sprejeta in
spoštovana, potem se odgovornost uveljavlja tudi pri oblikovanju, sprejemanju ter izvrševanju splošnih
pravnih aktov. Seveda ta soodvisnost deluje tudi v obratni smeri. Odgovornost ima svojo moralno,
politično, strokovno in pravno dimenzijo, ki so povezane s poljem svobodnega odločanja in pooblastili
odločevalca160. Odgovornost kaže na subjektivni odnos do posledic človekovega delovanja, lahko pa tudi
na objektivno razmerje do ciljev in rezultatov ljudske aktivnosti.
V slovenskem predstavniškem telesu je do leta 1993 (Skupščina RS) delovala zakonodajno-pravna
komisija kot njegovo delovno telo, sestavljeno iz funkcionarjev - delegatov in zunanjih pravnih

Šolski primer neupoštevanja stališč pravnih strokovnjakov Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike
Slovenije je bilo Mnenje o Predlogu Zakona o uravnoteženju javnih financ na 48 straneh (ZUJF – EPA 263-VI) z dne 26.
4. 2012, št. 411- 01/12-13.
154
87. čl. Ustave RS: »Pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb lahko državni zbor določa samo z zakonom.«
155
21. čl. Zakona o Vladi RS ( Ur. l. RS 24/05, 109/08, 38/10, 65/14): »Z uredbo lahko podrobneje ureja in razčlenjuje v
zakonu ali v drugem aktu državnega zbora določena razmerja, v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma drugega
predpisa.«
156
74/2. čl. Zakona o državni upravi (Ur. l. RS 113/05): » Pravilnik se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če minister
oceni, da je izdaja pravilnika potrebna…«
157
Npr. Zakon o visokem šolstvu (ur. l. RS 32/12-UPB, 40/12).
158
Npr. Zakon o vinu (Ur. l. RS 105/06, 72/11, 90/12.
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Npr. Zakon o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. l. RS 26/2003).
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Gablentz O. H. ,v International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 13, Macmillan and Free Press, 1968, str.
496.
153
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strokovnjakov161. Navedena komisija je ob razpravljanju o pravnosistemskih vprašanjih162, lahko
predlagala tudi sprejem zakonov ali njihovo zavrnitev, imela je tudi pravico vlagati amandmaje. Po letu
1993 pa je bila vzpostavljena posebna strokovna služba parlamenta (Državnega zbora), najprej imenovana
sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, po letu 2002 pa pod imenom zakonodajno-pravna služba
Državnega zbora. V njej delujejo zgolj javni uslužbenci (brez funkcionarjev oziroma poslancev) in nima
pristojnosti predlaganja zakonov, njihove zavrnitve ali vlaganja amandmajev. Mnenja zakonodajnopravne službe o skladnosti predlogov zakonov z ustavo in pravnim sistemom ter o zakonodajno-tehničnih
vidikih predlogov za poslance niso zavezujoča163.
Idealu dobrega zakonodajalca naj bi se Državni zbor približeval z upoštevanjem načela določnosti
predpisov. Jasnost, preciznost, nedvoumnost, določnost, razumljivost ipd. so značilnosti dobrih
jezikovnih izrazov v pravu. S tem se zagotavljata dve vrednoti, pravna varnost in zaupanje v pravo164. Z
opredelitvijo pojmov na začetku zakona, njihovo dosledno uporabo v celotnem zakonskem besedilu,
razumljivimi definicijami in logično strukturo zakona uspešno sledimo določnosti pravnih zapovedi.
Zakonodajalec naj postavlja dorečene pravne norme, ki jih nato razlagajo naslovljenci pri svojem
dejanskem vedenju in ravnanju ter sodišča in upravni organi v procesu udejanjanja pravnih predpisov,
njihovem prenašanju iz »law in books« v »law in action«.
Seveda še tako dobre pravne norme potrebujejo pri njihovi implementaciji v družbenih odnosih razlago,
ki pa jo – ob končnih naslovljencih pravnih norm – dajejo sodišča in državni upravni organi.
Zakonodajalec naj bi »govoril« samo skozi zakonske člene, tako da bi tudi v skladu z načelom določnosti
predpisov kazalo opustiti avtentično razlaganje zakonov.
Načelo dostopnosti zahteva dobro seznanitev vseh pravnih subjektov z vsebino predpisov. Objavljanje
zakonov je ena izmed najpomembnejših pridobitev demokratičnega družbenega razvoja. Državljanom
mora biti zagotovljena možnost, da se s pravnimi predpisi informirajo preko uradnih glasil v papirni ali
elektronski obliki ter še preko številnih drugih spoznavnih pravnih virov, od pravne literature do sredstev
množičnega obveščanja in interneta, vključno z dostopom »…do ažurnih in enostavnih registrov veljavne
zakonodaje. Seveda je ob okrog 800 zakonih, ki veljajo v Sloveniji in še večjem številu podzakonskih
predpisov,165 iluzorna misel o celoviti seznanjenosti državljanov s splošnimi pravnimi akti. Obravnavano
načelo le opozarja na primerno skrb za čim več poti in načinov, da je v sodobni (informacijski) družbi tudi
svet prava odprt in pregleden.
Slovenska zakonodajna dejavnost bo morala več pozornosti posvetiti še načelu poenostavitve. Zaradi
tega načela bi bilo treba prekiniti s prakso spreminjanja predpisa z določbami v drugem predpisu in
pospešiti kodifikacijo posameznih področij pravnega sistema. Resolucija ob tem načelu ponovno zahteva
»…preglednost predpisov z razumno strukturo, pravilno in enotno uporabo strokovnih pojmov…pripravo
prečiščenih besedil…«.
188 čl. Poslovnika Skupščine SRS iz leta 1981 je npr. določal :«Komisija ima trinajst članov. Po trije člani se izvolijo
izmed delegatov v vsakem zboru skupščine, štirje člani komisije pa se imenujejo izmed znanstvenih, strokovnih in javnih
delavcev s področja pravnih znanosti.«
Podobno telo je sedaj ohranjeno v sistemu lokalne samouprave kot statutarno-pravna komisija občinskega sveta. V njej
delujejo poleg svetnikov tudi zunanji člani in ima poleg svetovalne oziroma mnenjske funkcije tudi pravico predlagati
spremembe statuta, odlokov, vlagati amandmaje ipd.
162
Po takratnem Poslovniku Skupščine SRS je bilo določeno, da Zakonodajno-pravna komisija tudi »…spremlja graditev
pravnega sistema in daje mnenja in predloge o načelnih vprašanjih te vrste; opozarja na potrebo po izdaji ali spremembi
zakonov in drugih splošnih aktov…«
163
27. čl. PoDZ.
164
Podobno zahtevo postavljajo Nomotehnične smernice (2008), str. 57: » Tudi jasnost in razumljivost predpisov sta tako
eden od temeljev pravne varnosti in s tem pravne države sploh.«
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Spletna stran TaxFinLex za april 2017 navaja 834 zakonov in 19 168 podzakonskih aktov.
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Na žalost se v zakonodajni praksi slovenskega parlamenta tudi v petih letih po sprejemu Resolucije ni
uresničila njena usmeritev, da je treba preprečiti«…odlaganje začetka uporabe že veljavnega predpisa, če
ni za to posebej utemeljenih razlogov«. Nasprotno. Še vedno v slovenski zakonodajni praksi srečamo
slab pristop, ko v prehodnih in končnih določbah beremo: »Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi«166. V
navedenem – in številnih podobnih primerih – se po nepotrebnem vzpostavlja razlika med veljavnostjo
pravnega predpisa in začetkom njegove uporabe, kar vnaša v pravni sistem nejasnost in nepreglednost.
Resolucija o normativni dejavnosti poglavje o izhodiščih in načelih za pripravo predpisov konča z
načelom transparentnosti. To načelo »…predpostavlja predstavljanje politike urejanja določenega
področja čim širši javnosti, posebno pa ciljnim skupinam, na katere se nanaša«. Pri uresničevanju te
usmeritve ima ključno vlogo, ob sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov, vzpostavitev t.i. zakonodajne
sledi. Le-ta zagotavlja transparentnost pri podatkih o interesnih skupinah in njihovih lobistih, ki so vplivali
na vsebino sprejetega zakona. Lobiranje, kot metoda delovanja interesnih skupin oziroma civilne družbe
v procesu sprejemanja zakonodaje, je lahko dopolnitev demokratičnosti tega procesa, če poteka v skladu
s pravnimi in etičnimi pravili. Kadar pa lobisti in lobiranci ne spoštujejo pravnih in etičnih okvirov, se ta
način udeležbe pri pripravi zakonov spremeni v grožnjo demokratični in pravni državi.

4. Avtonomno postavljena pravila za postopkovno-formalne vidike izvajanja regulativne funkcije
Državnega zbora
Na posebej izrazit način se kaže avtonomnost Državnega zbora pri samoregulativni funkciji oblikovanja
postopka za sprejem zakona. Na tem področju ima osrednje mesto Poslovnik zakonodajnega organa.
Formalni pravni vir, ki določa institucionalizirana pravila zakonodajnega postopka v nacionalnih
parlamentih, je najprej ustava, sledi pa ji poslovnik predstavniškega telesa oziroma njegovih domov.
Poslovniki sicer na splošno urejajo organizacijo in delo predstavniškega telesa167, vendar je z vidika
ustvarjanja splošnih pravnih norm najpomembnejši tisti del poslovnika, ki razčlenjuje ustavne norme o
zakonodajni funkciji parlamenta168.
Demokratična politična ureditev poudarja pomen postopkovnih pravil pri sprejemanju pravnih aktov in
drugih odločitev. Del pravne teorije šteje proceduralna pravila oziroma t.i. "sekundarna pravila za
pripoznavo"169 celo za temelj pravnega sistema. Med pravila, ki določajo pristojnosti za postavljanje in
identifikacijo primarnih pravil, spadajo tudi določbe poslovnika zakonodajnega organa. Poslovniški akt v
svojem osrednjem delu opredeljuje postopek sprejemanja zakona kot osrednjega formalnega pravnega
vira v evropskem kontinentalnem pravnem sistemu. Praksa ugotavlja, da se z demokratizacijo državne
ureditve povečuje tudi pomen in natančnost procesnih pravil zakonodajnega odločanja.

Npr. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu, ZPDI – D, 8.6. 2007; EPA
1504 – IV.
167
Prim: 1. člen Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ -1 – UPB): »S tem poslovnikom se ureja
organizacija in delo državnega zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu
poslanci).« Ur. l. RS 92/07- UPB1, 105/10, 79/12, 80/13
168
Prim.: 89. člen Ustave Republike Slovenije: »Državni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s
poslovnikom drugače določeno.«
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Hart, 1994.
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4.1. Pravna narava Poslovnika Državnega zbora
Moč, ki jo lahko pripišemo poslovniškemu razumevanju in razčlenitvi ustave je odvisna tudi od pravne
narave poslovnika oziroma njegovega mesta v hierarhiji formalnih pravnih virov. Na uporabo poslovnika
vpliva razlaga ustavnih določb o mestu in vlogi poslovnika predstavniškega telesa v pravnem sistemu. Pri
tem vprašanju ne srečamo enotnih odgovorov in pristopov, ne v pravni doktrini, ne v pravni praksi. Možni
odgovori se raztezajo od stališča, da ima poslovnik ustavno oziroma nadzakonsko naravo, preko mnenja,
da je poslovnik izenačen z zakonom, do obravnavanja poslovnika kot podzakonskega akta ali celo zgolj
notranjega avtonomnega akta predstavniškega telesa. Tudi v Poslovniku Državnega zbora Republike
Slovenije lahko najdemo določbe iz vseh navedenih možnih opredelitev pravne narave poslovnika. S tega
vidika je poslovnik zakonodajnega organa specifični akt »sui generis«, saj zajema tako ustavno kot
zakonsko in podzakonsko vsebino.
V številnih svojih določbah je poslovnik vir ustavnega prava.170 To velja še posebej za poslovniška pravila
glede zakonodajnega postopka, pa tudi za člene, ki opredeljujejo javnost dela parlamenta ali pravice in
dolžnosti poslancev itd. Pri določanju zakonodajnega postopka je slovenska ustava na poslovnik
državnega zbora prenesla celo pooblastilo, da lahko spreminja faze tega postopka, kar je gotovo
ustavnopravna vsebina.
Ustava je namreč tudi neke vrste program zakonodaje, pri čemer jo potem poslovnik zakonodajnega
organa s svojimi normami o načinu sprejemanja zakonov dopolnjuje in opreacionalizira. Zato je tako
pomembno kako so razumljena ustavna načela in norme v poslovniškem razčlenjevanju.
Za ustavnopravno naravo poslovnika govorijo tudi poslovniška določila, ki opredeljujejo ravnanje
političnih subjektov oziroma poslanskih skupin pri parlamentarnem odločanju. Podobno kot ustava – ki
ni le pravni, temveč je tudi politični akt – je torej tudi pri poslovniku navzoča politična komponenta, kar
ga zopet približuje t.i. »ustavni materiji«. Norme poslovnika so izredno pomembne za delovanje
demokratične oblike oblasti, saj so zlasti proceduralne norme poslovnika odločilne pri doseganju
legitimnosti sprejetih parlamentarnih odločitev.171 Prav tako z ureditvijo razmerja do drugih državnih
organov, poslovnik posega v organizacijo vrhovnih državnih organov, kar je zopet sestavina ustave v
materialnem pomenu.
V smer nadzakonske narave poslovnika kaže še način njegovega sprejemanja, saj je za izglasovanje
poslovnika potrebna večja večina kot je ustavno predvidena za sprejem drugih zakonov. Ustave
predvidevajo pri tem pogosto razne kvalificirane večine ob absolutnem ali relativnem izhodišču; tako je v
slovenski ustavi zahtevana za sprejem Poslovnika Državnega zbora RS dvotretjinska večina glasov
navzočih poslancev (94. člen). Ustavno določena kvalificirana večina ima namen doseči večjo usklajenost
interesov pri postavljanju pravil, po katerih bo potem parlament sprejemal druge svoje odločitve. Za
sprejem teh odločitev oziroma »navadnih zakonov« pa potem zadošča navadna večina opredeljenih
glasov. Vsaj poslovniške norme o postopku za sprejemanje zakonov pa so gotovo ustavotvorne narave,
saj te norme določajo način dograjevanja pravnega sistema, ko ustava v materialnem smislu določa, kako
naj nastajajo zakoni. Zato je tudi priprava in sprejem poslovnika vedno zahtevno politično ter strokovno
opravilo.
Precejšen del teorije in prakse priznava poslovniku predstavniškega telesa naravo zakona. Poslovnik
vsebuje – tako kot zakon – splošne in abstraktne pravne norme ter je sprejet v zakonodajnem organu po
zakonodajnem postopku. S tem izpolnjuje materialne in formalne prvine definicije zakona, čeprav seveda
po samem imenu ta akt ni označen kot zakon. S tega vidika srečamo ugotovitve, da je v hierarhiji pravnih
170
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Grad, 2013, str 29.
Luhmann, 1999, str. 636.
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aktov poslovnik podoben zakonu172 in da ima v nekaterih delih značaj zakona173. Podobno stališče – vendar
le do tistih poslovniških določb, ki urejajo postopek sprejemanja aktov v predstavniškem telesu – zavzema
v svojih odločbah tudi slovenska ustavnosodna praksa.
Povsem nedvoumen pogled na poslovnik, kot zakonski akt, je na primer v avstrijskem pravnem sistemu.
Avstrijska ustava enostavno določa, da se poslovnik državnega zbora sprejme v obliki zakona (»zvezni
zakon o poslovniku državnega zbora«), za poslovnik zveznega sveta pa, da ima učinek zveznega zakona.
Zato je tudi tamkajšnja pravna doktrina brez težav uvrstila poslovnik med formalne pravne vire ustavnega
prava, ki imajo moč zakona oziroma so že po imenu zakon.174 To je potem posebej pomembno za
postopkovni vidik zakonodaje, saj se v tem postopku določajo pravice in obveznosti za vnaprej
nedoločeno število pravnih subjektov.
Ob navedenem stališču veljajo nato za razmerje med poslovnikom in zakonom splošna pravila o razmerjih
med zakoni, oziroma med pravnimi normami istega ranga, kjer kasnejši akt razveljavi prejšnjega ali
specialni akt splošnega ipd. To posledično pomeni, da je poslovnik prirejen zakonu in da torej lahko
kasnejše in posebne norme poslovnika tudi razveljavljajo prejšnje in splošne norme zakona. Seveda pa
velja tudi obratno!
Razumevanje ustavne opredelitve poslovnika je včasih tudi ožje, tako da je ta akt obravnavan predvsem
kot izraz notranje avtonomije parlamenta in njegove pravice do samoorganiziranja. Takšen pogled pa vodi
do sklepa, da je poslovnik v hierarhiji pravnih aktov nižji od zakona ter mora biti z njim v skladu. Če je
poslovnik parlamenta obravnavan zgolj kot avtonomni notranji akt organizacije in poslovanja
predstavniškega telesa, je podrejen tako ustavi kot zakonu.
Vendar izrazito poudarjanje avtonomne narave poslovnika lahko privede do odklanjanja ustavnosodne
presoje skladnosti postopkov pri sprejemanju zakonov glede na poslovniške določbe. To ima lahko zelo
škodljive posledice za načela pravne države, saj ne bo proglašen za neustavnega zakon, pri katerega
sprejemanju bi bila kršena pravila postopka, ki so določena s poslovnikom. Postopkovna oziroma
formalna plat zakona pa je – prav tako kot materialna vsebina - bistvena prvina tega formalnega pravnega
vira. Zakon pač mora biti skladen z ustavo tako po materialni kot po formalni plati, pri čemer je za urejanje
velikega dela formalnih oziroma postopkovnih vprašanj ustava pooblastila poslovnik.
Zato se zdi vprašljiva trditev: »Na skladnost zakona z ustavo ne more vplivati vsaka kršitev zakonodajnega
postopka, ampak le kršitev tistih pravil, ki so določena z ustavo«. Z vidika demokratičnih pravil
sprejemanja zakona so pač izredno pomembne procesne določbe tudi v poslovniku. Potemtakem je važno,
če je zakonodajni organ pri sprejemanju nekega zakona upošteval določbe o postopku, in to tudi tiste, ki
jih vsebuje njegov poslovnik. Te določbe so tako rekoč ustavna materija, saj ustava v materialnem pomenu
določa, kako naj nastajajo zakoni. Z naraščanjem demokratičnosti družbe in njenim pluralizmom, pomen
postopkov (pravil igre) celo narašča. Zato morajo biti postopkovne kršitve pri sprejemanju pravnega akta
utemeljen razlog za izpodbijanje neke odločitve, bodisi v postopku sprejemanja individualnih in
konkretnih norm v sodbi ali odločbi, kot tudi splošnih in abstraktnih pravnih norm v zakonu.
Poslovniško razčlenjevanje ustave je izpostavljeno tudi ob spremenjeni vlogi nacionalnega
predstavniškega telesa po vključitvi (slovenske) države v t.i. mednarodno organizacijo naddržavne narave,
oziroma v Evropsko unijo. S tem aktom je pomemben del zakonodajne pristojnosti prešel iz Državnega
zbora RS na skupne organe Evropske unije, na njen svet in parlament.
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Po vzoru drugih držav, članic Evropske unije so ustava175, zakon176 in poslovnik177 parlamenta določili
sodelovanje članov vlade s parlamentom glede t.i. evropskih zadev. Drugačen način sprejemanja t.i.
sekundarnega prava Evropske unije (zlasti uredbe in direktive) vnaša drugačna razmerja med organi
oblasti tako v Uniji kot v okviru nacionalnih političnih in pravnih ureditev. To pa zahteva načelno ustavno
opredeljevanje in poslovniško razčlenjevanje notranjih razmerij med vlado in parlamentom pri njunem
vplivu na zakonodajni proces, ki poteka v organih Evropske unije. Z vključitvijo v to nadržavno
organizacijo se zmanjšata tako obseg kot pomen nacionalne zakonodaje v veljavnem pravnem sistemu.
Pravo Evropske unije ima prednost pred nacionalnimi pravnimi viri, kar zmanjšuje pomen nacionalnega
parlamenta kot osrednjega postavodajalca. Razumevanje drugačnega ustavnega položaja predstavniškega
telesa nujno odseva tudi v poslovniških normah.
Ker na tem področju ustava nujno ostaja v okviru načelnega normiranja, je toliko bolj pomembna
poslovniška razčlenitev omenjenih odnosov, kakor izhaja iz razumevanja ustave, najprej pri poslancih in
nato še v strokovni javnosti. Ustvarjalno tolmačenje ustave, v nasprotju s petrifikacijsko teorijo178,
predstavlja ustrezno smer tudi za poslovniško razumevanje ustave.
4.2. Zakonodajni postopek v Poslovniku Državnega zbora leta 1993 in 2002
V samostojni Sloveniji je bil zakonodajni postopek najprej urejen v Poslovniku Državnega zbora
Republike Slovenije v letu 1993179. Tako kot pri vsakem splošnem pravnem aktu pa so se tudi pri
poslovniško določenem zakonodajnem postopku v njegovem praktičnem izvajanju pokazale nekatere
pomanjkljivosti in nedoslednosti. V obdobju skoraj desetletne uporabe poslovniških določb o
zakonodajnem postopku so se spreminjale tudi socialne, politične, gospodarske in kulturne razmere v
slovenski družbi, ki so zahtevale ustrezne spremembe v poslovniškem normiranju sprejemanja zakonov v
predstavniškem telesu.
Prve zamisli o nekaterih spremembah zakonodajnega postopka so nastale že ob iztekanju mandata
poslancev državnega zbora koncem leta 1996. Na osnovi njihovih izkušenj ter njihovih anketnih
odgovorov180 ter spoznanj strokovnih delavcev v parlamentu ter zunanjih strokovnjakov181, se je
oblikoval predlog, po katerem naj bi, na osnovi navedenih informacij, v naslednjem poslanskem
mandatnem obdobju pripravili nov poslovnik tudi v poglavju o zakonodajnem postopku, ki je bil nato
sprejet leta 2002.
Ugotovitve strokovnih in teoretičnih proučevanj praktičnega izvajanja zakonodajnih postopkov v
državnem zboru so nakazovale potrebne spremembe v ureditvi zakonodajne procedure. Ob nespornih
ugotovitvah o prevelikem porastu obravnav zakonov po hitrem in skrajšanem postopku, so ta proučevanja
opozorila še na zgolj formalno naravo prve obravnave zakonskega predloga, na veliko lahkotnost pri
pridobivanju podpisov desetih poslancev za vlaganje amandmajev na sami seji v drugi obravnavi
zakonskega predloga, ter na ogromno število amandmajev na sploh, saj je večkrat število amandmajev
presegalo število členov, tako da je bil zakon od prve do tretje obravnave povsem spremenjen.182

Ustava RS, 3 a člen
Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ( ZSDZVZEU) z dne 25. 3. 2004
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Dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ – 1A) z dne 20. 5. 2004
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Hausmaninger 2002, str. 36.
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PoDZ –A, Ur. l. RS 40 - 1659/93 z dne 17. 6. 1993.
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Vprašalnik za poslance državnega zbora RS za mandat 1992 – 1996 (A. Igličar).
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Državni zbor RS, Komisija za poslovnik: Zapis neformalne razprave o možnih spremembah zakonodajnega postopka,
Ljubljana 16. 7. 1996 (št. 020 – 02/92 –25/96).
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Velišček, 2002, str. 156.
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V teoretičnih razpravah so se pojavljala pogosta spoznanja o nujni okrepitvi vloge delovnih teles v
zakonodajnem postopku, ob nujni zagotovitvi enakega razmerja političnih moči, kot je v celotnem
državnem zboru. Ker se je po Poslovniku iz leta 1993 opravila vsaka od treh obravnav najprej v matičnem
delovnem telesu in nato še na plenarnem zasedanju zakonodajnega telesa, so bile v obtoku ideje o prenosu
prve ali dela druge obravnave v matično delovno telo, tako da bi delovna telesa postala nekakšni mini
parlamenti, kar bi povečalo učinkovitost celotnega državnega zbora.183 Seveda pa bi morali zato povečati
število članov v delovnem telesu ob hkratnem zmanjšanju števila delovnih teles, da bi tako razbremenili
poslance članstva v več delovnih telesih184. S prenosom nekaterih zakonodajnih pristojnosti na delovna
telesa in eventualno tudi na vlado, ter poenostavitvijo zakonodajnega postopka v samem parlamentu, bi
lažje zadostili tudi zakonodajnemu urejanju in programiranju zakonodaje, ki je izhajalo iz takratne zaveze
Slovenije o prevzemanju pravnega reda Evropske unije.185
Ob strokovnem spremljanju zakonodajnih postopkov v Državnem zboru so bile zabeležene tudi številne
zlorabe procesnih pravic, posebej ob zaporednem vlaganju zakonskih predlogov z enako ali podobno
vsebino s strani enega poslanca oziroma ene poslanske skupine, s čimer se preprečuje, da bi pravico do
zakonodajne iniciative lahko učinkovito uporabljali tudi drugi poslanci.186 Takšni praksi je botrovalo tudi
pomanjkanje parlamentarnih običajev, ki se razvijejo šele ob daljšem delovanju parlamenta.187 Teoretične
razprave so opozarjale še na premajhno vključenost znanstvenoraziskovalnih institucij v pripravo
pomembnejših zakonodajnih odločitev ter na splošno premajhno dorečenost vladnih zakonskih
predlogov, saj so zakonski predlogi, ki bi bili s strokovnega vidika do kraja dorečeni, v slovenskem
parlamentu bolj izjema kot pravilo.188
Vsem tem ugotovitvam so se v letu 1999 pridružila še opozorila iz rednega poročila Evropske komisije o
napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo, ki so bila kritična do nestabilnosti v koaliciji, ki
upočasnjuje proces odločanja in do počasnosti zakonodajnega postopka v slovenskem parlamentu
oziroma izvajanja treh branj zakonskega predloga189. Tri branja oziroma obravnave zakonskega predloga
so bila v zakonodajni postopek v slovenskem državnem zboru povzeta iz poslovniških določb o
zakonodajni proceduri v drugih parlamentih, tako klasičnih kot t.i. novih demokracij. Poslovniško oziroma
normativno gledano poznajo tri obravnave tako britanski kot nemški, avstrijski, italijanski ali hrvaški itd.
parlament. Res pa je, da se v dejanskem poteku sprejemanja zakonov v teh parlamentih le izjemoma
izvedejo vse tri obravnave. Tako je v britanskem spodnjem domu parlamenta prvo branje opravljeno že s
predstavitvijo (objavo) zakonskega predloga poslancem, v nemškem zveznem parlamentu se izvede prva
obravnava na plenarnem zasedanju le izjemoma, če jo zahteva najmanj 5 % poslancev, v italijanskem
parlamentu se pogosto precejšen del zakonodajnega odločanja izvede v delovnih telesih, v hrvaškem
predstavniškem telesu (saboru) pa je le izjemoma izvedeno tretje branje zakonskega predloga.
Omenjeno poročilo Evropske komisije je tudi navedlo, da je sicer tudi v Sloveniji že pripravljen nov model
zakonodajnega postopka oziroma predlog novega poslovnika Državnega zbora, ki pa že na začetku ni
uspel zbrati potrebne dve tretjinske večine navzočih poslancev, ki bi glasovali zanj. Ta poslovnik in v njem
vsebovan model zakonodajnega postopka, ki bi pomenil poenostavitev, skrajšanje in racionalizacijo
Ribičič, 2000, str. 182.
V slovenskem Državnem zboru je bil na primer vsak poslanec v mandatu 1996 – 2000 v povprečju član v 4,2 delovnih
telesih, medtem ko je ta količnik obremenjenosti s članstvom v delovnih telesih v nemškem parlamentu 1,09, v poljskem
0,95, v madžarskem 1,07 , v švedskem 0,77, hrvaškem 2,0, izraelskem parlamentu 1,5 itd. (Zajc 2000: 181)
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zbora RS, št. 82/99, str. 96: " Zakonodajni postopek je še vedno počasen: za vsak zakon so še vedno potrebne tri obravnave,
nestabilnost v koaliciji pa upočasnjuje proces odločanja v parlamentu."
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zakonodajnega postopka je pripravila, v okviru Komisije za poslovnik, posebna strokovna skupina190 že
koncem leta 1998191, vendar ni bilo zadostne usklajenosti interesov političnih sil v Državnem zboru, ki bi
zagotavljale sprejem novih pravil parlamentarnih procedur, tako da je bil naslednje leto predlog sprememb
in dopolnitev poslovnika ne seji Državnega zbora zavrnjen192. V postopek sprejemanja je nato nekoliko
preoblikovano celotno besedilo vložila skupina poslancev novega sklica Državnega zbora v začetku leta
2001 in ker tudi to besedilo poslovnika ni bilo sprejeto193, je poslanec Anderlič ponovil ta predlog v drug
polovici istega leta, tako da je bil potem nov Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije sprejet leta
2002194.
V oceni stanja je končni predlog izpostavil dotakratne probleme pri izvajanju veljavnega poslovnika. Za
zakonodajni postopek je ugotavljal neustrezno razmerje med položajem vlade in parlamenta, zlasti
vračanje zakonskega predloga iz zakonodajnega telesa k vladi, ponavljanje obravnav zakonskega predloga
v odborih in na plenarnem zasedanju Državnega zbora, predolge in neomejene razprave poslancev,
premajhno vlogo kolegija predsednika Državnega zbora ter na splošno premalo kakovostno, racionalno,
odgovorno in učinkovito zakonodajno odločanje.
Zato je nov model zakonodajnega postopka izhajal iz večje podobnosti tega postopka z ureditvijo in prakso
zahodnih evropskih držav, preprečil je podvajanje istih dejanj na različnih stopnjah postopka ter bolj
dosledno razmejil vlogo zakonodajne in izvršilne veje oblasti v zakonodajnem procesu. Zakonodajni
postopek naj bi zagotovil večjo vlogo državnega zbora v rednem zakonodajnem postopku, pri
intervencijski zakonodaji oziroma nujnem postopku, pa večjo vlogo vlade. Nov model je uveljavil
bistveno večjo vlogo matičnega delovnega telesa in izpeljal ureditev, da postane zakonodajni organ
"lastnik zakona" takoj, ko je njegov predlog predložen v prvo obravnavo. Navsezadnje je večji pomen pri
nekaterih proceduralnih odločitvah v zakonodajnem postopku dobil kolegij predsednika državnega zbora,
od odločanja o predlogu za sprejem zakona po nujnem postopku, preko odločanja o predlogih za združitev
obravnav in predhodne obravnave, ki se izvede zgolj v delovnem telesu, do določanja časa za razprave o
posameznem zakonskem predlogu.
Ob nespremenjenih določbah o predlagateljih in sestavinah predloga zakona, je v veljavnem poslovniku
z vidika večje jasnosti in racionalnosti določen začetek zakonodajnega postopka. Zakonodajni postopek
je začet, ko predsednik državnega zbora posreduje predlog zakona poslancem. V primeru, da je vloženih
več predlogov zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje, določi kolegij vrstni red obravnave zakonskih
predlogov. Kolegij odloči tudi – kot rečeno – o izvedbi predhodne obravnave v ustreznem delovnem telesu
o temeljnih vprašanjih in družbenih razmerjih, ki naj bi se uredila z zakonom.

V strokovni skupini so bili: dr. Kaučič. dr. Grad, dr. Cerar, P. Svete, B. Vrišer, dr. Igličar, njihovo delo je temeljilo na
odločitvi Komisije za poslovnik Državnega zbora RS, ki je na seji dne 20.5.1997 sprejela sklep, da prične s pripravo
celovitega predloga spremembe Poslovnika Državnega zbora.
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Predstavitev novega predloga Poslovnika Državnega zbora 23. 11. 1998
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Na seji Državnega zbora 27. 10, 1999 Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora po opravljeni
tretji obravnavi ni dobil potrebne večine, saj je za sprejem glasovalo le 23, proti pa 42 poslancev. Na seji DZ 14. 11. 2001
predlog Poslovnika ni bil sprejet, saj je od 87 navzočih poslancev glasovalo za 44, proti pa 42 poslancev (ni bilo 2/3 večine
navzočih).
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Podobnik, I. Kebrič, Poročevalec DZRS št. 11, Ljubljana 20. 2. 2001
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Objavljen v Ur. l. RS 35/02. Pri tem je bil za sprejem poslovnika uporabljen hitri postopek, ob minimalni večini pozitivnih
poslanskih glasov. Utemeljitev za uporabo hitrega postopka je izhajala predvsem iz opozarjanja na zaostajanje pri harmonizaciji
slovenske zakonodaje s pravom Evropske unije, ker da bo novi poslovnik s svojimi pravili o zakonodajnem postopku omogočil
hitrejše sprejemanje zakonov. Spremenjeni model zakonodajnega postopka sledi načelu racionalnosti, ob hkratni zagotovitvi
demokratičnega odločanja v splošnem predstavniškem telesu. Poslovniške določbe sledijo tudi zahtevam po njegovi modernizaciji
v smislu še večjega posnemanja določb v poslovnikih klasičnih parlamentov.
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Kvalitativno novost – v primerjavi z zakonodajnim postopkom, določenim s poslovnikom iz leta 1993 –
predstavlja pravilo, da se prva obravnava predloga zakona opravi že s posredovanjem predloga zakona
poslancem. Ta novost je v praksi le delno zaživela, saj je pogosto uporabljena izjema od tega pravila,
namreč da najmanj deset poslancev lahko še vedno zahteva splošno razpravo na plenarnem zasedanju
državnega zbora. Vendar tudi, če se to zgodi, po koncu prve obravnave državni zbor ne sprejema več
posebnih stališč in sklepov, temveč sprejme le sklep o tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljnjo
obravnavo ali ne. To pa vsekakor poenostavi zakonodajni postopek, saj se predlog zakona v primeru
pozitivnega sklepa ne vrača v dopolnitev k predlagatelju, ampak nadaljuje pot v drugo obravnavo, ki se
opravi najprej v matičnem delovnem telesu.
Druga obravnava zakonskega predloga je močno racionalizirana, saj matično delovno telo ne le razpravlja,
temveč tudi glasuje o predloženih amandmajih in členih ter pripravi za plenarno zasedanje državnega
zbora t.i. dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona se vključijo vsi, na matičnem delovnem
telesu sprejeti amandmaji195, tako da je možnost vlaganja amandmajev na plenumu že omejena na
poslansko skupino, deset poslancev in vlado, kadar ni predlagateljica zakona. Pri tem je pomembno, da
predlagatelj zakona ne more vlagati amandmajev na svoj zakonski predlog.
V matičnem delovnem telesu se o vsakem amandmaju glasuje posebej. Druga obravnava ostaja
najpomembnejša faza zakonodajnega postopka, ker v njej potekata razprava in glasovanje o vsakem členu
predloga zakona posebej196. Z vidika racionalnosti pa lahko matično delovno telo – in potem tudi plenum
– sklene, da se združi razprava in glasovanje o več povezanih členih ali o posameznih delih oziroma
poglavjih predloga zakona ali o vseh členih skupaj. Tudi o naslovu zakona se razpravlja in glasuje le, če
je k njemu vložen amandma. Prav tako državni zbor na plenarnem zasedanju le glasuje o morebitnem
predlogu matičnega delovnega telesa, da se zakon ne sprejme.
Po končani drugi obravnavi pripravi pravna služba državnega zbora spisek vseh sprejetih amandmajev in
členov, h katerim so bili ti amandmaji sprejeti. Če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot
desetini členov predloga zakona, lahko državni zbor na isti seji opravi tretjo obravnavo, če temu ne
nasprotuje več kot tretjina navzočih poslancev. Kadar pa v drugi obravnavi ni bil k dopolnjenemu predlogu
zakona sprejet noben amandma, državni zbor na isti seji preide na glasovanje o sprejemu zakona. Poleg
tega na člene zakonskega predloga, ki niso bili amandmirani v drugi obravnavi, ni več mogoče vlagati
amandmajev.
Kadar so v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k več kot desetini členov predloga zakona, pravna služba
državnega zbora pripravi in pravno tehnično uredi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo. Ta služba
tudi opozori državni zbor, kadar so posamezne določbe predloga zakona medsebojno neusklajene ali
neskladne z ustavo ali drugimi zakoni, ter predlaga možne rešitve. Kadar je predlagatelj zakona vlada,
lahko državni zbor sklene, naj besedilo zakona za tretjo obravnavo pripravi vlada.
V tretji obravnavi državni zbor na plenarnem zasedanju razpravlja o predlogu zakona v celoti in glasuje o
njegovem sprejemu. V zakonodajni postopek se ne vključuje več matično delovno telo, razen v primeru
uskladitvenih amandmajev.

Z amandmajem se lahko predlaga sprememba ali dopolnitev nekega člena ali naslova zakona. Z amandmajem se lahko
predlaga tudi nov člen ali črtanje posameznega člena. Amandmaje k predlogu zakona lahko vložijo poslanci, poslanska
skupina, zainteresirano delovno telo in vlada, vendar le kadar ni predlagateljica zakona. Matično delovno telo lahko
sprejme tudi svoj amandma. Amandmaji se lahko vlagajo do petega dne pred sejo matičnega delovnega telesa.
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"line by line method", (vrsta za vrsto) ki omogoča detajlno proučitev zakonskega predloga.
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Vlaganje amandmajev v tretji obravnavi je izjema, saj je možno vlagati amandmaje le k členom, h katerim
so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji. Poleg tega imajo pravico predlaganja amandmajev v tretji
obravnavi le poslanske skupine in predlagatelj zakona. Obravnava posameznih členov predloga zakona se
opravi samo o tistih členih, h katerim so bili vloženi amandmaji, glasovanje pa se opravi le o teh
amandmajih, ne pa tudi o členih, saj so bili členi že izglasovani v drugi obravnavi.
Zaradi zagotovitve konsistentnosti zakonov je mogoče v tretji obravnavi sprejeti tudi uskladitvene
amandmaje. Te pripravi predlagatelj, če pravna služba državnega zbora ugotovi, da so posamezni členi
predloga zakona medsebojno neusklajeni ali neusklajeni z drugimi zakoni. Kadar predlagatelj tega ne stori,
ali če njegov uskladitveni amandma ni sprejet, lahko pripravi uskladitveni amandma matično delovno telo.
Slednje pa lahko tudi predlaga da se zakon ne sprejme. Zakonodajni postopek je končan tudi, če ni sprejet
uskladitveni amandma matičnega delovnega telesa. Po sprejemu uskladitvenih amandmajev, oziroma po
končani razpravi o predlogu zakona, državni zbor glasuje o njegovem sprejemu v celoti. Stroga in
omejitvena pravila za potek zakonodajnega postopka v tretji obravnavi imajo namen povečati učinkovitost
pri tem odločanju ter racionalno ravnanje zakonodajalca.
V veljavnem poslovniku ostaja bistveno nespremenjena ureditev skrajšanega postopka, s tem pa tudi
določena problematičnost razloga "manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov"197, ker je mogoče
to sintagmo dokaj ekstenzivno tolmačiti. Ne glede na to, da v skrajšanem postopku ni mogoče sprejemati
novih zakonov, pa so lahko tudi spremembe in dopolnitve nekega zakona zelo bistvene oziroma
kvalitativne narave. To se lahko dogaja še posebej v primerih, ko bo zakonodaja usklajevana s pravom
Evropske unije. S poslovnikom je precizno določeno, da se v skrajšanem postopku prva obravnava vedno
opravi zgolj s posredovanjem predloga zakona poslancem, druga in tretja obravnava pa se opravita na isti
seji. Če odločitvi kolegija za obravnavo zakona v skrajšanem postopku v naslednjih petih dneh pisno
nasprotuje najmanj ena petina poslancev, o tem sklepu kolegija odloči Državni zbor brez razprave in
obrazložitve glasu. Zaradi skrajšanih postopkov, pa je treba posebej paziti, da v imenu učinkovitosti
parlamenta ne trpita njegova demokratičnost in kakovost zakonodaje. Z modro uporabo skrajšanega
postopka lahko poslanci veliko prispevajo k racionalizaciji zakonodajnega odločanja.
V primerjavi s Poslovnikom iz leta 1993 so veliko bolj omejujoče nove poslovniške določbe pri ureditvi
nujnega (do sedaj hitrega)198 postopka za sprejem zakona. Predlagatelj takšnega postopka je lahko samo
vlada, izjemne razmere, zaradi katerih je – poleg interesov varnosti in obrambe ter naravnih nesreč –
mogoče predlagati takšen postopek, pa so vezane na nujnost preprečitve težko popravljivih posledic za
delovanje države. S tem naj bi preprečili številne zlorabe pri uporabi takšnega postopka. Pri nujnem
postopku, o čigar uporabi odloči kolegij199, ne veljajo roki, ki so za posamezna opravila določeni v rednem
Drugi razlogi za skrajšani postopek so še :
prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih posameznih določb,
manj zahtevne uskladitve zakonov z drugimi zakoni ali s pravom Evropske unije,
spremembe in dopolnitve zakonov v zvezi s postopkom pred ustavnim sodiščem oziroma z odločbo ustavnega
sodišča.
V skrajšanem postopku se amandmaji lahko vlagajo na seji do začetka tretje obravnave zakonskega predloga (142. čl.
PoDZ).
198
Izraz "hitri" zakonodajni postopek izvira iz pravzaprav napačnega prevoda srbskega izraza "hitan zakonodavni
postupak", ki je bil uporabljen v poslovniku zvezne jugoslovanske skupščine, Slovenija pa je kot tedanja federalna enota
prenesla ta postopek v poslovnik republiške skupščine, vendar z neustreznim prevodom "hitan" v "hitri". Pravilni prevod
te sintagme ni hitri postopek za sprejem zakona, temveč nujni postopek za sprejem zakona, kot izhaja npr. iz Srbohrvatskoslovenskega slovarja (Jurančič, DZS, Ljubljana1986), kjer beremo "hitan = nujen" . S tem je že etimološko bolj
poudarjena izjemnost in nujnost uporabe takšnega postopka, kjer ni v ospredju le čas za izvedbo postopka oziroma njegova
hitrost, temveč predvsem razlogi takšnega postopka.
199
Če najmanj ena petina poslancev nasprotuje sklepu kolegija, lahko eno uro pred začetkom seje Državnega zbora , na
katero je uvrščen predlog zakona, ki naj se obravnava po nujnem postopku, zahteva, da o tem odloči Državni zbor pri
določitvi dnevnega reda seje (143 .čl . PoDZ)
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zakonodajnem postopku. Prva obravnava je pri nujnem postopku vedno opravljena že s posredovanjem
predloga zakona poslancem, druga in tretja obravnava se opravita na isti seji državnega zbora, s tem da se
torej druga obravnava v matičnem delovnem telesu praktično lahko prične takoj po posredovanju predloga
poslancem. Nujni zakonodajni postopki morajo biti v resnem in odgovornem parlamentu, ki spoštuje
načela demokracije, res skrajno izjemni načini sprejemanja zakonov.
Pri ureditvi ponovnega odločanja o zakonu po vetu, ki ga je na ta zakon dal Državni svet, je v veljavnem
poslovniku glasovanje v Državnem zboru razširjeno z možnostjo razprave. Takšna rešitev je bolj v skladu
s procesno naravo odločanja, saj je s tem upoštevano, da ima odločanje več stopenj, med katerimi je faza
razpravljanja in vrednotenja zelo pomembna za sprejem dobre odločitve. Ob možnosti razprave pred
ponovnim glasovanjem poslancev, je večja verjetnost za interesno bolj usklajeno zakonodajo, kljub temu,
da predlog, po katerem naj bi Državni svet tekom zakonodajnega postopka lahko vlagal tudi amandmaje,
ni bil sprejet. Ohranjena pa je možnost, da pred razpravo in glasovanjem o vetu, predstavnik Državnega
sveta obrazloži zahtevo Državnega sveta, predlagatelj zakona oziroma vlada pa lahko podata svoje stališče
do vloženega veta. Pred razpravo in glasovanjem predstavnik matičnega delovnega telesa seznani
poslance z mnenjem tega telesa. Pri ponovnem glasovanju mora zakon dobiti za sprejem absolutno večino
poslancev Državnega zbora, razen če ustava določa za sprejem določenega zakona večje število glasov.
V procesu uporabljanja zakona zavzema med njegovimi razlagalci posebno mesto zakonodajni organ, ki
je zakon sprejel. Njegovo tolmačenje ima zato status avtentične obvezne razlage. Takšnih interpretacij naj
bi bilo sicer čim manj, saj naj bi bili predpisi jasni in razumljivi, da ne bi bilo treba naknadno pojasnjevati,
kaj je vsebina določene norme. Nova poslovniška ureditev uporablja namesto izraza "obvezna razlaga" iz
Poslovnika iz leta 1993, bolj ustrezen izraz "avtentična razlaga", kajti obvezna je vsaka razlaga državnega
organa, avtentična pa je le tista razlaga zakona, ki jo poda Državni zbor. Avtentična razlaga postane
sestavni del zakona in velja za nazaj oziroma od dneva, ko je začel veljati zakon, h kateremu je sprejeta
avtentična razlaga200. Zato se takšna razlaga tudi objavi v uradnem listu. Avtentična razlaga pa nima
povratnega učinka na pravnomočno rešene zadeve in prav tako ne učinkuje za nazaj, če bi bilo s tem kršeno
načelo o pridobljenih pravicah. Poslovniško je še posebej vzpostavljeno pravilo, da enkrat sprejete
avtentične razlage ni mogoče ponovno spreminjati.
Optimistična predvidevanja, ki so nastala z osamosvojitvijo Slovenije, da nove slovenske zakonodaje ne
bo treba pogosto novelirati se v zakonodajni praksi niso uresničila. V praksi so se kaj kmalu začela
pojavljati prečiščena besedila zakonov, ki pa seveda niso bila uradna, saj jih ni sprejel Državni zbor, ampak
so jih pripravili različni strokovnjaki, založbe itd. Ker so spremembe in dopolnitve zakonov zelo pogoste,
je nova ureditev predvidela, da zakonodajno-pravna služba državnega zbora po vsaki noveli zakona
pripravi uradno prečiščeno besedilo zakona, čeprav je strokovna skupina predlagala, da bi se takšno
besedilo pripravilo oziroma sprejelo le ob obsežnejših ali večkratnih spremembah zakona. To prečiščeno
besedilo mora državni zbor potrditi, da s tem dobi novo zakonsko besedilo oblastno naravo. S tem je nato
tudi dopustno, v procesu uporabe takega zakona, citirati zgolj uradni list, v katerem je bilo objavljeno novo
prečiščeno besedilo in ni več potrebno citiranje vseh prejšnjih uradnih listov. Zakonodajno-pravna služba
državnega zbora seveda zgolj pravno-tehnično pripravi prečiščeno besedilo, zato mu obvezno moč podeli
šele Državni zbor s potrditvijo tega besedila. Kasnejša sprememba Poslovnika (iz leta 2002) v letu 2007
je - ob upoštevanju opozoril stroke, ki jih je potrdila tudi praksa - uvedla razlikovanje med neuradnim
prečiščenim besedilom zakona, ki ga zakonodajno-pravna služba pripravi po vsaki spremembi in
dopolnitvi zakona in uradnim prečiščenim besedilom, ki ga ta služba pripravi na podlagi posebnega sklepa
Državnega zbora. Uradno prečiščeno besedilo potem Državni zbor tudi potrdi brez razprave.
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To je retroaktivni učinek avtentične razlage, ki je imenovana tudi interpretativni zakon (Pavčnik, 2015, 378)
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Ratifikacija mednarodnih pogodb v predstavniškem telesu je v političnih in pravnih sistemih različno
urejena. Tako na primer avstrijska ustava določa, da državne oziroma mednarodne pogodbe potrdi državni
zbor s sklepom o odobritvi in ne v obliki zakona201. Nemška ustava pa določa za ratifikacijo obliko
zveznega zakona (čl. 59), podobno kot italijanska ustava202. Ker je slovenska ustava določila neposredno
uporabo ratificiranih mednarodnih pogodb, le teh ni več nujno inkorporirati v notranje pravo z zakonom.
Ratifikacijo bi zato lahko izvedli s pravnim virom, ki bi se imenoval akt o ratifikaciji, ali z odlokom, ali s
sklepom. Pri tem naša ustava ne določa, katere vrste mednarodnih pogodb ratificira državni zbor.
Posebnost postopka ratifikacije mednarodne pogodbe pa je, da ratifikacijo lahko predlaga samo vlada in
da na besedilo mednarodne pogodbe ni dopustno vlagati amandmajev.
Za postopek po izteku mandatne dobe Državnega zbora je sprejeto načelo, da so s prenehanjem mandatne
dobe državnega zbora končani vsi zakonodajni postopki, ki so bili začeti v tej mandatni dobi. To pa ne
velja za zakone, kjer se je postopek začel po ljudski zakonodajni iniciativi ali, če vlada sklene nadaljevati
postopek, ali poslanci novega sklica prevzamejo predlog zakona v določenem času po konstituiranju
novega Državnega zbora. Tudi ta pravila, kot vsa prej prikazana druga poslovniška pravila zakonodajnega
postopka, imajo namen doseči bolj učinkovito in racionalno sprejemanje zakonov.
Vse prikazane poslovniške določbe izpričujejo visoko stopnjo avtonomije parlamenta pri določanju
postopkov, po katerih predstavniško telo sprejema zakone. Ne nazadnje, mu tako močno vlogo daje tudi
slovenska ustava, ki pravi: »Državni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s poslovnikom
drugače določeno.« (89. čl. URS). Poudarek avtonomnosti Državnega zbora je torej na samostojnem
določanju zakonodajnega procesa, vsebinsko pa je Državni zbor zavezan upoštevati voljo ljudstva,
zastopanega po poslancih. Dejanski potek odločevalskih procesov pa je potem modificiran z delovanjem
političnih strank in interesnih skupin. Prav tako ni nujno, da so vsebinske zakonodajne odločitve
Državnega zbora res dokončne, saj je mogoče uveljavitev zakona preprečiti še z referendumom203; v celoti
ali delno pa ga lahko razveljavi tudi Ustavno sodišče, če presodi, da njegove določbe niso v skladu z
ustavo204.
Poslovniško ureditev zakonodajnega postopka veljavnega Poslovnika, glede na anketno povpraševanje v
letu 2017205, blizu 70 % poslancev in poslank – ki so odgovorili na anketo (malo več od tretjine vseh
poslancev in poslank) – ocenjuje kot povsem ustrezno ali ustrezno in le okrog 5% kot neustrezno.

5. Strankarski vidiki zakonodajne politike
Nacionalno predstavniško telo že od vsega začetka ni bilo mišljeno kot mesto, kjer naj se izrazijo različni
posebni interesi družbenih slojev ter skupin, temveč kot organ, ki naj abstraktno ″občo voljo″ naroda

Zvezni ustavni zakon (Republike Avstrije) 50/1. člen : " Politične državne pogodbe, druge pa le, če ima njihova vsebina
za posledico spremembo ali dopolnitev zakonov in jih ne ureja 1. odstavek 16. člena, se lahko sklenejo le, če jih odobri
državni zbor. Če te državne pogodbe urejajo zadeve iz lastnega področja dejavnosti zveznih dežel, potrebujejo tudi
soglasje zveznega sveta."
202
Čl. 80 Ustave Republike Italije. "Zbornici z zakonom odobrita ratifikacijo tistih mednarodnih pogodb, ki so politične
narave ali ki predvidevajo arbitražo ali sodno pristojnost ali se nanašajo na spreminjanje ozemlja ali na finančne
obremenitve ali na spremembe zakonov."
203
90. čl. Ustave Republike Slovenije.
204
161. čl. Ustave Republike Slovenije.
205
Igličar, Štajnpihler: Avtonomija Državnega zbora RS v očeh poslank in poslancev, Poročilo o anketi izvedeni junija
2017 med poslanci Državnega zbora RS junija 2017.
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pretvarja v vrhovni državni zakon. Ideolog meščanske demokracije Rousseau206 je trdil, da se prek
politične reprezentance konstituirajo splošni interesi globalne družbe, tako da se ustvarja legitimnost
splošnih interesov nad posamičnimi. Zamisel o predstavniškem telesu kot odsevu nacionalne enotnosti in
nosilcu resničnih splošnih družbenih interesov je bila zgolj fiktivna. Izhajala je namreč od abstraktnega
državljana, iztrganega iz konkretnih družbenih razmer, njegovega razrednega položaja in njegove
povezave v družbene skupine. Zato je tudi prezrla njegove osebne ter skupinske interese.
Podobno lahko trdimo tudi za slovenski Državni zbor. Pri odločanju o vsebini zakonskih določb je poleg
ustavnih opredelitev o Sloveniji kot demokratični207, pravni in socialni državi208, pomembna še ustavna
norma: «Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila.«209 To pravilo
izhaja iz ideje splošnega ljudskega predstavništva, ki je udejanjena v Državnem zboru in povezano s
konceptom reprezentativnega poslanskega mandata. Navedena ustavna norma je primerljiva tudi s
podobnimi določbami v ustavah nekaterih drugih držav210. V slovenski ustavni ureditvi pa poznamo
dopolnitev splošnega ljudskega predstavništva v instituciji Državnega sveta, ki je »zastopstvo nosilcev
socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov«211. S tem je v ustavnih normah priznana in vsaj
do neke mere upodobljena dejanska sestavljenost globalne družbe in različnost njenih članov.
Predstavniško telo v sistemu državne organizacije nastane kot posledica ideologije moderne dobe o
ljudskem izvoru oblasti oziroma o suverenosti ljudstva in ločitvi družbenih procesov na področje javne
politične države in zasebne civilne družbe212. Raznolikost ljudi, njihovih položajev in interesov v
vsakdanjem življenju, je v javni državni sferi reducirana na vlogo državljana. Če smo namreč v civilni
družbi različni glede na »…narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost…« postanemo v državi zgolj državljani, »…pred
zakonom enaki…«, ne glede na prej omenjene razlike oziroma ne glede na »…katerokoli drugo osebno
okoliščino.«213 Redukcija pripadnika civilne družbe v abstraktnega enoznačnega državljana pa pomeni
tudi odmišljanje interesnih razlik, ki se pojavljajo v civilni družbi. Po razlagi sistemske teorije opravlja
politični sistem po tej poti redukcijo kompleksnosti družbene stvarnosti ter selekcijo informacij v funkciji
svojega čim bolj tekočega delovanja214. Antinomija, ki izvira iz razdeljenosti oblik združevanja ljudi na
civilno družbo in politično državo, vodi v težave in zadrege z razumevanjem in delovanjem
zakonodajnega predstavniškega državnega organa.

V Rousseau-jevi Družbeni pogodbi (1960), str 90 beremo: «Mnogokrat je tudi precejšnja razlika med voljo vseh in
občo voljo; zadnja namreč vedno skrbi za splošno korist; prva išče zasebno korist in je vsota posameznih volj: če pa tem
voljam odvzamemo vse pluse in minuse, ki se med seboj uničujejo, dobimo kot vsoto razlik občo voljo.«
207
1. čl. Ustave RS.
208
2. čl. Ustave RS.
209
82/1 čl. Ustave RS.
210
Na primer določba o poslancih v čl. 38/1 Ustave (Grundgesetz) Zvezne republike Nemčije: »Sie sind Vertreter des
ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.«
211
96. čl. Ustave RS, ki v nadaljevanju tudi določa sestavo Državnega sveta, ki odraža različnost interesov posameznih
družbenih podsistemov:»štirje predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki delojemalcev, štirje predstavniki kmetov,
obrtnikov in samostojnih poklicev, šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti, dvaindvajset predstavnikov lokalnih
interesov.«
212
Pojem civilne družbe se postavi v ospredje družboslovja s Heglom, ki v svojem delu Grundlinien der Philosophie des Rechts
iz leta 1821 (v prevodu: Osnovne crte filozofije prava) razume civilno družbo kot sistem potreb in načine njihovega zadovoljevanja
( Hegel 1964, § 182 - 256). V angleško – škotskem razsvetljenstvu pa je bila civilna družba pojmovana kot sfera svobodnega
združevanja, govora oziroma sporočanja, skratka kot sfera javnega mnenja. V obeh primerih predstavlja civilna družba prostor
družbenih odnosov, kjer ni države. S tem se vzpostavlja svojska dualnost: civilna družba – politična država.
213
Citirano besedilo v navednicah je iz 14. čl. Ustave RS.
214
Luhmann, (1999) , str. 47 in nasl.
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Očitne kolizije med interesi, ki jih zastopa poslanec v parlamentu, in interesi njegovih volilcev so
pravzaprav zelo redke. Vzrok za to je v največkrat umetno postavljenih mejah volilnih enot215. Prebivalci
administrativno določenih volilnih okrožij največkrat nimajo nobenega ali pa imajo vsaj zelo malo skupnih
interesov. Umetno določena volilna območja združujejo ljudi z različno razredno pripadnostjo, z
različnimi potrebami, z različno skupinsko in poklicno povezanostjo, kar vse ustvarja veliko heterogenost
njihovih interesov. V takšnih razmerah bi bilo poslanca celo težko vezati na neke skupne interese
njegovega volilnega okrožja, ker se skupni interesi na določenem območju, navadno niti ne morejo
oblikovati. Zato imperativni mandat, ki poslanca strogo veže na stališča in konkretne interese njegovih
volilcev, ob izraziti interesni razcepljenosti le-teh enostavno ni mogoč.
Praktično delo članov zakonodajnega telesa tedaj ni toliko v neposrednem pisanju zakonskega besedila,
kot v njegovem pregledovanju in razčlenjevanju z interesnega ter vrednotnega vidika. Poslanci v svojem
empiričnem delovanju skušajo vnesti v določbe bodočega zakona posebne interese političnih strank in
interesnih skupin ter vrednotne orientacije, ki izhajajo iz strankarskih ideologij in osebnega sistema vrednot
vsakega poslanca. S teh zornih kotov ter bistveno manj z vidika realne interesne podobe globalne družbe,
ocenjujejo člani zakonodajnega telesa predloženo zakonsko besedilo in ga – z amandmaji – spreminjajo
in dopolnjujejo.
Preslikava interesov in interesnih konfliktov v zakonodajni organ torej danes ni neposredna, ampak se
odvija s posredovanjem političnih strank216. Le te so postavljene vmes, med civilno družbo in politično
državo, med volilce in parlament. Politične stranke sicer zajamejo določene interes volilcev, vendar je
združevanje in izražanje teh interesov modificirano s strankarskimi programi ter koalicijskimi sporazumi.
Volilci se na volitvah odločajo med strankami oziroma njihovimi programi glede na sorodnost v teh
programih izraženih interesov z interesi volilca in njegovim razumevanjem splošnih družbenih interesov.
V praktičnem delovanju političnih strank je moč opaziti njihovo oddaljevanje od civilne družbe in
približevanje državi217, kar se kaže posebej pri financiranju političnih strank iz državnega proračuna. Zato
številne tradicionalne funkcije političnih strank, od agregacije različnih interesov, preko oblikovanja
kolektivnih ciljev družbe, do mobilizacije in socializacije državljanov, stopajo v ozadje. V ospredje pa
prihaja zlasti strankarsko parlamentarno delovanje in delitev »volilnega plena« pri zasedanju položajev v
izvršilni veji državne oblasti. Pri tem politične stranke ob ideji splošnega političnega predstavništva,
»…ustvarjajo politiko v imenu ljudstva in za ljudstvo, dejansko pa tudi namesto njega«.218
Za prenašanje interesov volilcev preko strank v predstavniško telo je zelo pomembno določanje
kandidatov za parlamentarne volitve. Na vprašanja, kdo v strankah sprejema pravila za določanje
kandidatov za volitve v zakonodajni organ, kdo lahko v strankah predlaga kandidate in kdo v strankah o
kandidatih dokončno odloča, raziskave odgovarjajo, da je ta pristojnost podeljena centralnim organom
političnih strank. Ti organi nadzirajo selekcijo kandidatov tudi, kadar jih lahko predlagajo teritorialni
organi strank, tako da o končni listi kandidatov vedno odloča osrednji strankarski organ219. Ker so tudi
parlamentarni deli strank le podaljšana roka centralnih organov strank in ker snovanje politike prav tako
izhaja iz najožjih izvršilnih organov strank, so interesi članov strank oziroma volilcev pogosto močno

Npr. 20/2 čl. Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ – UPB1), Ur. l. RS 109/06: «Volilne enote se oblikujejo v
skladu z načelom, da se en poslanec voli na približno enako število prebivalcev.«
216
Slovenski Zakon o političnih strankah (ZPolS-UPB 1), Ur. l. RS 100/05, 103/07, 99/13, 46/14 v prvem členu definira
politično stranko kot »…združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu
stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma
kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih skupnosti.«
217
Fink-Hafner, Politične stranke (2001), str. 264.
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Grad, Parlamentarno pravo (2013), str. 49.
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Krašovec (2000), Moč v političnih strankah, str. 78.
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spremenjeni in predrugačeni, ko se preko poslancev pojavijo v parlamentarnih razpravah in v
parlamentarnem glasovanju.
V zakonodajnem telesu poslanci, ki pripadajo isti stranki, oblikujejo poslansko skupino220, ki ima potem
zelo pomembno vlogo v zakonodajnem postopku. Poslanske skupine že neformalno izven uradno
potekajočega postopka sprejemanja zakona obravnavajo zakonske predloge in skušajo vanje vnesti ideje
iz programov političnih strank. Tod imajo posebno prednost tiste poslanske skupine, katerih poslanci
tvorijo vladajočo večino v parlamentu. Poleg tega pa gre poslanskim skupinam oziroma njihovim vodjem
prednost pri vrstnem redu razpravljalcev ob sprejemanju kakšnega zakona221, določanju dnevnega reda
parlamentarnih sej v kolegiju predsednika zakonodajnega telesa, vlaganju amandmajev222 ipd. S tem je
politična struktura zakonodajnega organa še posebej poudarjena, kar se dodatno izkazuje ob dokaj
doslednem spoštovanju strankarske discipline.
Strankarski vpliv na vsebino pravnega sistema je izrazit v tistem bolj spremenljivem delu pravne
nadgradnje globalne družbe, kjer je očiten vpliv slojevskih, skupinskih in razrednih interesov, medtem ko
je ta vpliv neznaten v tistem relativno nespremenljivem oziroma trajnem delu pravnega sistema, ki je
determiniran z občimi družbenimi interesi. V politično determiniranem delu pravne sfere pa strankarska
sestava predstavniškega telesa znatno usmerja najprej oblikovanje zakonov in vpliva tudi na kontrolo
njihovega izvrševanja.
V sodobnem parlamentarizmu o vsebini predlaganih zakonov najprej razpravljajo izven zakonodajnega
telesa, v vodstvih političnih strank in v vladi, ki ima tako rekoč monopol nad zakonodajno iniciativo.
Interesi tistih delov civilne družbe, ki so volili določeno politično stranko oziroma njene poslance se
artikulirajo v ožjem strankinem vodstvu ter se preko poslanske skupine, ki jo ima stranka v predstavniškem
telesu uveljavljajo v zakonodajnem procesu. Mnenja in stališča, ki se oblikujejo v vodstvu stranke, namreč
v skladu s strankarsko disciplino, zavezujejo poslance te stranke, ko razpravljajo in glasujejo o zakonskem
predlogu v parlamentu.
Pri tem imajo nesporno precejšnjo prednost poslanci tistih političnih strank, ki tvorijo vladno koalicijo in
imajo večino v parlamentu. Tod je uveljavljena običajna praksa, da se predstavniki vlade sestanejo s
predstavniki poslanskih skupin (klubov) še pred začetkom obravnave zakonskega predloga v parlamentu.
S tem je dana precejšnja prednost tistemu delu zakonodajnega telesa oziroma tistim poslancem, ki tvorijo
vladajočo koalicijo, saj so pred drugimi poslanci seznanjeni z vsebino zakonskih predlogov. Poleg tega
tudi v samem parlamentarnem zakonodajnem postopku poslanci koalicijskih partneric zagovarjajo
predloge in amandmaje vlade ter zanje glasujejo223, medtem ko opozicijskim (poslanskim) predlogom
največkrat nasprotujejo.
Npr. Poslovnik Državnega zbora, čl. 28 – 31, (Ur. l. RS 35/02).
Poslovnik Državnega zbora, 66/3 čl. ; »Za predlagateljem oziroma njegovim predstavnikom dobijo besedo najprej
poročevalci delovnih teles, predstavnik vlade in predstavniki poslanskih skupin. Zatem dobijo besedo poslanci po vrstnem
redu, kakor so se priglasili k razpravi.« Ur. l. RS 35/02.
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Npr. Pravica vlaganja amandmajev v tretji obravnavi predloga zakona : »V tretji obravnavi predloga zakona lahko
amandmaje vložijo predlagatelj ali vlada, kadar ni predlagateljica zakona, ali poslanska skupina.« 140/3 čl. Poslovnik
Državnega zbora, Ur. l. RS 35/02.
223
Na to opozarja npr. naslednje določilo iz Koalicijskega sporazuma (november 2000) :« »Glede vprašanj, ki so uvrščena
na sejo Državnega zbora se vodje poslanskih skupin koalicijskih strank dogovore, kako bodo zagotovili sprejem
predlaganih aktov in po potrebi skličejo skupen sestanek poslanskih skupin koalicijskih strank. Če ni izrecno in
sporazumno dogovorjeno drugače, morajo poslanci koalicijskih partnerjev zagovarjati skupno predlagane rešitve vlade in
220
221
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Vse to delovanje poslancev – tako pozicijskih kot opozicijskih - v zakonodajni proceduri v osnovi sledi na
splošno vsebini strankarskih programov. Poslanci s svojim razpravljanjem in glasovanjem skušajo preliti
v zakonske norme cilje in načela ter usmeritve iz programa stranke, ki ji pripadajo. V programu politične
stranke je razčlenjena njena ideologija, kot tista osamostaljena oblika družbene zavesti, ki vsebuje pogled
enega dela globalne družbe na podobo in razvoj celotne družbe. S tega vidika je mogoče šteti programe
političnih strank za enega izmed t.i. materialnih pravnih virov.
Premoč političnih strank pri delu parlamenta nekoliko blažijo delovna telesa – odbori in komisije
parlamenta. Stalna delovna telesa omogočajo določeno mero specializacije poslancev, stabilnost pri
oblikovanju politik, pridobivanje informacij ter nadstrankarsko usklajevanje.224 Način oblikovanja
poslanskih skupin in delovnih teles predstavlja pomemben vidik notranje organiziranosti predstavniškega
organa. S svojim poslovnikom parlament sam določi oblikovanje poslanskih skupin ter naloge delovnih
teles in način njihovega dela,225 s čimer je izrazito izpostavljena njegova avtonomnost.
6. Javnomnenjski in civilnodružbeni vidiki zakonodajne politike
Sodobna demokracija se giblje v smeri razširitve reprezentativne demokracije z oblikami participativne in
deliberativne demokracije. Državljani naj ne bi sodelovali pri upravljanju javnih zadev (res publica) le ob
volitvah predstavniškega telesa, temveč tudi v vsem vmesnem obdobju med volitvami, v različnih oblikah
sodelovanja z državnimi oblastnimi organi, vključno z zakonodajnim organom. Pri deliberativni
demokraciji »…aktivni državljani v odprtih ter javnih arenah identificirajo relevantna družbena vprašanja
in razpravljajo o njih ter (po)iščejo zanje možne rešitve«.226 Ta dejavnost članov civilne družbe ne pomeni
omejevanja avtonomije predstavniškega oziroma zakonodajnega organa, ampak prej njeno
dopolnjevanje, saj lahko vodi k bolj legitimnim odločitvam.
V Evropi so se prizadevanja za večjo udeležbo civilne družbe pri nastajanju predpisov in za njihovo večjo
transparentnost razmahnila ob koncu prejšnjega desetletja. Dejavnostim Evropske unije, Organizacije za
ekonomsko sodelovanje in razvoj ter Sveta Evrope227 sta sledila tudi slovenski zakonodajalec in slovenska
državna uprava. Transparentnost omogoča razvidnost, preglednost ali – kot navaja Veliki slovar tujk –
prozornost, presojnost oziroma presevnost228. Omenjena prozornost je v Državnem zboru zagotovljena že
s sestavinami, ki jih mora imeti gradivo poslano v zakonodajni organ. Za vlado, kot večinskega
predlagatelja zakonov229 je poleg zahtev, ki izhajajo iz parlamentarnega poslovnika, posebej določeno v
zanje glasovati ter ne smejo vlagati amandmajev in ne podpirati amandmajev, ki so jih vložili poslanci drugih strank,
temveč oblikujejo svoj amandma, po predhodni uskladitvi v koaliciji.«
224
Zajc, 2000, str. 175.
225
Npr. členi 28 do 56 PoDZ.
226
Rizman, 2014, str. 378.
227
Npr. Svet ministrov Sveta Evrope je leta 2009 potrdil Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe v procesih
odločanja, v katerem nakazuje naslednje cilje: informiranje, posvetovanje, dialog, partnerstvo.
228
Veli slovar tujk, Cankarjeva založba, Ljubljana 202, str. 1178.
229
Obseg zakonodajne dejavnosti - število predlaganih in sprejetih zakonov v Državnem zboru RS glede na predlagatelje
po mandatnih obdobjih - brez ratifikacij mednarodnih pogodb (Zajc- rokopis dopolnjene izdaje Parlamentarno odločanje,
2000)
PredlaMandatno obdobje
gatelji 1992-1996 1996-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2015…
.
pred.- spr. pred.-spr. pred.- spr. pred.- spr. pred.- spr. pred.- spr.
pred.-spr.
Vlada
264 241 296 282 259 399 545 449 452 317
300 236
145 121
Poslanci 102 61
232 59
97 37 125 18 166 39
77 22
69 9
Drž.svet
4 10 2
3
13 7 2
4 1
1 -
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vladnem poslovniku, da mora gradivo vsebovati, poleg besedila predlaganega predpisa in prikaza
postopka obravnave gradiva, še predlog sklepov ter podatke o vseh opravljenih aktivnostih pri pripravi
predlogov.230. Pri sestavinah predloga zakona se vlada tudi poslovniško zavezuje k pripravi presoje
posledic predpisa231 ter k prikazu sodelovanja javnosti pri pripravi zakonskega predloga232.
Slovenska vlada se je s svojim Poslovnikom zavezala, da kot predlagateljica zakona povabi strokovno in
drugo javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa s splošnim vabilom, kateremu je priložen osnutek
predpisa. Delovni osnutek predpisa je treba objaviti na spletnih straneh233. Večkrat lahko predlagatelj
zakona tudi posebej naznači posamezna vprašanja v zvezi z osnutkom predpisa in jih »…naslovi na
konkretno organizacijo, civilno-družbeno osebo ali posameznega strokovnjaka«.234 Predloge in mnenja,
ki jih javnost naslavlja na vlado oziroma pristojno ministrstvo ali vladno službo, naj bi predlagatelj
predpisa skrbno preučil, nanje odgovoril ter jih v okviru zastavljenega koncepta upošteval v nadaljnjih
fazah pripravljanja in sprejemanja predpisa.
Javnost oziroma civilna družba ima namreč še veliko priložnosti za vključevanje v proces sprejemanja
zakona tudi med potekom zakonodajnega postopka v Državnem zboru. Poslovnik Državnega zbora tako
zahteva, da mora biti matično delovno telo »…seznanjeno z vsemi predlogi, pobudami in vprašanji, ki jih
nanj naslovi civilna družba«, in zadevajo predlagani zakon235. Polega tega lahko delovno telo na sejo
povabi predstavnike institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj ter
strokovnjake in predstavnike zainteresirane javnosti, ki lahko na seji povedo svoja mnenja o obravnavani
zadevi.236 Za pridobivanje informacij pa lahko matično delovno telo organizira tudi javno predstavitev
mnenj237, kamor povabi ustrezne strokovnjake in splošno javnost, ki izrazi svoja mnenja o predlagani
zakonski ureditvi.
Že navedena slovenska Resolucija o normativni dejavnosti izpostavlja pravočasno obveščanje javnosti in
zagotavljanje razumnega časa (načelo pravočasnosti), ki naj bo na voljo javnosti za seznanjanje s predlogi
zakonov in za njihovo komentiranje. Po ugotovitvah raziskave Centra nevladnih organizacij Slovenije se
v praksi minimalni roki za posvetovanja z javnostjo pogosto kršijo, v določenih obdobjih v več kot polovici
primerov238.
Pozornost je nadalje treba nameniti objavljanju ustreznih gradiv (načelo dostopnosti). Objava gradiv je
največkrat skrčena zgolj na prikaz osnovnega besedila predloga zakona, niso pa ob tem objavljena tudi
spremljajoča gradiva in strokovne podlage za predlagane rešitve. Zelo redka so tudi odzivna poročila, v
katerih bi udeleženci procesa pripravljanja predpisa našli odgovore na svoje komentarje in pripombe ter
predloge239.
Volivci
5 1
- - 2 1
1 7 3 1
Skupaj
375 303 538 343 436 359 685 468 626 358 388 259
218 131
Vir: Poročila o delu državnega zbora RS v posameznih mandatnih obdobjih. Peti in šesti mandat skrajšana zaradi predčasnih
volitev.
230
8. čl. Poslovnika Vlade RS
231
RIA – Regulatory impact assesment
232
8/3,4 .čl. Poslovnika Vlade RS
233
Objava na spletnih straneh poleg besedila predpisa vsebuje tudi povzetek vsebine s strokovnimi podlagami ter navedbo
ključnih vprašanj in ciljev, čas trajanja javne predstavitve, v katerem je mogoče posredovati stališča, mnenja, pripombe in
predloge ter naslov predlagatelja, 9.a. čl. Poslovnika Vlade Republike Slovenije, neuradno prečiščeno besedilo št. 10, Ur.
l. RS 43/01, 23/02, 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14.
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9 čl. Poslovnika Vlade Republike Slovenije.
235
41/3. čl.PoDZ.
236
51/2. čl PoDZ.
237
46. čl. PoDZ.
238
DELO, 7. 4. 2017.
239
Divjak, Forbici (2014), str. 70.
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V zvezi z načelom odprtosti oziroma možnostmi za vključevanje javnosti v zgodnje faze priprave
odločitev (načelo odprtosti) je seveda na mestu tudi določena previdnost, saj morajo biti osnovne zamisli
in cilji predlagatelja vendarle jasni in dorečeni, preden se pritegne h komentiranju pripravljenih delovnih
osnutkov predpisov zunanjo strokovno in splošno javnost. Šele ob jasnih ter znotraj servisne funkcije240
uprave usklajenih osnutkih predpisov, je racionalno sprejemati pripombe, komentarje in predloge javnosti
na takšne osnutke ter na odzive javnosti tudi odgovarjati s pojasnili in obrazložitvami v skladu z
resolucijskim načelom odzivnosti. Šele potem je tudi smiselno bolj natančno in podrobno predstavljati
vsebino pravnega urejanja določenega področja družbenih odnosov (načelo transparentnosti) ter
utemeljevati in pojasnjevati razloge za neupoštevanje nekaterih pripomb javnosti v nadaljnjih fazah
oblikovanja normativnega akta (načelo sledljivosti).
Možnost za večjo navzočnost realne interesne slike civilne družbe je v slovenski ustavni ureditvi nakazana
– vendar skoraj v celoti neuresničena – z institucijo Državnega sveta. V slovenski ustavni ureditvi je
vzpostavljena posebna institucionalizirana oblika uveljavljanja civilne družbe oziroma interesnih skupin
in njihovih interesov v podobi Državnega sveta. V Državnem svetu torej ni predstavljen abstraktni
(politični) državljan, ne glede na njegov položaj v družbi, temveč je pri tem organu ravno upoštevana
različnost ljudi v civilni družbi kot sferi dejanskega. Zato posebni funkcionalni in lokalni interesi, ki so
odraz različnih potreb in položaja ljudi v realni družbeni strukturi, določajo tudi specifično sestavo
Državnega sveta, ki nastopa kot zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih
interesov241. Člani Državnega sveta – za razliko od poslancev Državnega zbora - ne predstavljajo vsega
ljudstva (reprezentativni mandat), temveč so zastopniki prav določenih segmentov družbe. To torej ni
predstavništvo splošnih družbenih interesov, ampak posebnih interesov družbenih slojev in skupnosti ter
organizacij in združenj civilne družbe, ki se stekajo v Državni svet.
Na zakonodajno dejavnost Državnega zbora lahko Državni svet vpliva z vlaganjem zakonskih predlogov
in suspenzivnim vetom. Državni svet lahko predlaga Državnem zboru sprejem zakonov z vseh področij
družbenih odnosov, ne le morda zgolj s tistih segmentov družbe, katerih interesi so izrecno predstavljeni
v sestavi Državnega sveta. Zakonodajna iniciativa Državnega sveta je bila v vseh mandatnih obdobjih
njegovega delovanja bolj skromna, kar ne vpliva spodbudno na njegovo vlogo kot sestavine slovenskega
parlamenta242. S suspenzivnim vetom Državni svet doseže, da Državni zbor o zakonu še enkrat odloča.
Zakonodajni proces bi bil pri slovenskem zakonodajalcu – Državnem zboru – lahko še bolj demokratičen,
če bi omogočil večjo vlogo Državnemu svetu tudi v primeru suspenzivnega veta. V teh situacijah bi kazalo
Državni svet bolj pritegniti v institucionalno reševanje interesnih konfliktov. Državni zbor mora namreč
ponovno odločati o zakonu, kadar Državni svet poda na ta zakon t.i. odložilni (suspenzivni) veto. Odložilni
veto lahko uveljavlja Državni svet v sedmih dneh od sprejema zakona v Državnem zboru. Zahtevo
Državnega sveta posreduje predsednik Državnega zbora matičnemu delovnemu telesu, predlagatelju
zakona, vladi in zakonodajno-pravni službi. Navedeni subjekti oblikujejo svoja mnenja in stališča do
zahteve Državnega sveta. Pred ponovnim odločanjem o zakonu v Državnem zboru lahko zahtevo

Ob servisni funkciji uprave, ki pomeni delo za druge državne organe, prikazujemo navadno še izvršilno (eksekutivno)
ter kurativno funkcijo državne uprave.
241
96/2 čl. Ustava RS.
242
Predlagani zakoni s strani Državnega sveta v mandatnem obdobju
1992 – 1996: 8 (sprejet 1),
1996 – 2000: 10 (sprejeta 2),
2000- 2004: 3 (noben sprejet),
2004 – 2008: 13 (noben sprejet),
2008 – 2011: 7 (2 sprejeta),
2012 – 2017: 6 (1 sprejet).
240
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Državnega sveta obrazloži njegov predstavnik, odgovore na to zahtevo pa predstavniki matičnega
delovnega telesa in predlagatelja oziroma vlade.
Veljavna poslovniška ureditev243 sedaj omogoča, da se pred ponovnim glasovanjem o »vetiranem«
zakonu izvede tudi razprava o podanem vetu na ta zakon. Poslovniška ureditev iz leta 1993 namreč takšne
razprave ni dopuščala, ampak je bilo ponovno odločanje reducirano zgolj na ponovitev glasovanja o
»vetiranem« zakonu. S tem je sedaj dana možnost za bolj jasno soočanje različnih interesov, kar lahko
privede do večjega števila zakonov, ki pri ponovnem glasovanju v Državnem zboru ne dobijo absolutne
večine. V minulih obdobjih je namreč Državni svet uspel zelo redko preprečiti ponovni sprejem zakona244.
Še naprej pa ostaja nespremenjena ureditev, po kateri v zakonu, ki je predmet ponovnega odločanja, ni
mogoče ničesar spreminjati, ampak ga Državni zbor ponovno, v enakem besedilu, potrdi ali pa v celoti
zavrne, čeprav je največkrat predmet nasprotovanja le posamezni člen. To pomeni, da »vetiranega«
zakona ni mogoče spreminjati ali dopolnjevati z amandmaji oziroma, da ni mogoče spremeniti le
posameznega člena ali dela zakona. Tako ni možnosti usklajevanja interesov ob posamezni zakonski
rešitvi, saj amandmajev ne morejo vlagati niti poslanci Državnega zbora, niti državni svetniki. Ponovna
odločitev, ki jo sprejme Državni zbor na prvi naslednji seji po vloženem vetu je dokončna.
Na svojski način bi bila lahko avtonomnost Državnega zbora celo povečana, če bi ta lahko spremenil le
tisti člen zakona, zaradi katerega je Državni svet vložil veto, ali če bi se Državni zbor lahko opredeljeval
do morebitnih amandmajev, ki bi jih na predlog zakona podal Državni svet.

7. Vpliv medijev na zakonodajno politiko
Pri vsebini in obsegu vpliva, ki ga ima javnost oziroma civilna družba na zakonodajno politiko Državnega
zbora igrajo pomembno vlogo še mediji, torej t.i. sredstva javnega obveščanja. Ti razširjajo informacije
z namenom obveščanja ter zadovoljevanja kulturnih in izobraževalnih potreb javnosti. Razširjanje
medijskih programskih vsebin poteka z izdajanjem časopisov, revij in periodike, z radijsko in televizijsko
dejavnostjo ter z izdajanjem elektronskih publikacij. Javni interes na področju medijev zahteva, da mediji
s svojim delovanjem uresničujejo ustavno zagotovljeno svobodo izražanja245 ter pravico državljanov do
javnega obveščanja in obveščenosti ter z razvijanjem kulture javnega dialoga utrjujejo tudi prvine pravne
države246.
V okvir razvijanja načel pravne države gotovo spada tudi korektno in objektivno poročanje o zakonodajni
dejavnosti predstavniškega telesa. Mediji naj bi pripomogli k ustvarjalnemu vzdušju ter konstruktivnemu
odnosu med javnostjo in zakonodajalcem. Pri uresničevanju t.i. deliberativne (razpravljajoče in
vključujoče) demokracije so sredstva javnega obveščanja pomembni kanali za izmenjavo mnenj ter strpni
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Poslovnik Državnega zbora RS, Ur. l. RS, 92/07 UPB1, 105/10, 80/13, 38/17.
Sprejeti odložilni veti v DS
uspešni
zakonska pobuda
1992 – 1997
1997 – 2002
2002 – 2007
2007 – 2012
2012 – 2017

34
22
24
32
29

8
3
4
4
3

10
11
11
13
6

39/1. čl. Ustave RS: »Zagotovljena je svoboda izražanja, misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik
javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.«
246
4. čl. Zakona o medijih (Zmed), Ur. l. RS 110/06 UPB, 47/12, 22/16, 39/16.
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kulturni dialog. Mediji so pač ključni ustvarjalci javnega mnenja, saj se stališča javnosti ob pomembnih
družbenih problemih tako rekoč devetdeset odstotno oblikujejo ob medijskem poročanju in komentiranju.
Toda pri tej dejavnosti sredstev javnega obveščanja v praksi slovenskih medijev srečamo – na eni strani vse preveč primerov nestrokovnega poročanja in komentiranja,247 ter – na drugi strani – vse preveč
posrednih pritiskov, ki jih mediji izvajajo nad poslanci. Niso namreč redki primeri, ko mediji nekritično in
nepoznavalsko zahtevajo hitro zakonsko reševanje družbenih problemov, tudi kadar za to, z vidika
dolgoročno zasnovane zakonodajne politike, ni pametnih razlogov in pogojev248. Zopet drugič pa obsojajo
zakonodajalca za prenormiranost in pretiravajo z navajanjem števila zakonov, čeprav je to število povsem
primerljivo s stanjem v drugih pravnih sistemih249. V enem in drugem primeru to povzroča neustrezen
pritisk na zakonodajno telo in pomeni praktično omejevanje njegove avtonomije.
8. Izpostavljeni problemi zakonodajne politike Državnega zbora
Odprti problemi slovenskega zakonodajalca izhajajo najprej iz premočne vloge političnih strank pri
sprejemanju zakonov, kar zmanjšuje njegovo avtonomnost tudi na zakonodajnem področju. Naslednji
problem izvira iz premajhnega upoštevanja evropskih smernic zakonodajne dejavnosti ter domačih
resolucijskih usmeritev. Polega navedenega, so najbolj pereča vprašanja zakonodajne dejavnosti
Državnega zbora posledica nespoštovanja rednega zakonodajnega postopka, premajhnega upoštevanja
pravne stroke, zgolj formalnega odnosa do presoje posledic predpisov, nedorečenega sodelovanja
zunajparlamentarne javnosti ter nezadostne sledljivosti nastajanja zakonov.
Akt, ki naj postane zakon, bi moral praviloma skozi vse stopnje. Zlasti pomembnejši zakoni ne bi smeli
nobene stopnje preskočiti, tako da se morajo tudi dominantni družbeni interesi »prebiti« skozi vse faze
zakonodajnega postopka v procesu njihovega vključevanja v končno besedilo zakona. Kadar gre za
usklajevalne zakone ali akte o spremembi in dopolnitvi zakona, je mogoče kakšno fazo tudi izpustiti250. V
primeru sprejemanja zakona po nujnem postopku, ki ga zahtevajo vojne razmere, elementarne nesreče ali
izredne potrebe države251, se celoten proces ne odvije v vseh stopnjah, saj je prva faza zakonodajnega
postopka izpuščena, druga in tretja faza pa se izvedeta na isti seji. Vendar naj bi bila takšna praksa zgolj
izjema od načela popolnega, to je trifaznega, zakonodajnega postopka. Na žalost pa se v slovenski
zakonodajni praksi zgolj tretjina zakonov sprejme po rednem (trifaznem) zakonodajnem
postopku252, kar močno ogroža uveljavljanje strokovnih prvin zakonodaje, omejuje politično
Npr. poročanje, da je vlada sprejela zakon (namesto predlog zakona), da je Državni zbor dal za zakon »zeleno luč«, da
je »sprožen zakon« itd.
248
Ob kakšnem enkratnem ekscesnem dogodku se takoj pojavijo medijski pritiski na zakonodajalca naj zadevo uredi z
zakonom (npr. ekološka nesreča leta 2017 na Vrhniki).
249
Npr. nekritično pisanje o številu zakonov brez poznavanja razmer v drugih sistemih in zgražanje ob številki okrog 800
zakonov, ki veljajo v Sloveniji.
250
Skrajšani postopek za sprejem zakona.
251
Primer utemeljene uporabe nujnega postopka je sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi
zaradi izjemnih potreb oziroma razmer ob begunski krizi oktobra 2015, Ur. l RS 95/15.
252
V celotnemdosedanjem delu DZ je podoba (brez ratifikacij) naslednja: Sprejeti zakoni glede na vrsto zakonodajnega
postopka po mandatnih obdobjih (Iz rokopisa za dopolnitev knjige Zajc, 2000).
247

Postopek

Mandatno obdobje
1992-96
1996-00
2000-04
2004-08
2008-11
2011-14
2014-15…
Ust. zak. ***
2
4 (0,8%)
1 (0,2%)
2 (0,7%)
Redni
127
101 (30%) 148 (34,2%) 209 (43,6%) 141 (39,4%) 72 (27,7%) 51 (38,1%)
Nujni
153
172 (50%) 184 (42,2%) 107 (22,9%) 83 (23,2%) 85 (32,8%) 51 (38,9%)
Skrajšani
23
68 (20%)
100 (22,8%)
152 (32,3%)
134 (37,4%) 100 (38,0%)
________________________________________________________________________________________

127

29 (21,3%)

usklajevanje in otežuje transparentnost zakonodajnega postopka. Povečanje števila rednih zakonodajnih
postopkov je zato ena izmed glavnih nalog zakonodajne politike Državnega zbora v prihodnjem
delovanju.
Pri izvajanju politike boljših predpisov je eden izmed glavnih pristopov še t. i. ocena učinkov
predpisov253. Ocena učinkov predpisov se ukvarja z zagotavljanjem podatkov, ki so potrebni za boljše
odločitve v zvezi s pripravljanjem strokovnih podlag za splošne pravne akte. Njen cilj je pregled stroškov
in koristi različnih regulativnih ukrepov, ki jih predlagajo ministrstva. S tem je doseženo, da imajo tisti, ki
so pooblaščeni za sprejemanje in izvajanje predpisov na voljo več podatkov oziroma možnosti za
alternativno odločanje.
Ocena učinkov predpisov se lahko izvede »ex post« ali »ex ante«. Prvi način lahko prispeva k
poenostavitvi upravnih postopkov in lahko pomaga pri usklajevanju ter potrebnem spreminjanju
predpisov. Drugi način pa zadeva verjetne predvidene učinke zakonskega regulativnega predloga.
Presoja posledic predpisa je sestavljena iz analitičnih korakov. Namen je določiti, ali so določeni predpisi
potrebni oziroma ustrezni za uresničitev politike v primerjavi z možnimi alternativami. To zahteva
temeljito, celovito in pregledno analizo opredeljevanja ciljev ter verjetnih posrednih in neposrednih
finančnih, administrativnih, okoljskih, gospodarskih, socialnih in drugih posledic, ki naj bi jih imel
posamezen predpis. Analizo je treba izvesti tudi v določenem obdobju po uveljavitvi predpisa in z njo
izvesti vrednotenje oziroma ugotoviti, ali so bili načrtovani politični cilji doseženi v praksi.
V praksi pripravljalci zakonskih predlogov, zlasti ministrstva, oceno finančnih in drugih posledic zakona
pripravljajo bolj kot formalno izpolnitev določene poslovniške obveznosti in pri pripravi teh ocen ne
upoštevajo vseh neposrednih in posrednih učinkov, ki jih bo imelo izvrševanje zakona. Ocene so pogosto
pripravljene površno in nedodelano ter nerealno. Druge posledice so v predlogih zakonov navedene le v
približno tretjini primerov in to povsem pavšalno brez resnih predhodnih analiz učinkov predlaganih
predpisov254. Poslanci bi morali tej sestavini predloga zakona posvetiti več pozornosti, ker bi to
povečevalo njihovo samostojnost in avtonomnost.
Na izvajanje zakonodajne politike vpliva tudi lobiranje. Lobiranje je zakonita (legalna) in sprejemljiva
(legitimna) dejavnost, ki dopolnjuje procese demokratičnega odločanja zakonodajne in izvršilne veje
oblasti255. V razmerju med civilno družbo in državo se z lobistično dejavnostjo dopolnjuje nabor interesov,
ki tvorijo družbeno ozadje državnih odločitev. Kljub temu ima lobiranje v javnem mnenju zelo pogosto
negativen prizvok. Vendar se od različnih koruptivnih dejanj in klientilističnih omrežij, lobiranje razlikuje
po pravno sprejemljivem delovanju ter svoji odkritosti (transparentnosti), saj se morajo lobistične
aktivnosti razkriti v poročilih lobistov in lobiranih256, javnih evidencah z registri lobistov ter poklicnem
strokovnem delovanju pri zbiranju in posredovanju informacij ob spremljanju zakonodajnih in drugih
Skupaj
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RIA – Regulatory Impact Assessment ali Regulatory Impact Analysis.
Računsko sodišče RS: Revizijsko poročilo, Ljubljana 2012, str. 5
255
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK – UPB2 (Ur. l. RS 69/11) v 14 točki 4. čl. pojasnjuje izraz
lobiranje kot »delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje državnih organov
in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih
aktov , pa tudi na odločanje državnih organov ter uprav lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah
razen tistih, ki so predmet sodnih in upravnih postopkov ter postopkov izvedenih po predpisih , ki urejajo javna naročila,
in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznikov.«
256
Po določbi 68/2. čl. ZIntPK mora lobiranec v zapisu navesti naslednje podatke: osebno ime lobista, podatek ali se je
lobist identificiral, področje lobiranja, ime interesne organizacije za katero je lobiral, navedbo morebitnih prilog ter datum
in kraj obiska lobista ter podpis lobiranca.
253
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odločevalskih procesov. Lobiranje, kot vplivanje na odločevalce, se pojavlja v vseh treh fazah
zakonodajnega procesa: v predparlamentarni fazi oblikovanja zakonskega besedila, v samem
parlamentarnem zakonodajnem postopku in v dejavnosti izvrševanja zakona oziroma nadzora nad
njegovim izvrševanjem.
Spisek imen lobistov ter organizacij, za katerih interese nastopajo v postopkih in sploh seznam vseh
udeležencev procesov sprejemanja normativnih pravnih aktov – to je zakonodajna sled257 – prispeva k
večji transparentnosti zakonodajnih postopkov. S tem se povečuje legitimnost zakonodaje ter omogoča, v
odprtem in pluralističnem dialogu, na katerega se opira demokratični sistem, tudi večja strokovnost
politike in zakonodajnih odločitev. Za potrebe slovenske zakonodajne politike pa kaže ta prizadevanja, ki
potekajo v institucijah Evropske unije, nadgraditi in razširiti dokument o zakonodajni sledi s podatki o
vseh deležnikih zakonodajnega procesa iz civilne družbe, oziroma splošne in strokovne javnosti,
ministrstev, vlade in parlamenta.258 Poleg lobistov, naj bi torej zakonodajna sled razkrivala tudi druge
udeležence zakonodajnega procesa iz strokovne in splošne javnosti, vključno s člani delovnih skupin za
pripravo določenega zakona. Omenjeni seznam bi zelo povečal transparentnost zakonodajnega procesa in
omogočil vpogled v njegovo interesno ozadje, kar bi Državnemu zboru povečevalo njegovo avtonomnost.
Večja sledljivost zakonodaje bi utegnila zmanjšati tudi število t. i. individualnih zakonov, ki jih je namreč
v slovenskem pravnem sistemu preveč, njihovo število pa se še povečuje.259 Individualni zakon naj bi bil
v dobrem pravnem sistemu izjema. Zakon je namreč splošni pravni akt, ki vsebuje splošna in abstraktna
pravna pravila. Že od nekdaj teorija poudarja splošnost zakona kot njegovo bistveno značilnost, ki
zagotavlja enakopravnost pravnih subjektov260. Kadar pa zakon ureja položaj zgolj enega določenega
pravnega subjekta, posega v področje posamičnih pravnih aktov in ogroža enakopravnost pravnih
subjektov. Zakonodajna sled bi pokazala, da so individualni zakoni najbolj pogosto posledica prevlade
določenih parcialnih (posebnih) interesov nad splošnimi oziroma nad »občo voljo« (Rousseau), ki mora
biti podlaga dobre zakonodaje. V dobrem pravnem sistemu individualni zakoni tako rekoč nimajo
opravičila oziroma morajo biti res skrajna izjema.
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IV. AVTONOMIJA POSLANCEV

1. Uvodna izhodišča
Razprava o avtonomiji parlamenta pogosto vodi v fetišizacijo koncepta, ki v skrajni obliki pomeni tudi
samo-ograjevanje od drugih vej oblasti. Popolna avtonomija vodi v izolacijo in onesposablja zavedanje o
prepletenosti družbenih razmerij in soodvisnosti pri reševanju le-teh. Prostorsko in personalno opredeljena
družbena skupnost, kakršna je država, potrebuje za čim bolj nemoteno delovanje in udejstvovanje na eni
strani zadostno samoregulativno moč, da odstrani vse napetosti med člani družbe, po drugi strani pa
ustrezne kontrolne mehanizme, da se ta moč ne prelevi iz samoregulativne v samoreferenčno. V Republiki
Sloveniji je ta bojazen še posebej razvidna, saj sta zakonodajna oblast stricto sensu in ustavodajna oblast
personalno identični. Resda lahko na avtonomno zakonodajno delovanje državnega zbora v določeni meri
vpliva državni svet, še bolj pa volivci preko zakonodajnega referenduma, a so te sistemske omejitve
občasne in korektivne narave. Medtem ko večina drugih ustavnih ureditev s sistemskimi ukrepi zmanjšuje
tveganja tudi na način, da je ustavodajna in ustavnorevizijska oblast formalno in de facto razpršena med
več deležnikov upoštevaje siceršnjo ustavno institucionalno zgradbo (npr. predstavniki zakonodajne
oblasti, tako prvega kot drugega doma, predsednik države, predstavniki lokalnih ali regijskih interesov,
organi federalnih enot, volivci), pa je ustavodajna oblast pri nas dejansko v rokah, v najbolj skrajnem
primeru, zgolj dveh tretjin poslancev državnega zbora. Zavrnilna funkcija ustavnorevizijskega
referenduma je zgolj navidezna, saj je iniciativa zanj pridržana zgolj poslancem, ne pa volivcem.261 To ne
pomeni zgolj tega, da si lahko državni zbor sam predpisuje avtonomijo v že predstavljenem in klasičnem
pomenu avtonomije parlamenta (npr. notranje-organizacijska, upravljalska, varnostna, finančna), ampak
da preveč avtonomno dojemanje avtonomije parlamenta, zlasti v njenem normativno-regulativnem
elementu, lahko torej privede do izničenja avtonomije drugih državnih organov in drugih deležnikov v
normodajnem procesu, posledično pa tudi omejitve položaja ali pristojnosti le-teh. Da problem ni zgolj
teoretskega značaja, nakazujejo že razprave o primerih domnevnih protiustavnih ustavnih sprememb pri
nas, ki se nanašajo predvsem na dileme v razmerju med pravno veljavo volje volivcev, zavezujočo naravo
odločb ustavnega sodišča in ustavnimi spremembami (npr. poskus spremembe ustave o financiranju
osnovnošolskega izobraževanja leta 2017 in ti. referendumska saga o volitvah med leti 1996 in 2000).
Povsem jasne razmejitve med vlogama državnega zbora kot zakonodajalca in ustavodajalca pravzaprav
sama ustava ne zagotavlja celovito, prav tako pa se tudi ustavno sodišče še ni povsem decidirano opredelilo
do tega problema.262 Vprašanje je tudi, v kolikšni meri se te napetosti zaradi dvojne vloge vsakega od
poslancev v normodajnih procesih najvišjega ranga zavedajo poslanci sami.
Domet in pomen avtonomije parlamenta je torej pravzaprav dvojen. Po eni strani, z njo državni zbor
(samo)zamejuje svoj manevrski prostor kot ustavodajalca in kot zakonodajalca, zlasti v tistem delu, ko
I. Kaučič, Referendum in sprememba ustave. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1994; I. Kaučič, Odprta
vprašanja postopka ustavne revizije. V: III. strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava, Portorož 3.-5.
december 1997, str. 95-105.
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(samo)ureja svoj položaj in postopke, po katerih deluje. Na ključne sistemske pomanjkljivosti v zvezi s
tem smo že opozorili. Dodatno pa je smiselno še dostaviti, da opredelitev dometa zakonodajne funkcije ni
povsem izčiščena v odnosu do izvršilne veje oblasti. Resda je že državni zbor z ustavo omejil izvršilnim
organom originarno normativno urejanje pravic in obveznosti posameznikov in ga pridržal zakonodajalcu,
po drugi strani pa ni z ničimer omejil zakonodajalca, da ne ureja stvari, ki so po svoji naravi tehnične
oziroma administrativne narave in zato bolj primerne za urejanje s podzakonskimi predpisi ti.
pozakonjenje izvršilne materije). Po drugi strani, pa je namen avtonomije parlamenta pravzaprav
nasproten prvemu, in sicer da omejuje druge veje oblasti ali centre družbene moči pred vpletanjem v
samostojnost parlamenta. Kot izveden koncept ga lahko razumemo le v luči ustavnih načel delitve oblasti
in demokratičnosti ter ob iskanju ravnotežja z drugimi ustavnimi in parlamentarnimi načeli.
Ena glavnih značilnosti slovenske ustavne ureditve je v že omenjeni dvojni normativni vlogi državnega
zbora in s tem tudi dvojni vlogi vsakega od poslancev. V tej luči je pomembno vprašanje, v kolikšni meri
poslanci sploh občutijo to dvojnost, ali jo dojemajo kot sporno, kako se nanjo odzivajo v konkretnih
primerih itd. Beseda avtonomija je v zahodnih demokratičnih družbah praviloma pozitivno sprejeta, saj
gre vštric z individualističnim dojemanjem posameznika. Svoboda odločanja in upravljanja v lastnem
imenu, ne samo v moralnem smislu ampak tudi glede ekonomskih in političnih zadev, je vanje trdno
zasidrana. Večino teh vprašanj je treba sicer prepustiti politološkemu in socio-psihološkemu raziskovanju.
Prav tako ni mogoče prezreti, da k pristni avtonomiji parlamenta v pomembni meri prispevajo tudi drugi
deležniki znotraj parlamentarne oblasti, še zlasti strokovno in drugo podporno osebje. Sicer ne neposredno
pri določanju pravil in procesov, ki zagotavljajo avtonomijo, kar je pridržano predstavnikom ljudstva,
temveč pri pripravi izhodišč, prenosu znanj in pri izvajanju teh pravil ter procesov. Glede na njihov
uslužbenski status in naravo dela bi težko zagovarjali stališče, da je njihova osebna avtonomija predpogoj
za avtonomijo parlamenta.
Namen tega dela študije je zatorej oceniti, če in v kolikšni meri že ustavnopravni okvir pogojuje
avtonomijo Državnega zbora z osebno avtonomijo ključnih deležnikov zakonodajne veje oblasti, zlasti, a
ne izključno, poslancev. Izhajamo iz teze, da je avtonomija parlamenta zgolj navidezna, formalna in ne
zadošča, če poslanci kot predstavniki ljudstva avtonomije, tudi lastne, ne dojemajo resno in odgovorno.

2. Ustavnopravni mehanizmi za zagotavljanje avtonomije poslancev
Dejavniki, procesi in mehanizmi, ki vplivajo na avtonomijo poslancev, niso nujno le pravno regulirani
oziroma pogojeni. Na pokončnost in samozavestno opravljanje poslanskih nalog vpliva vrsta dejavnikov,
kot so osebne sposobnosti, etičnost, izobrazba, vzgoja, finančno stanje, itd. Zatečenost v takšni družbeni
realnosti, upoštevaje njeno trdnost in nizko stopnjo hitrega spreminjanja, zelo jasno kaže, da je učinek
pravnega urejanja z namenom zagotavljanja avtonomije poslancev mnogo manjši, kot bi lahko sklepali iz
obsega ustavnega in zakonskega urejanja teh vprašanj. Med dejavnike, ki so sicer vse bolj regulirani, a je
stopnja pravnega urejanja često ohlapna in praviloma izvzeta iz ustavnega urejanja, pa lahko prištejemo
predvsem lobiranje in vpliv političnih strank in odvisnost poslancev od vodstva strank.
Skozi prizmo prava je mogoče avtonomijo poslancev udejanjati in tudi omejevati, oziroma iskati
ravnovesje z drugimi ustavnimi vrednotami in interesi na več načinov. Pomen pravne samoregulacije je
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odvisen že od pravnega akta, s katerim si parlamentarni organ opredeli svoj položaj, pravice njegovih
članov in postopke, po katerih bo posloval. Avtonomijo poslancev marsikateri sistem poskuša zagotavljati
že z akti ustavnega ranga, še bolj pogoste pa so tiste rešitve, ki so urejene v poslovniku ali zakonodaji. Pri
tem prihaja do klasičnega obratnega razmerja med hierarhično veljavo akta in pomembnostjo za
avtonomijo parlamenta in poslanca, saj hierarhično višji pravni akti le izjemoma vsebujejo mehanizme, ki
zagotavljajo avtonomijo poslancev, in če že, jo urejajo dokaj skopo. In obratno, nižji pravni akti, kot je
zlasti poslovnik parlamenta, jih zagotavljajo natančno in celovito. Med pravnimi ukrepi lahko po namenu
ločimo tiste, ki preprečujejo nedopustne posege v avtonomno delovanje poslancev, in tiste, ki poslancem
nalagajo omejitve ali zahteve, s čimer se vzpodbuja pomen avtonomnosti njihovega delovanja.
Obseg ustavne opredelitve samo-regulacije parlamenta kot zakonodajnega organa je v državah zelo
raznolik, nedvomno pa je najbolj očitna silno skopa ureditev položaja zakonodajnega telesa in poslancev
v ustavi pete republike v Franciji. Gotovo lahko velik pomen k posamičnim pristopom pripišemo načinu
in vzrokom za temeljne ustavne spremembe v posamezni državi (npr. kriza upravljanja, revolucija). Kot
že rečeno, slovenska ustavna ureditev v primerjavi z mnogimi sodobnimi ustavami precej skopo ureja
vprašanja organizacije in delovanja Državnega zbora, kar temu na drugi strani daje visoko stopnjo
regulativne avtonomije, ki se izraža v povsem samostojno sprejetem in izvajanem poslovniku državnega
zbora. Zakoni le redko posegajo v regulativno avtonomijo državnega zbora, še najbolj zakon o poslancih.
Bolj konkretno, med najbolj pogoste (ustavno)pravne ukrepe za zagotavljanje avtonomije poslancev
spadajo (1) reprezentativni poslanski mandat in nevezanost na navodila, (2) poslanska imuniteta in (3)
nezdružljivost funkcije in neizvoljivost. Medtem ko sta prvi in drugi sklop ukrepov namenjena predvsem
preprečevanju, da bi drugi oblastni organi, zlasti pa izvršilna veja oblasti in sodišča, imeli občuten vpliv na
ravnanja in odločanje poslancev, se s tretjim sklopom poskuša omejiti tudi določena ravnanja in hotenja
poslancev, ki bi sicer lahko ogrozila njihovo avtonomnost pri sprejemanju odločitev v predstavniškem
telesu.
V nadaljevanju se bomo opredelili do prvega in tretjega sklopa ustavnopravnih ukrepov za zagotavljanje
avtonomije poslancev. O imuniteti poslancev je bilo v slovenski ustavno-pravni literaturi spisana vrsta
poglobljenih prispevkov.263

3. Tipologija poslanskega mandata
Po slovenski ustavi so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Gre
torej za reprezentativni (predstavniški) mandat.264

Na primer, I. Kaučič, Omejitev ali odprava poslanske imunitete. Javna uprava 41 (2005) 2/3, str. 435-451; I. Kaučič,
Izključitev in omejitev odgovornosti. V: V. dnevi javnega prava : Portorož, 7.-9. junij 1999, str. 297-310; I. Kaučič,
Sprememba ustavne ureditve poslanske imunitete. V: VIII. dnevi javnega prava, Portorož, 10.-12 junij 2002, str. 247-258;
I. Kaučič, M. Cerar,Imuniteta poslancev. Teorija in praksa 32 (1995) 1/2, str. 52-68.
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V predstavniški demokraciji je poslanski mandat pogojen z naravo predstavništva.265 Med poslanci, ki so
člani predstavniškega telesa, in ljudstvom obstoji vez, ki se preverja na volitvah. Govorimo o mandatnem
razmerju med poslancem in volilnim telesom kot predstavljanim. Praviloma lahko le član državne tvorbe
predstavlja ljudstvo kot poslanec. Na eni strani kot član družbe sodeluje pri izvrševanju oblasti v državi
tako, da enako kot vsi ostali člani, prispeva svoj glas pri oblikovanju predstavniškega telesa, po drugi strani
pa kot poslanec sprejema temeljne odločitve v imenu ljudstva kot suverena.266 Ta dvojna funkcija
posameznika ima pomemben vpliv, kako razumeti razmerje med poslancem in volilnim telesom,
predvsem v kolikšni meri je poslanec vezan na stališča volilnega telesa oziroma ali zadošča, da sledi svojim
prepričanjem.
Predmet mandatnega razmerja je izvrševanje suverenosti.267 Pri tem je možno gledati na ljudsko
predstavništvo z dveh plati, ki imata vsaka zase specifične posledice na položaj in vlogo poslanca v
predstavniškem telesu. Prva možnost je, da opazujemo suverenost ljudstva kot suverenost množice
posameznikov, ki imajo vsak zase določen delež te ljudske suverenosti. Ljudska suverenost je zgolj
seštevek volj posameznikov, ki uživajo volilno pravico. Ta miselnost izhaja iz srednjeveškega fevdalnega
prepričanja, da se pravice in dolžnosti lahko ustvarjajo in spreminjajo le s privolitvijo strank.268 Volja
večine posameznikov, ki zadošča za veljavno odločitev, je zato določljiva. Na podlagi takšnega izhodišča,
je možno izpeljati tri sklepe. Prvič, ker so si člani družbe v zadevah politike enaki, je delež enega člana
družbe enak deležu drugega. Govorimo, da uživajo volivci splošno in enako volilno pravico. Drugi sklep
se glasi, da je predstavniška demokracija zgolj druga najboljša možnost, saj jo prekaša neposredno
izvrševanje suverenih pravic. Referendumi in druge oblike neposredne demokracije se morajo izvajati čim
pogosteje, ker imajo večjo težo kot sprejeta odločitev v predstavniškem telesu. Tretjo in najpomembnejšo
ugotovitev lahko strnemo v misli, da je v skladu s takšnim dojemanjem ljudske suverenosti lahko mandat
poslancev opredeljen in imperativen. Opredeljen je zato, ker predstavlja voljo državljanov oziroma
volivcev v volilni enoti. Imperativen je toliko, kolikor je omejen z navodili volivcev.269 Volja volivcev je
le iz razloga racionalnosti izražena preko poslanske volje, kar pomeni, da se je poslanski mandat pokrival
s civilnopravnimi elementi mandata. Takšno videnje ljudske suverenosti je zastopal Rousseau.270
Drugo videnje ljudske suverenosti se pokriva z narodno suverenostjo, kot jo je uveljavila francoska
revolucija. V tem primeru je suveren narod kot celota, oblast izvira iz abstraktne in nedeljive celote,
neodvisno od teritorialne razdelitve države in od članov družbe, ki jo sestavljajo. V predstavniškem telesu
se odraža volja naroda, s čimer postane obrobna resnična volja volivcev. Na podlagi teh izhodišč je možno
razumeti položaj poslanca v razmerju do suverena v povsem drugi luči. Prva razlika se kaže v pomenu
volilne pravice, saj volilna pravica ni več pravica, ampak funkcija, ki se izvršuje na račun naroda. To tudi
pomeni, da lahko zakon uredi izvrševanje volilne pravice, npr. z določitvijo pogojev, na podlagi katerih je
posameznik upravičen sodelovati pri volitvah predstavniškega telesa. Kot drugo lahko ugotovimo, da so
poslanci izključni predstavniki volje naroda, še več, instituti neposredne demokracije so nepotrebni.
C. Turpin, British Government and the Constitution (1985), str. 442 – 443.
Ta razklanost izhaja iz delitve na zasebno in javno, kjer je posameznik hkrati član civilne družbe in tudi državljan kot
pripadnik države.
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Poslanci tudi niso dolžni odločati, kot to zahteva volja ljudstva, saj nimajo imperativnega mandata, ker
črpajo svojo moč odločanja iz naroda kot nedeljive celote. Njihov mandat je zato reprezentativen, poslanci
niso vezani na navodila volivcev. To, kar podelijo volivci svojemu poslancu, niso navodila, marveč
zaupanje.271 Volivci jih tudi ne morejo klicati na odgovornost, zato v takšnem sistemu ne poznamo
instituta odpoklica. To pomeni, da je poslanski mandat splošen in reprezentativen. Tretje, ker narod
predstavlja celoto z lastno in nedeljivo voljo, ki izraža potrebe naroda kot celote, mora biti ustavni red
zasnovan tako, da ne dopušča večini poslancev v predstavniškem telesu popolne svobode, ki bi se lahko
obrnila zoper potrebe celotnega naroda. Parlamentarna prevlada večine je iz tega razloga nujno soočena
sicer v večji ali manjši meri s sistemom zavor in ravnotežij.272
Vendar sta tako imperativni in še posebej reprezentativni mandat kot izvedba načela ljudske suverenosti v
svojem bistvu okrnjena. Zastopanec in zastopnik naj bi imela že v načelu enake interese, saj v nasprotnem
zastopnik ne bi dobil mandata za zastopanje. V realnosti tega ujemanja med interesi ni, ampak se v načelo
reprezentativnega mandata kot »dejavnik korekcije« vrivajo določeni elementi volilnega prava (npr.
volilni pragi), večinskega odločanja in v skrajnem primeru tudi »začasni odvzem poslanskega mandata«
oziroma prevzem zakonodajne funkcije z odločanjem ljudstva na referendumu.273 Še bolj v
reprezentativni mandat poslancev posegajo politične stranke, ki izničujejo nevezanost poslancev na
kakršnakoli navodila.
Če preskočimo iz filozofskih voda v pravne, lahko za reprezentativni mandat ugotovimo, da je, pravno
gledano, splošen, nevezan na navodila in nepreklicen.274 Vsi trije vidiki reprezentativnega mandata so med
seboj neločljivo povezani. Za splošnost smo že omenili, da je poslanec predstavnik celotnega ljudstva. Iz
načela ljudske suverenosti izhaja, da je poslanec lahko predstavnik zgolj celotnega ljudstva, zato ne more
biti vezan na navodila od nikogar. Poslanec uživa popolno avtonomnost v razmerju celo do volilnega
telesa, iz katerega črpa lastni mandat. Če so poslanci predstavniki celotnega ljudstva, iz tega razloga ne
morejo zastopati partikularnih interesov. Poslanec ni vezan na navodila, nihče ne more poslancu vsiliti
kakršnegakoli stališča. Kot zadnje, poslančev mandat je nepreklicen. Poslanec izvršuje mandat v
predstavniškem telesu toliko časa, kot traja mandatna doba predstavniškega telesa. Poslancu proti njegovi
volji ni možno odvzeti mandata v času, ko opravlja poslanske naloge. Pravne sankcije zoper poslanca v
primeru, da ne izpolnjuje pričakovanj volivcev, niso možne. Volivcem je dana zgolj možnost, da na
naslednjih parlamentarnih volitvah podelijo svoj glas drugemu kandidatu.
Po drugi strani imperativni mandat pomeni, da je izvoljeni predstavnik v parlamentu samo pooblaščen
zastopnik volilnega telesa in mora v celoti ravnati po navodilih tega telesa. Za svoje delo je odgovoren
volivcem, zato imajo volivci pravico nadzora nad njegovim delom in nenazadnje pravico odpoklica.275
Poslanec z imperativnim mandatom ostane v pravnem razmerju do volilnega telesa čez celotno mandatno
dobo, medtem ko pri reprezentativnem mandatu pravna vezanost do volilnega telesa ugasne z izvolitvijo.
Imperativni mandat izhaja iz tega, da se lahko pravice in obveznosti sprejemajo in spreminjajo samo s
privolitvijo tistega, na katerega se nanašajo. Pri imperativnem mandatu je oblikovalec politične volje
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volilno telo in ne poslanec sam. Volilno telo ustvarja pritisk na odločitve poslanca s tem, da ga lahko
kadarkoli odpokliče, če ni zadovoljno z odločitvami poslanca. Poslanec zaradi tega sledi volji volilnega
telesa. Volilno telo bo uveljavilo najstrožjo pravno sankcijo, to je odpoklic, ko bo prišlo med odločitvami
poslanca in politično voljo volilnega telesa do razkoraka.
Kar samo po sebi se postavlja vprašanje, katerega od omenjenih tipov poslanskih mandatov izbrati.276
Kategoričnega, najboljšega odgovora ne more biti že iz razloga, ker sam pojem političnega predstavništva
v sebi nosi ogromno mero abstrahiranja. Podobno, kot je nemogoče slona spraviti v hladilnik, ne more
volja manj kot tisoččlanskega predstavniškega telesa ustrezno nadomestiti v vseh niansah volje več
milijonov volivcev, ne glede na to, ali je v parlamentu zastopan narod ali volivci kot posamezniki. Oba
vsebujeta določene prednosti in slabosti. Na prvi pogled bi lahko šteli reprezentativni mandat kot slabšo
izbiro zaradi teorije narodne suverenosti, ki sama po sebi ne zagotavlja splošne volilne pravice. Politična
realnost dokazuje nasprotno, kajti imperativni mandat v kombinaciji z avtoritarnim režimom se je
praviloma izkazal za zelo zatiralskega, saj je mandat predstavnikov ljudstva zaradi vezanosti vselej v rokah
ozkih krogov političnih skupin na oblasti.277 Vendarle gre zgolj za izkustveno ugotovitev, zato previdnost
pri sprejemanju takšnih stališč ni odveč. Tudi reprezentativni mandat sam po sebi ne more zagotoviti
demokratičnega delovanja v parlamentarnem sistemu. Izbira reprezentativnega mandata naj bi bila
velikokrat bolj sad pragmatičnih kot teoretičnih oziroma ideoloških razlogov. Sistemi z imperativnim
mandatom naj bi, spet na podlagi izkustev v praksi, težili k povečani polarizaciji političnih stališč v
parlamentu, medtem ko naj bi se sistemi z reprezentativnim mandatom bolj naslanjali k sklepanju
kompromisov in iskanju soglasja.278 Tudi tukaj odločitev za enega od tipov poslanskega mandata ne more
odločilno opredeliti političnega prostora v parlamentu. Vsaj enako pomembno vlogo, kako se bodo
poslanci odzivali na politične izzive v parlamentu, igrata tudi način kandidiranja na volitvah v parlament
ter sistem delitve mandatov.
Tudi zgodovinski pregled kaže na to, da se je imperativni mandat umaknil reprezentativnemu. V začetnem
obdobju parlamentarizma je bilo še možno, da predstavniki v parlamentu ravnajo po navodilih tistih, ki so
jih predstavljali. V času bojev za uveljavitev ljudske suverenosti in oblikovanja demokratičnega
parlamenta je za poslance veljala dolžnost, da odstopijo v primeru, če to zahtevajo volivci.279 Poslanec je
vnaprej podpisal svojo odstopno izjavo, katero so lahko iz njegove volilne enote poslali v parlament v
primeru nezadovoljstva z njegovim delom. Imperativni mandat je bil v začetku še mogoč, saj so se v
parlamentu obravnavale najbolj splošne zadeve, zato tudi ni bilo težko slediti navodilom volilnega telesa.
S širitvijo zadev, ki so se obravnavale v parlamentu, je bilo delovanje parlamentarcev v skladu z navodili
dejansko onemogočeno. Prehod iz imperativnega v predstavniški mandat je slikovito razviden že iz
začetkov parlamentarizma. V obdobju Edvarda I. se je v Angliji pojavilo vprašanje, kdo bo kril stroške
poslanca, ki je bil napoten v parlament. Takrat je še veljalo, da so osebe, ki niso imele volilne pravice,
oproščene prispevkov za poslanske dnevnice. Takšno naziranje je v skladu z idejo imperativnega mandata,
saj naj stroške poslanca krijejo tisti, ki jih bo poslanec zastopal. Kasneje, v 14. stoletju je že prevladalo
Končna izbira je odvisna od politične moči družbenih skupin v neki državi, obveljala bo tista, ki prevladujoči družbeni
skupini najbolj odgovarja. D. Prodanović, Imperativni i slobodni mandat članova predstavničkih tela (1979), str. 134. Da
je temu res tako, nakazuje tudi politična praksa, zlasti v času revolucij. Prim. B. Režek, Razvoj poslanskega mandata ...
(1955), str. 38 – 39.
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stališče, da so prispevki za dnevnice poslancev splošni davek, ki ga mora plačati celokupno prebivalstvo
volilnega okraja. Preskok je očiten – poslanec je postal zastopnik celotnega okraja, ne samo volivcev.280
To pomeni, da je poslanski mandat splošen, poslanci naj bi bili predstavniki celotnega ljudstva in ne zgolj
volilne enote, v kateri so bili izvoljeni.281 Poleg tega je bil značaj nekaterih zadev parlamenta takšen, da je
izključeval sprejemanje obveznih navodil. Angleški parlament ni bil samo zakonodajni organ, temveč se
je ukvarjal tudi z upravnimi in pravosodnimi zadevami. V okviru teh zadev je veliko takih, ki se ne tičejo
vseh volivcev, obenem pa tudi upravne in pravosodne zadeve niso dopuščale takšnega svobodnega
preudarka kot zakonodajno delo.282
Tako sta bili v obrisih prikazani temeljni obliki poslanskega mandata – imperativni in reprezentativni
mandat.283 Če pogledamo, kakšna je ureditev v večini primerjanih držav, je možno ugotoviti, da je
imperativni mandat prepovedan skorajda v vseh državah.284 Poslanci niso vezani na imperativni mandat
(npr. 67. člen španske ustave). Ustave drugih držav so uveljavile pravilo z navedbo sankcije, da je
imperativni mandat ničen (npr. 27. člen francoske ustave), ali vsebinsko opredeljujejo, kakšna je narava
mandata s tem, da poslanci niso vezani na kakršnakoli navodila in da bodo odločali v skladu s svojo vestjo
ali prepričanjem (npr. prvi odstavek 38. člena nemške ustave).
Predstavitev poslanskega mandata se je do sedaj dotaknila zgolj pravnih vidikov mandata poslancev,
vendar se politična praksa v predstavniških demokracijah po vsebini ne pokriva z namenom in cilji
reprezentativnega poslanskega mandata.285 Tako slovesno proglašena neodvisnost predstavnikov je torej
ostala samo na papirju.286 Kot defetistično pove Režek, njen glavni grobar so bile politične stranke.287
Poslanci resda niso pravno vezani na navodila kogarkoli, vendar jim dejansko omejuje svobodo odločanja
politična stranka, kateri pripadajo.288 Tudi v mnogo bolj demokratičnih ureditvah, kot je indonezijska,
lahko politične stranke v pomembni meri vplivajo na razpravljanje in glasovanje poslanca.289 Ne gre sicer
L. Pitamic, Država (1926), str. 91 – 92; B. Režek, Razvoj poslanskega mandata ... (1955), str. 10 – 11.
Nasprotno velja za Združeno kraljestvo, kjer naj bi bili člani spodnjega doma predstavniki volilne enote, v kateri so
bili izvoljeni. Takšno stališče je lahko zgolj posledica sistema delitve mandatov, saj se poslanci volijo na podlagi sistema
relativne večine v enomandatnih volilnih enotah.
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za pravno vezanost poslanca na voljo politične stranke, zato tudi izstop iz politične stranke nima za
posledico prenehanja mandata poslanca. Politična moč političnih strank se krepi skozi vedno bolj izključno
pravico kandidiranja kandidatov na parlamentarnih volitvah.290 Poslanec, ki želi ponovno kandidirati na
parlamentarnih volitvah, se zaveda, da mora slediti odločitvam, ki jih je, po bolj ali manj demokratičnih
pravilih, sprejela politična stranka.291 Poslančevo nestrinjanje z odločitvami v politični stranki bo privedlo
do tega, da na naslednjih volitvah ne bo na kandidatni listi politične stranke.292 Zato poslanci namesto, da
bi sledili svojemu prepričanju, raje iz pragmatičnih razlogov sledijo sklepom, ki jih je sprejela politična
stranka. Politična stranka je sicer nemočna v času trajanja mandata poslanca in ga z nobenim ukrepom ne
more disciplinirati, če poslanec noče slediti njenim odločitvam. Drugi element, ki prispeva k strankarski
poslušnosti poslanca, se kaže v finančni odvisnosti poslanca. Na podlagi politične prakse v zadnjih
dvajsetih letih se da sklepati, da se je v političnem boju, še zlasti v času pred volitvami, nemogoče
enakovredno bojevati za glasove volivcev, če kandidat nima zadostnega finančnega zaledja v predvolilni
kampanji. Zato lahko politična stranka, ki zagotavlja kandidatom financiranje, zahteva večjo lojalnost s
strani kandidata. Politične stranke so zaradi »filtriranja kandidatov« za volitve pridobile izredno politično
moč, čeprav se formalnopravni položaj političnega predstavništva ni spremenil.293 Če teoretične
pomisleke preverimo s politično prakso, lahko ugotovimo naslednje: v nemški parlamentarno–politični
praksi se je izkristaliziralo stališče, da vrh politične stranke na zvezni ravni ni vsemogočen. Po eni strani
ga omejujejo pravila, da kandidate na volitvah v zvezni zbor določajo odbori političnih strank na ravni
okrožij (Kreis). Prav tako prispeva k relativni samostojnosti poslancev v razmerju do politične stranke, še
zlasti tistih z daljšim poslanskim stažem, dober dostop do pomembnih informacij, razumevanje
institucionalnega delovanja in parlamentarne izkušnje. Po drugi strani se kaže vezanost poslanca na
politično stranko predvsem glede vprašanja ponovnega kandidiranja ter v dolžnosti plačevanja članarine
in sodelovanja v delu politične stranke. Poslanci zveznega zbora pomembno vplivajo na vsebino
političnega programa stranke. Na podlagi navedenega je prevladalo stališče, da se v razmerju med
poslancem in politično stranko ustvarja napetost in tudi medsebojna odvisnost, ki izhaja iz poslančeve
odvisnosti od politične stranke glede ponovne kandidature na eni strani ter relativne poslančeve
samostojnosti in možnosti vplivanja na program politične stranke na drugi strani.294 Ne glede na nemške
izkušnje, ki kažejo na relativno samostojnost poslancev v razmerju do politične stranke, si je možno
zamisliti tudi takšne ureditve, kjer si vodstvo politične stranke zagotovi poslušnost svojih poslancev zaradi
prevlade znotraj politične stranke. V tem primeru se ideja o reprezentativnem mandatu razblini kot milni
Tako ne preseneča trend, da se pogoji za kandidiranje samostojnih kandidatov oziroma list kandidatov dodatno
zaostrujejo. Politične stranke tako iz boja za politično oblast izrivajo nepredvidljive protikandidate in s tem ustvarjajo
politični »oligopol«. V slovenski ureditvi je prišlo do teh procesov na parlamentarnih volitvah s spremembo Ustave iz leta
2000, podobno tudi s poskusom omejitve možnosti kandidiranja za člane občinskih svetov na lokalnih volitvah (ZLV-F,
Ur. l. RS, št. 121/2005).
291
Moderno politično predstavništvo dopušča ponovno kandidiranje poslancev. To lahko privede do tega, da poslanci ne
sledijo interesom in volji celotnega volilnega telesa, čeprav bi zaradi tega na naslednjih volitvah njihova izvolitev bila
ogrožena. Poslanec, ki ima namen ponovno kandidirati, bo podredil svoje delovanje uveljavitvi svojega partikularnega
interesa po ponovni izvolitvi na račun splošnega interesa. Pravna rešitev tega problema, ki je v politični praksi vseskozi
prisoten, bi lahko bila bodisi v omejitvi ponovnega kandidiranja bodisi v trajnem mandatu. Obe rešitvi imata toliko drugih
slabih lastnosti, da ni verjetno, da bi se uveljavili. Trajni mandat zanika možnost ljudstva, da po določenem času ponovno
odloča o tem, kdo jih bo predstavljal. Prepoved ponovnega kandidiranja onemogoča kakršnokoli politično kontinuiteto
dela v parlamentu.
292
S. S. Schüttemeyer, Hierarchy and Efficiency in the Bundestag: The German Answer for Institutionalizing Parliament,
v: Parliaments in the Modern World (1994), str. 48 – 49.
293
R. Kocjančič, Delegatski mandat (1982), str. 17.
294
S. S. Schüttemeyer, Hierarchy and Efficiency in the Bundestag: The German Answer for Institutionalizing Parliament,
v: Parliaments in the Modern World (1994), str. 49.
290

139

mehurček, saj poslanec ne razmišlja o volji oziroma ne upošteva volje volilnega telesa, temveč zgolj o
možnosti ponovne izvolitve. Zato je velikega pomena, da obstoji tudi znotraj političnih strank
demokratično določanje kandidatur na volitvah. K demokratičnemu delovanju političnih strank bi
prispevala tudi večja pluralnost mnenj in čim večje in aktivno članstvo v politični stranki, ki bi
preprečevalo odtujitev vodstva politične stranke od članstva, posredno pa tudi predstavniškega organa od
volivcev.
Drugi pomemben dejavnik, ki v družbeni realnosti vedno bolj posega v poslančevo samostojnost, je pojav
parlamentarnega lobiranja. Z lobiranjem hočejo gospodarske družbe, skupine pritiska, interesne skupine
vplivati na sprejem odločitev v predstavniškem telesu tako, da bi zakonodaja odsevala partikularne
interese, ki jih te skupine zagovarjajo. Za razliko od razmerja med poslancem in politično stranko, ki
vsebuje v manjši ali večji meri tudi odnos subordinacije, temelji lobistično razmerje na poskusih podajanja
informacij, svetovanja, priporočanja in sklepanja pogodbenih razmerij. Zato v primeru lobiranja še mnogo
manj pridejo v poštev kakršnekoli pravne sankcije za mandat poslanca. Ne glede na izostanek pravnega
razmerja med lobističnimi skupinami in poslanci je jasno, da poskušajo lobistične skupine vplivati na
odločanje poslanca. V zadnjem času se poskuša zakonodajno urejati dovoljene in nedovoljene oblike
lobiranja iz razloga, ker je prihajalo do dejanj, kjer so zadosti močne in prodorne lobistične skupine uspele
izposlovati zakonodajne rešitve, ki so šle v korist lobističnim skupinam, vendar hkrati na škodo celotne
družbe.295 Lobiranje poteka predvsem v času trajanja poslanskega mandata, toda veliko vlogo igra že v
času predvolilnih kampanj. Slednje predstavljajo velik finančni zalogaj ne samo za kandidate, temveč tudi
za največje politične stranke v državah, zato se morajo finančna sredstva za kampanjo zagotavljati tudi s
pomočjo prispevkov gospodarskih družb in drugih organizacij. Te v zameno želijo določeno
»protivrednost«, ki se praviloma odraža v zavzemanju politične stranke in njenih poslancev za določene
zakonodajne rešitve, ki ustrezajo financerjem politične stranke. Ekonomska odvisnost političnih strank in
kandidatov za poslance od prispevkov gospodarskih podjetij se dejansko nanaša tudi na vprašanje
reprezentativnega mandata. Če smo v primeru vezanosti poslanca na politično stranko govorili o
strankarskem mandatu, lahko v primeru vezanosti politične stranke na gospodarska podjetja govorimo o
ekonomskem mandatu. Ekonomski mandat izključuje reprezentativne elemente poslanskega mandata v
primeru, da je poslanec podvržen pritiskom interesnih skupin, katerih cilj je sledenje zasebnim interesom.
V dosedanjem prikazu tipov poslanskega mandata smo posegli tako na pravno, politološko in ekonomsko
področje. Skupno tako reprezentativnemu mandatu, strankarskemu mandatu in ekonomskemu mandatu
je dejstvo, da na vse tri vidike poslanskega mandata v manjši ali večji meri vplivajo določbe o
nezdružljivosti funkcije poslancev v predstavniškem telesu. V zvezi z reprezentativnim mandatom je
namen nezdružljivosti funkcije poslanca v tem, da se poskuša s pravnimi omejitvami poslancu zagotoviti,
da sledi zgolj lastni vesti in da ni pravno vezan na navodila kogarkoli drugega. Zato so najbolj pogoste
oblike nezdružljivosti poslanske funkcije tiste z drugimi funkcijami ali delom v državnih ali lokalnih

Za veliko večino držav lahko ugotovimo, da se vprašanja pravnega normiranja lobiranja lotevajo po delih in nepopolno
in še to običajno znotraj predpisov, ki prvenstveno urejajo druga vprašanja (npr. položaj poslancev ali drugih visokih
državnih funkcionarjev). Poglavitne težave, ki se pojavljajo pri pravnem urejanju lobiranja so prepletenost tega prostora s
številnimi in težko prepoznavnimi in definiranimi pojavnimi oblikami in subjekti, zapletenostjo mehanizmov političnega
odločanja, konfliktov interesov. Leta 1999 je bil vložen v državni zbor zakon o lobiranju, katerega namen je bil urediti
procese lobiranja ter določanje pravic in dolžnosti lobistov in lobiranih ter opredeliti z zakonom tiste vplive civilne družbe
na splošne državne odločitve, ki potekajo mimo političnih strank.
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organih, v katerih bi lahko bil poslanec podvržen pravnim sankcijam ali nadzoru, ki bi lahko vplivali na
poslančevo odvisnost pri sprejemanju odločitev v parlamentu.
Institut nezdružljivosti funkcije poslanca s pridobitno dejavnostjo je eden od načinov, kako čim bolj
omejiti vplive ekonomskega mandata na odločanje poslanca v parlamentu. Poslancu so naložene razne
obveznosti, ki mu otežujejo možnost, da bi namesto splošnega družbenega interesa uveljavljal ekonomske
interese posameznih gospodarskih ali interesnih skupin, katerih pripadnik je sam ali pa tudi ne.
Še najmanj vpliva ima nezdružljivost poslanske funkcije na strankarski mandat. Medtem ko institut
nezdružljivosti funkcije sodi v sfero pravnega, je strankarski mandat pojav, ki je neločljivo povezan s
politično dejavnostjo poslancev in političnih strank. Delovanja poslanca v predstavniškem telesu ni
mogoče ločiti od njegovih političnih prepričanj in njegove pripadnosti politični stranki. Omejevanje
poslanca na področju političnega bi pomenilo zanikanje predstavniške demokracije. Vendar politični
mandat hkrati tudi pomeni, da poslanec ne more hkrati opravljati drugih funkcij, ki temeljijo na
neodvisnosti in nepristranskosti nosilca takšne funkcije. Prav političnost poslanske funkcije in dejanska
vezanost na stališča politične stranke onemogočajo poslancu, da bi opravljali funkcije sodnika, varuha
človekovih pravic, itd.

4. Personalna delitev oblasti
Personalna delitev oblasti predstavlja pomemben vidik načela delitve oblasti.296 Ker se zdi tako
samoumevna, je tudi precej zanemarjena v pravni teoriji. Nobena oseba ne sme opravljati več funkcij
hkrati, če bi lahko na ta način uspela z zlorabo oblasti nekaznovano zamajati temelje svobodi in
dostojanstvu posameznikov. Ne glede na vsebino oblastnih funkcij in razmerja med njimi (funkcionalni
in organizacijski vidik načela delitve oblasti) je nemogoče uveljaviti načelo delitve oblasti, ne da bi v
pretežni meri razmejili opravljanje oblastnih funkcij tudi na personalni ravni. Po drugi strani sta
funkcionalni in organizacijski vidik načela delitve oblasti tista, ki opredeljujeta, katere funkcije se ne smejo
opravljati hkrati. Različni vidiki načela delitve oblasti so tako medsebojno pogojeni. Personalni vidik
zahteva po eni strani, da so oblastne funkcije med seboj ločene in da funkcije opravljajo različne osebe. Po
drugi strani dopušča (vendar še ne zagotavlja), da se opravlja medsebojni nadzor med nosilci oblastnih
funkcij. Personalni vidik načela delitve oblasti je tako imanenten kateremukoli sistemu politične
organizacije oblasti. K temu prispevajo tako pravno–politični razlogi kot tudi kompleksnost družbenih
sistemov v državi, ki onemogoča opravljanje vseh oblastnih funkcij eni osebi.
Določbe o nezdružljivosti funkcije so najpomembnejši in tudi najbolj pogosto uporabljani instrument
normodajalca za ureditev personalne delitve oblasti v državi, pri čemer načelo delitve oblasti ni edini razlog
in motiv, zaradi katerega se določijo funkcije in dejavnosti, s katerimi je neka oblastna funkcija
nezdružljiva. Tako je nezdružljivost funkcije z opravljanjem pridobitnih dejavnosti namenjena
preprečevanju konflikta interesov, ki se pojavi pri hkratnem uveljavljanju zasebnih in splošnih interesov,
kjer bi lahko prvi zameglili poslančevo videnje splošnega interesa volivcev, ki jih zastopa. Institut
nezdružljivosti funkcije je po eni strani širši in po drugi strani ožji pojem od personalne delitve oblasti.
Presek personalnega načela delitve oblasti in nezdružljivosti funkcije se kaže zgolj pri nezdružljivosti
hkratnega opravljanja dveh ali več oblastnih funkcij.

Pretežni del tega poglavja je črpan iz avtorjevega prispevka S. Zagorc, Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske
funkcije. Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, Maribor 2009.
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V čem se torej kaže povezava med vprašanjem suverenosti in instituta nezdružljivosti poslanske funkcije?
Prva povezava se kaže v dejanskem opravljanju nalog suverena. Vsa oblast v državi vsaj nominalno izhaja
iz ljudstva in pripada ljudstvu in nosilci oblasti delujejo kot predstavniki ljudstva. Čeprav je položaj
suverena z ustavami vseh modernih parlamentarnih demokracij podeljen ljudstvu, večino nalog suverena
dejansko opravi predstavniško telo, ki ga sestavljajo poslanci. Pojem ljudstva sicer igra manjšo vlogo v
pravu, kot jo ima v okviru socioloških in politoloških ved. V ustavnopravni terminologiji se daje poudarek
pravnemu statusu državljanstva; še natančneje, vlogo suverena opravljajo le tisti državljani, ki imajo
volilno pravico. Poslanci so namreč izvoljeni na neposrednih volitvah s strani državljanov z volilno
pravico. Če imajo poslanci, ki opravljajo svoje delo v kolektivnem organu (parlament oziroma državni
zbor v Republiki Sloveniji), dejansko moč suverena, se takoj postavi vprašanje, če in kako omejiti
možnosti, da ne bi poslanci in parlament, kot vrhovna instanca sprejemanja temeljnih pravnih pravil v
družbi, zlorabili svojega položaja. Kot eden od ukrepov za zagotovitev poslanske samostojnosti in
neodvisnosti na eni strani in za preprečitev zlorabe oblasti na drugi strani je možen tudi institut
nezdružljivosti funkcije. Namen slednjega je po eni strani preprečitev hkratnega opravljanja več funkcij,
po drugi strani pa tudi zagotovitev, da se različni nosilci državne oblasti med seboj učinkovito nadzorujejo.
Razmerje med suverenostjo in nezdružljivostjo poslanske funkcije je po svoji vsebini v negativni
korelaciji. Medtem ko suverenost predstavlja odraz dejanske moči, ki je neomejena z zunanjimi dejavniki,
je namen instituta nezdružljivosti funkcije v tem, da prepoveduje ali omejuje opravljanje funkcionarjem
več oblastnih funkcij hkrati. Nezdružljivost poslanske funkcije je tako eden od mnogih pravnih ukrepov,
da se omeji moč tistih, ki po pooblastilu suverena odločajo o temeljnih družbenih zadevah. Uporaba
instituta nezdružljivosti poslanske funkcije črpa svojo legitimnost v strahu pred kopičenjem moči v rokah
suverene osebe ali organa, pri čemer to tezo potrjujejo tako teoretična razmišljanja kot tudi zgodovinske
izkušnje.
Tako za oblastne funkcije kot tudi za neoblastne funkcije lahko velja, da so med seboj nezdružljive glede
na namen, ki naj bi ga z opravljanjem teh funkcij sledili. Vendar ima institut nezdružljivosti oblastnih
funkcij precej širši in za delovanje države večji pomen kot nezdružljivost neoblastnih funkcij, saj se s prvim
želi preprečiti kopičenje oblasti, ki bi v skrajnem primeru lahko vodilo do vzpostavitve neomejene oblasti
suverena.
Država je zaradi kompleksnosti družbenega razvoja postala sistem z ogromnim številom sodelujočih v
izvrševanju njenih funkcij. Ker niso vse funkcije, naloge in položaji v okviru državnega aparata enako
pomembni, so se izoblikovala pravila, s katerimi se razlikuje med bolj pomembnimi nosilci funkcij države
in preostalimi, ki opravljajo strokovna ali administrativno–tehnična opravila. Nemalo težav povzroča
vprašanje, kako razmejiti prve od drugih, še zlasti ločitev uradniških in funkcionarskih položajev tako na
državni kot na lokalni ravni. V zvezi z institutom nezdružljivosti funkcije z drugimi funkcijami se je treba
nasloniti na formalno definicijo funkcije in funkcionarjev, t.j. na opredelitev kroga funkcionarjev, kot ga
določa zakonodaja. Ta omogoča, da se natančno in vnaprej ve, na koga se nanašajo določbe o
nezdružljivosti funkcije. Hkrati na podlagi formalne definicije lahko določimo obseg tistih funkcij, s
katerimi je opazovana funkcija nezdružljiva, kar bo še posebej prišlo prav v primeru, če zakon na splošen
način in ne poimensko določa nezdružljivost funkcije z drugimi funkcijami (npr. da je funkcija
nezdružljiva z opravljanjem vseh drugih funkcij v državnih organih). Zakonodaja je na več mestih
opredelila, da je poslanec državnega zbora funkcionar, ki mora svojo funkcijo opravljati poklicno. S tem
so podana izhodišča za urejanje instituta nezdružljivosti funkcije poslanca državnega zbora, ker tako
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funkcionarski položaj in poklicnost opravljanja funkcije v veliki meri opredeljujeta obseg nezdružljivih
funkcij in dejavnosti s poslansko funkcijo.
Institut nezdružljivosti funkcije se nanaša predvsem na skladnost opravljanja ene funkcije z drugo. Za
kakršnakoli nadaljnja razmišljanja je treba izbrati funkcijo, ki bo predmet presoje, zatem kdo takšno
funkcijo opravlja, kakšne so pravne in politične zahteve za opravljanje te funkcije. Naloge odločanja v
predstavniškem telesu opravljajo poslanci, ki pridobijo mandat za opravljanje nalog na podlagi splošnih
volitev. Poslanski mandat lahko ocenjujemo s pravnih, ekonomskih in političnih vidikov. Čeprav smo
prišli do več sklepov v okviru obravnave poslanskega mandata, se bomo na tem mestu omejili zgolj na
tiste sklepe, ki so v neposredni zvezi z institutom nezdružljivosti funkcije.
Obravnava poslanskega mandata v zvezi z institutom nezdružljivosti funkcije je potrebna iz dveh
razlogov. Prvi je precej očiten ter izhaja iz dejstva, da institut nezdružljivosti funkcije praviloma povzroča
pravne učinke le v času, ko poslanec opravlja svojo funkcijo. Zato je bilo treba analizirati, kdaj poslanec
nastopi svojo funkcijo, kakšen je tek njegove funkcije in kdaj mu funkcija preneha. Primerjane ureditve se
med seboj razlikujejo, vendar prevladuje ureditev, da poslancem začne teči mandat s potrditvijo
poslanskega mandata. Praviloma, tako je tudi v Sloveniji, potrdi poslanske mandate kar predstavniško telo
samo. Sodno varstvo za osebo, ki ji ni bil potrjen poslanski mandat, v primerjanih ureditvah ni nujno
zagotovljeno. V naši ureditvi ga poznamo v obliki pritožbe na ustavno sodišče. Le v času teka poslanske
funkcije je možno, da pride do uporabe določb o nezdružljivosti funkcije. Pri tem je treba opozoriti, da v
času mirovanja poslanske funkcije določb o nezdružljivosti poslanske funkcije ni mogoče uporabiti.
Mirovanje poslanske funkcije z vidika poslanskega mandata pomeni prenehanje vseh pravic in obveznosti
poslanca, razen pravice vrniti se na poslansko funkcijo. Pravico vrnitve v poslanske klopi lahko oseba
izkoristi le v teku mandatne dobe državnega zbora, v kateri je bila izvoljena.
Drugi razlog se nanaša na vprašanje, ali imata reprezentativni in imperativni poslanski mandat kot temeljni
pravni obliki poslanskega mandata različne posledice na uporabo instituta nezdružljivosti funkcije. Če jih
ne bi imela, bi to pomenilo, da med institutom nezdružljivosti funkcije in poslanskim mandatom ni
posebne korelacije. Vsaj na teoretični ravni, ki je ne potrjuje praksa v primerljivih ureditvah, je mogoč
sklep, da je v primeru imperativnega mandata vprašanje personalne delitve oblasti manj izpostavljeno kot
za primer reprezentativnega mandata. Vez med poslancem in volilnim telesom je tako pravno kot tudi
dejansko močnejša pri imperativnem mandatu. Volilno telo ima možnost, da kliče poslanca na
odgovornost, ga celo razreši. V takšnem primeru je skorajda vseeno, kdo je poslanec, saj v
parlamentarnem odločanju ne izraža lastne svobodne volje, temveč se v parlamentu nahaja kot oseba, ki
bo izražala voljo volilnega telesa. Niti njegova zasebna stališča niti njegov družbeni položaj praviloma ne
igrata vloge pri odločanju v parlamentu. Drugače je pri reprezentativnem mandatu poslancev, kjer je
pravna vez med poslancem in volilnim telesom, ki ga je izvolilo v parlament, v celoti pretrgana. Volivcem
preostane zgolj možnost uveljavljanja politične odgovornosti, da poslancu, ki ni sledil volji volivcev, ob
naslednjih volitvah ne dajo svojega glasu. Ker so poslanci v skladu s sodobnim razumevanjem načela
ljudske suverenosti predstavniki celotnega ljudstva, naj bi tudi ravnali v dobro celotnega ljudstva. Njihov
cilj naj bi bil torej sledenje javnemu interesu, ki se kaže v čim večji blaginji ljudstva. Poslanec torej naj ne
bi sledil posameznim, partikularnim interesom, kajti s tem bi izničil pomen splošnega predstavništva. Ker
je skušnjava prevelika, obstaja več mehanizmov, kako vplivati na delo poslanca, da stremi k rešitvam, ki
so v splošnem interesu. Nekatere med njimi so izven sfere prava in se nanašajo predvsem na medijsko
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spremljanje dela poslancev, na podlagi česar si lahko volivci izoblikujejo mnenje o delu poslanca. V
določenem delu lahko že s pravno–sistemskim urejanjem posežemo v položaj poslanca z namenom, da
se mu omeji možnost uveljavljanja zasebnih interesov pred splošnimi. Ena od takšnih rešitev je tudi
določitev obsega nezdružljivih funkcij in dejavnosti, ki jih poslanec ne more opravljati v času izvrševanja
poslanskega mandata.
Ob sklepu, da imperativni mandat sam po sebi ne zahteva, da se določi prepoved hkratnega opravljanja
poslanske funkcije in drugih funkcij, se moremo vprašati, zakaj poznajo institut nezdružljivosti poslanske
funkcije tudi v sistemih z imperativnim mandatom. Razlog je v tem, da ni samo pravna oblika poslanskega
mandata razlog za določitev nezdružljivih funkcij. To stališče ne velja samo za poslansko funkcijo, temveč
za vse funkcije v katerikoli ureditvi. Že kompleksnost katerekoli funkcije v sedanjih ureditvah onemogoča,
da bi nekdo opravljal več funkcij hkrati. Potreba po optimalnem opravljanju javnih funkcij je zato večino
zakonodajalcev privedla do tega, da se že na abstraktni ravni onemogoči opravljanje več funkcij hkrati. V
sistemih z imperativnim mandatom je sicer popolnoma vseeno, kdo je poslanec. Ne glede na to je tudi v
takšnem sistemu za opravljanje poslanske funkcije treba vložiti precej časa in truda. Ob tem precej
pragmatičnem razlogu za določitev nezdružljivosti funkcije je treba upoštevati še to, da nezdružljivost
poslanske funkcije z drugo funkcijo lahko presojamo tudi z vidika druge funkcije. Opravljanje te funkcije
lahko iz drugačnih razlogov daje povod za prepoved hkratnega opravljanja te in poslanske funkcije.
Klasičen primer je sodniška funkcija, kjer sta si sodniška neodvisnost in politična vezanost poslanca na
strankarska navodila popolnoma tuji in neskladni.
Nezdružljivost funkcije je institut, s katerim želi normodajalec urediti položaj določenega funkcionarja v
razmerju do opravljanja drugih funkcij in dejavnosti, in sicer tako da opredeli, ali sme funkcionar hkrati
opravljati drugo funkcijo ali dejavnost ali ne. Na podlagi tako abstrahirane opredelitve instituta se je razvila
obsežna teorija nezdružljivosti funkcije, v okviru katere je bil institut analiziran po dolgem in počez. Žal je
bilo skozi analizo moč opaziti, da je bila teorija pogosto nedosledna, kar se je kazalo v nesistematični
obravnavi, terminoloških nedoslednostih in napačnih vsebinskih opredelitvah instituta nezdružljivosti
funkcije. Katerakoli oblika nezdružljivosti funkcije temelji na treh gradnikih: 1. na opazovani funkciji, ki
je referenčni okvir za presojo nezdružljivosti, 2. na dejavnosti, ki je nezdružljiva, omejeno združljiva ali v
celoti združljiva z referenčno funkcijo, in 3. na dvostranskem razmerju med njima, ki ga lahko opišemo
kot združljivega, omejeno združljivega ali nezdružljivega. Nezdružljivost funkcije in neke dejavnosti
praviloma izhaja iz vrednostne ocene, ali lahko posameznik hkrati opravlja funkcijo in drugo dejavnost.
Zaradi pojava novih oblik nezdružljivosti funkcije je vprašljivo, če klasične definicije nezdružljivosti
funkcije sploh še ustrezajo dejanskemu stanju v pravnih sistemih. Predpisovanje nezdružljivosti funkcije
ni več vezano zgolj na druge funkcije in pridobitne dejavnosti, temveč se je začelo posegati še v druge
sfere družbenih dejavnosti. To velja predvsem za opravljanje določenih nepridobitnih dejavnosti.
Nepridobitne dejavnosti so tiste, kjer ustvarjanje dobička sploh ni namen te dejavnosti. V praksi se je
vseeno izkazalo, da lahko tudi v okviru teh dejavnosti pride do navzkrižja s cilji in nameni funkcije, ki jo
opravlja določena oseba. Pri tem je zanimivo, da pri nepridobitnih dejavnostih ni neposrednega finančnega
konflikta interesov, ki je značilen za pridobitne dejavnosti in včasih tudi za nezdružljive funkcije. Zato je
krog nezdružljivih pridobitnih dejavnosti v primerjavi z pridobitnimi dejavnostmi tudi manj obsežen, ker
pri prvih ni finančnega konflikta interesov. V okvir nezdružljivosti funkcije z nepridobitnimi dejavnostmi
sodijo zlasti nezdružljivost funkcije s sindikalnim in političnim udejstvovanjem, nezdružljivost funkcije s
cerkvenimi položaji in udejstvovanjem, nezdružljivost funkcije z opravljanjem vojaških obveznosti, itd.
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Institut nezdružljivosti funkcije obsega vse tiste dejavnosti, ki so nezdružljive z opravljanjem določene
funkcije ne glede na to, kakšna je ta dejavnost. Z drugimi besedami, z nezdružljivostjo funkcije opisujemo
vse prepovedi, ki so naložene funkcionarju zaradi narave te funkcije ali posebnega (negativnega) razmerja
z določeno drugo dejavnostjo. Za tipologijo nezdružljivih funkcij je nedvomno treba oziroma koristno
razčleniti s funkcijo nezdružljive dejavnosti na podskupine, vendar to ne more vplivati na opredelitev
instituta nezdružljivosti funkcije, ki se v prepovedni oziroma zapovedni obliki nanaša na vse dejavnosti,
ki so nezdružljive z opravljanjem določene funkcije. Nezdružljivost poslanske funkcije torej obsega vse
prepovedi, ki poslancu onemogočajo opravljanje drugih oblastnih funkcij, pridobitnih in nepridobitnih
dejavnosti iz razloga, ker opravlja poslansko funkcijo. Pri tem se je treba zavedati, da se dejavnosti
(funkcija, pridobitna in nepridobitna dejavnost) med seboj v določenih delih in omejenem obsegu celo
prekrivajo. Ker med dejavnostmi ni ostrih mejnikov, je tudi težko določiti, na kakšen način in v skladu s
katerimi pravili se presoja dopustnost razmerja med funkcijo in dejavnostjo, ki bi ga lahko dali v ne samo
en koš. Nezdružljivost funkcije z drugo funkcijo se vselej presoja po pravilih o združljivosti dveh funkcij,
čeprav bi lahko taisto razmerje dveh funkcij obravnavali tudi z določbami o nezdružljivosti funkcije s
pridobitnimi oziroma nepridobitnimi dejavnostmi. Glavni razlog je v tem, da gre za funkcije oblastnega
značaja, katerih razmejitev zahteva že načelo delitve oblasti ne glede na njihov pridobitni ali nepridobitni
namen. Če gre za dejavnost, ki se lahko opravlja pridobitno ali nepridobitno, se bodo uporabila določila o
nezdružljivosti funkcije s pridobitno dejavnostjo, ker je namen teh določb preprečiti tudi konflikte
interesov finančne narave, ki načeloma ne morejo obstajati pri nepridobitnih dejavnostih. Posebej se ureja
vprašanje nezdružljivosti funkcije z opravljanjem dela v državnih organih, ki bi jo prav tako lahko uvrstili
v več oblik nezdružljivosti funkcije.
Institut nezdružljivosti funkcije opredeljuje dalj časa trajajoče in praviloma nespremenljivo razmerje med
funkcijo in drugo dejavnostjo, v kateremu je funkcionarju prepovedano oziroma v veliki meri omejeno
opravljanje drugih funkcij ali dejavnosti. Tako institut nezdružljivosti funkcije načeloma učinkuje od
začetka opravljanja funkcije do prenehanja opravljanja funkcije. V določenih primerih temu ni tako. Prvi
primer se nanaša na situacijo, ko je funkcija trajna oziroma dosmrtna, v tem primeru se pravila o
nezdružljivosti funkcije v svojem namenu zelo približajo institutu neizvoljivosti na druge funkcije
(dejanska neizvoljivost). Drugi primer se nanaša na določene prepovedi po prenehanju funkcije. Teorija
je namreč v celoti spregledala pomembno vprašanje časovne razsežnosti nezdružljivosti funkcije.
Skorajda sveto stališče je, da nezdružljivost funkcije lahko predstavlja le nezmožnost istočasnega
opravljanja dveh funkcij. Načeloma lahko funkcionar po prenehanju prve funkcije nemudoma kandidira
za drugo funkcijo in jo tudi opravlja, če je imenovan ali izvoljen nanjo. Vendar se lahko institut
nezdružljivosti funkcije razteza tudi na čas po prenehanju funkcije. V izjemnih primerih je nastop ene
funkcije odvisen od (ne)opravljanja predhodne funkcije. Takšne prepovedi so možne le, če je že istočasno
opravljanje obeh funkcij vsaj nezdružljivo. Medčasovna nezdružljivost funkcije se torej določi le tako, da
za funkcionarja po prenehanju funkcije še naprej velja nezmožnost opravljati drugo funkcijo. Medčasovna
nezdružljivost funkcije je pravzaprav ena od posebnih oblik neizvoljivosti, ker osebi, čeprav ji je funkcija
že prenehala, sploh ne dopušča, da kandidira in nastopi drugo funkcijo. To pomeni, da je bivši funkcionar
neizvoljiv na določene funkcije in to celo po preteku prve funkcije. Gre za t.i. medčasovno nezdružljivost
funkcije oziroma za posebno obliko neizvoljivosti funkcionarja na drugo funkcijo. Za medčasovno ali
intertemporalno nezdružljivost funkcije morajo biti izkazani mnogo bolj utemeljeni razlogi kot v primeru,
da gre zgolj za istočasno nezdružljivost funkcije. Razlogi za dopustnost medčasovne nezdružljivosti
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funkcije izhajajo predvsem iz tega, da bi lahko imel funkcionar v okviru opravljanja prve funkcije dostop
do pomembnih informacij, zaradi katerih ni možno neodvisno in nepristransko opravljanje druge funkcije,
čeprav bi jo opravljal šele po prenehanju prve funkcije. Kot drugi razlog za določitev tovrstne
nezdružljivosti funkcije je treba navesti potrebo po nepolitičnem značaju nekaterih funkcij. Slednje ni
možno doseči v zadovoljivi meri, če prva funkcija dopušča politično angažiranje funkcionarja, medtem
ko je ena temeljnih lastnosti druge funkcije v tem, da mora biti funkcionar izrazito nepolitičen, neodvisen,
da naloge opravlja nepristransko ter da obstoji za njegovo delo zaupanje javnosti. Medčasovna
nezdružljivost funkcije se ponavadi določi za tiste primere, ko bi visoko rangirani funkcionar iz
zakonodajne in izvršilne veje oblasti po prenehanju te funkcije želel opravljati sodno ali drugo funkcijo, s
katero je moč nadzirati delo zakonodajne ali izvršilne veje oblasti. Ker gre dejansko za izjemo od splošnega
pravila o nezdružljivosti funkcije, je treba previdno oblikovati določbe o medčasovni nezdružljivosti
funkcije. Vsekakor mora biti takšna pravna posledica za bivšega funkcionarja izrecno določena in se ne
sme zgolj predvidevati ali interpretirati na podlagi drugih določb o nezdružljivosti funkcije. Ukrep
neizvoljivosti na funkcijo za bivše funkcionarje mora biti odraz konkretne nevarnosti za zlorabo podatkov
pridobljenih pri opravljanju prve funkcije ali za škodovanje ugledu druge funkcije. Trajanje neizvoljivosti
bivšega funkcionarja tudi ne sme biti določeno kot trajno, kajti takšen ukrep predstavlja prekomeren poseg
v pravice posameznika, da sodeluje pri upravljanju javnih zadev.
Za vse določbe o nezdružljivosti funkcije velja, da so odraz nekega dvostranskega razmerja med funkcijo
na eni strani ter neko drugo dejavnostjo na drugi strani. Zato so napačna stališča nekaterih teoretikov, ki
so razmejili določbe o nezdružljivosti funkcije s pravnega vidika na enostranske in dvostranske.
Enostranske določbe so po njihovem mnenju tiste, kjer naj bi bil namen določitve nezdružljivosti funkcije
zgolj v tem, da se zaščiti izvrševanje ene od funkcij. Šlo naj bi zlasti za tiste nezdružljivosti funkcije, ki
opredeljujejo razmerje med funkcijami na različnih ravneh oblastnega delovanja (zveza – federalna enota,
država – lokalna skupnost). Gre za izrazito enostranski pogled na obravnavani institut nezdružljivosti, ker
se je pri teh teoretikih v pravno presojo instituta nezdružljivosti funkcije vtihotapila presoja po pravno–
politični pomembnosti instituta nezdružljivosti za posamezno funkcijo oziroma presoja političnih motivov
za ureditev nezdružljivosti bolj pomembnih funkcij. Z veliko verjetnostjo lahko rečemo, da je institut
nezdružljivosti funkcije za določeno funkcijo zares bolj pomemben kot za kakšno drugo funkcijo ali
pridobitno dejavnost, s katerimi je obravnavana funkcija nezdružljiva. Gotovo je tudi takšno analiziranje
upravičeno in ima najverjetneje svoj smisel, še zlasti za politološke in sociološke vede, vendar nikakor ne
smemo dopustiti trditve, da ima institut nezdružljivosti funkcije zgolj enostranski pomen za eno od funkcij.
Za nezdružljivost funkcije značilna dvostranskost razmerja med funkcijo in drugimi dejavnostmi je tudi
razlog, da lahko v povezavi s časovnim vidikom opravljanja funkcije, ki obsega nastop, opravljanje in
prenehanje opravljanja funkcije, opazujemo institut nezdružljivosti funkcije v treh različnih situacijah.
Prva se nanaša na to, kar bolj ali manj vsi razumemo kot osnovno obliko nezdružljivosti funkcije, t.j.
istočasno nezdružljivost opravljanja funkcije in druge dejavnosti. Drugi dve situaciji se nanašata na
vprašanje prehoda iz opravljanja ene funkcije na opravljanje druge funkcije ali pridobitne dejavnosti ter
obratno iz opravljanja druge funkcije ali pridobitne dejavnosti na določeno funkcijo.
Nezdružljivosti funkcije si praviloma predstavljamo kot prepoved opravljanja več funkcij hkrati. Ob tej,
skorajda klasični obliki nezdružljivosti funkcije ponujajo slovenska in tuje pravne ureditve še vrsto
modalitet instituta nezdružljivosti funkcije. Na tem mestu bodo samo naštete po raznovrstnih kriterijih:
ratione materiae (nezdružljivost funkcije z drugimi funkcijami, nezdružljivost funkcije s pridobitnimi
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dejavnostmi, nezdružljivost funkcije z nepridobitnimi dejavnostmi), ratione personae (nezdružljivost
opravljanja funkcije dveh oseb hkrati v istem kolegijskem telesu, nezdružljivost funkcije funkcionarjev v
zakonodajni, izvršilni in sodni veji oblasti in nezdružljivosti funkcije drugih funkcionarjev), ratione
temporis (že omenjena medčasovna nezdružljivost funkcije), ratione territorii (nezdružljivost opravljanja
več državnih funkcij, nezdružljivost opravljanja državne in lokalne funkciije, nezdružljivosti opravljanja
funkcije na državni in mednarodni ravni), kriterij dvostranskosti (omejena oziroma pogojna nezdružljivost
funkcije z drugimi funkcijami), kriterij strogosti pravne posledice nezdružljivosti (popolna ali delna
neizvoljivost na funkcijo, nezdružljivost opravljanja druge funkcije ali dejavnosti, mirovanje funkcije v
času opravljanja druge funkcije).
Nezdružljivosti funkcije (inkompatibilnosti) je podoben institut neizvoljivosti (ineligibilnosti), vendar ju
moramo razlikovati zaradi pomembnih razlik v pravnih posledicah. Oba instituta vplivata v določeni meri
na pasivno volilno pravico. Vendar pri obeh institutih ne gre vselej za popolno omejitev pasivne volilne
pravice, saj gre v osnovi le za izključitev hkratnega opravljanja določenih funkcij. Neizvoljivost kandidatu
preprečuje oziroma omejuje že kandidiranje za določeno funkcijo, medtem ko nezdružljivost funkcije
preprečuje le hkratno opravljanje obeh funkcij, potem ko je funkcionar na podlagi izvolitve dobil možnost
nastopiti še drugo funkcijo ali mandat. Neizvoljiva oseba sploh ne more kandidirati na volitvah.
Nezdružljivost funkcije ima načeloma manjši domet, saj zgolj onemogoča funkcionarju, da bi ob dotedanji
funkciji hkrati opravljal še kakšno drugo funkcijo. Funkcionar sicer lahko kandidira na volitvah, iz česar
sledi, da institut nezdružljivosti zgolj posredno vpliva na pasivno volilno pravico in je nedvomno
funkcionarju ne odreka. Institut nezdružljivosti funkcije vpliva na pasivno volilno pravico le toliko, kolikor
morebitni kandidat predvideva in pričakuje svojo izvolitev. Če bi kandidat lahko realno pričakoval
izvolitev na novo funkcijo, mora v skladu z lastnimi preferencami presoditi, ali naj sploh kandidira, ker ga
izvolitev postavlja v položaj, ko se bo moral odločiti, katero od obeh funkcij bo opravljal. Za razliko od
neizvoljivosti, posega nezdružljivost funkcije v ravnanje in delovanje funkcionarja tudi izven sfere
oblastnih in voljenih funkcij, saj mu lahko omejuje tudi svobodno gospodarsko pobudo, zlasti glede
opravljanja pridobitne dejavnosti, in včasih posega tudi v politično udejstvovanje funkcionarja s
prepovedjo članstva v politični stranki, itd. Po tej plati se neizvoljivost osredotoča samo na vprašanje
dopustnosti kandidiranja na volitvah. Neizvoljivost je zgolj institut volilnega prava. Pomembna razlika
med neizvoljivostjo in nezdružljivostjo funkcije je v tem, da je prva negativna določena lastnost
posameznika, medtem ko druga predstavlja negativno določeno razmerje med funkcijo in neko drugo
dejavnostjo.
Celovit prikaz teorije nezdružljivosti funkcije ne more biti popoln, če poleg že navedenih vprašanj,
tipologij in klasifikacij ne zajema še prikaza dveh pomembnih vidikov instituta nezdružljivosti funkcije.
Prvi se nanaša na vprašanje ustavno–pravne podlage za nezdružljivost funkcije, z drugim se v teoriji
ocenjujejo razlogi, cilji in nameni nezdružljivosti funkcije. Večina teoretikov se je ukvarjala predvsem z
drugim vidikom, medtem ko je bil prvi nekako odrinjen na rob, saj se teoriji vprašanje pravne dopustnosti
določitve nezdružljivosti funkcije sploh ni zdelo sporno in ga je aksiomatično domnevala. Osnovno
izhodišče za presojo je lahko enostavna ugotovitev, da je opravljanje nekaterih funkcij med seboj
združljivo in obratno. Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev je ena izmed izhodiščnih pravic vsake
demokratične ureditve, priznava jo tudi Splošna deklaracija človekovih pravic, zato bo načeloma veljalo,
da lahko državljani kot nosilci suverenosti opravljajo eno ali celo več služb ali funkcij, če jim pravni red to
dopušča. Le v tistih primerih, ko bi sodelovanje pri upravljanju javnih zadev trčilo ob enako pomembno
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ustavno načelo, bo treba pretehtati, ali dati prednost opravljanju več funkcij hkrati ali ne. V krog teh načel
sodijo predvsem načelo pravne države, prepoved zlorabe oblasti, varstvo svobodne gospodarske pobude,
itd. Iz tega bi se dalo zaključiti, da ne sme obstajati nezdružljivost funkcije z drugo funkcijo ali dejavnostjo,
če ni izrecno določena s predpisi. Zaradi najširše dopuščene možnosti udejstvovanja državljanov pri
opravljanju javnih zadev tako obstoji domneva v korist državljanove možnosti, da opravlja več funkcij
hkrati. Domneva, ki nedvomno ima veliko izjem, lahko v skrajnih primerih predstavlja varovalo pred
neupravičenimi očitki o zlorabi oblasti zaradi opravljanja več funkcij hkrati.
Institut nezdružljivosti funkcije bo zakonodajalec praviloma uporabil, če bo izkazan dovolj pomemben in
legitimen cilj za prepoved hkratnega opravljanja več funkcij ali dejavnosti. V zvezi z nezdružljivostjo
poslanske funkcije je bilo narejenih več sistematičnih prikazov, kaj naj bi bil namen uveljavitve tega
instituta. V precejšnji meri se zakonodajni motivi in nameni med seboj vsebinsko prekrivajo, zato tudi ne
preseneča raznovrstnost teoretičnih pristopov k osvetlitvi tega vprašanja. V osnovi je namen
nezdružljivosti funkcije v tem, da se prepreči konflikt interesov, ki se pri posameznih oblikah
nezdružljivosti funkcije kaže na različen način in v različnem obsegu. Najpogostejši razlog za uzakonitev
nezdružljivosti funkcije je načelo delitve oblasti, še zlasti njegov personalni vidik. Po drugi strani je bila
ena pogostejših napak, ki se je pojavljala med teoretiki, navezovanje nezdružljivosti funkcije zgolj na
ureditev ločevanja funkcij, ki sicer izhaja iz načela delitve oblasti. In concreto, glede nezdružljivosti
poslanske funkcije z drugimi oblastnimi funkcijami, često v povezavi z neizvoljivostjo na poslansko
funkcijo zaradi opravljanja drugih funkcij ali dejavnosti, velja, da je namenjena za ustrezno izvedbo načela
delitve oblasti med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti in nemoteno tekmovanje na volitvah vseh
kandidatov pod enakimi pogoji, ne da bi vsi ali nekateri nosilci oblastnih funkcij izkoristili vpliv, ki so ga
pridobili v času opravljanja funkcije. Nadalje je namen zagotoviti neodvisnost opravljanja poslanske
funkcije, pri čemer se predvsem želi preprečiti vpliv zasebno–pravnih subjektov na opravljanje funkcije
poslanca. Ta namen je najbolj izražen v zvezi z nezdružljivostjo poslanske funkcije z opravljanjem
pridobitnih in nepridobitnih dejavnosti. Eden od namenov nezdružljivosti poslanske funkcije je tudi
zagotovitev čim bolj optimalnega opravljanja parlamentarnih nalog, tako da ne prihaja do neučinkovitega
opravljanja več funkcij hkrati zaradi pomanjkanja časa, slabe priprave ali pomanjkanja motiva
funkcionarja. Na ta način se želi zagotoviti nemoteno delovanje predstavniškega telesa kot celote, utrditi
pravno–formalni položaj poslanca in zaokrožiti njegove pravice in obveznosti ter, nenazadnje, simbolično
poudariti pomen predstavniškega telesa tako v razmerju do drugih oblastnih organov kot tudi do javnosti.
Cilj nezdružljivosti poslanske funkcije ne more biti zagotovitev nepristranskosti poslanskega dela, saj
poslanci zaradi izražanja političnih in vrednostnih stališč sploh ne morejo biti nepristranski.
Nezdružljivost poslanske funkcije je v veliki meri odvisna od funkcij, pristojnosti in položaja državnega
zbora, ki vplivajo tako na obstoj kot tudi na obseg nezdružljivosti poslanske funkcije z drugimi funkcijami
in dejavnostmi. Zaradi zakonodajne funkcije poslanci ne smejo biti hkrati tudi nosilci tistih funkcij, ki so
namenjene izvrševanju zakonov, ki jih je sprejel državni zbor. Podvajanje članstva poslancev v drugih
državnih organih, ki sodelujejo v zakonodajnih postopkih, bi preprečevalo učinkovito spremljanje in
nadzor poteka zakonodajnega postopka. Volilna funkcija državnega zbora poslanca omejuje, da bi hkrati
izvrševal tiste funkcije, katerih nosilci so voljeni ali imenovani v državnem zboru. Državni zbor ima pri
nas široko zastavljeno volilno funkcijo, kar mu nedvomno krepi položaj v razmerju do ostalih nosilcev
oblastnih funkcij. Med državnim zborom in izvoljenim funkcionarjem se z izvolitvijo praviloma vzpostavi
razmerje, ki ima določeno obliko odgovornosti izvoljenega do državnega zbora. Nadzorna funkcija
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državnega zbora pred poslance postavlja nalogo, da spremljajo delovanje drugih državnih organov in jih
opozarjajo ter v skrajnem primeru tudi izglasujejo določene ukrepe, s katerimi vplivajo na položaj
nadzorovanih državnih organov. To predvsem velja za nadzorno funkcijo državnega zbora nad delom
vlade. Poslanci zato ne morejo opravljati del v tistih državnih organih, ki jih nadzorujejo, saj bi v
nasprotnem to pomenilo, da nadzorujejo tudi sami sebe. Končno, razlogi za nezdružljivost poslanske
funkcije z drugimi funkcijami lahko imajo podlago tudi v posebnostih drugih oblastnih funkcij in ne
izhajajo neposredno iz narave poslanske funkcije. To pomeni, da je nezdružljivost poslanske funkcije s
takšno funkcijo zgolj posledica razlogov, ki v pretežni meri temeljijo v zagotavljanju posebnega položaja
druge oblastne funkcije. Takšna situacija je razvidna, na primer, pri zagotavljanju neodvisnega položaja
sodne veje oblasti. Nezdružljivost poslanske funkcije s sodniško funkcijo pretežno izhaja iz načela
sodniške neodvisnosti in varovanja zaupanja v delo sodne veje oblasti ter zagotavljanja nepristranskosti
sodnikovega odločanja. Hkratno opravljanje poslanske in sodniške funkcije bi v veliko večji meri kršilo
ustavna načela v zvezi s sodniško funkcijo kot s funkcijami, ki jih opravlja predstavniško telo.
Slovenska ustavna ureditev nezdružljivosti poslanske funkcije z opravljanjem drugih funkcij in dejavnosti
sledi avstrijskemu in francoskemu konceptu, ki tega sicer klasičnega ustavnopravnega instituta ne urejata
izrecno. Razlogi za pretežno zakonodajno urejanje nezdružljivosti poslanske funkcije pri nas so predvsem
pragmatični in niso toliko povezani s teoretičnimi pomisleki, ki bi vodili pisce ustavnega besedila. V času
pisanja predloga Ustave ni bilo jasno, kakšna bo volilna zakonodaja. Pomemben dejavnik za odložitev
dokončne ureditve nezdružljivosti poslanske funkcije je tudi sprememba položaja zakonodajnega organa
v odnosu do vlade v primerjavi s tistim, ki je veljal v času skupščinskega sistema. Z Ustavo je vlada dobila
večjo samostojnost do državnega zbora, kot jo je imel izvršni svet do skupščine, kar bi lahko vplivalo tudi
na razmerje v personalni sestavi obeh organov. S tem je nekako pojasnjen vzrok, zakaj se je ustavodajalec
izognil ureditvi nezdružljivosti funkcije za poslance in tudi za člane vlade.
Ne glede na to Ustava vseeno v veliki meri opredeljuje obseg nezdružljivih funkcij tudi za poslanca in s
tem oži manevrski prostor zakonodajalcu, čeprav Ustava vsebuje v drugem odstavku 82. člena pooblastilo
zakonodajalcu, da uredi instituta nezdružljivosti in neizvoljivosti poslanca. Iz konteksta podpoglavja
Ustave deluje ta člen kot skup tistih določb, ki naj bi celovito rešile položaj poslancev državnega zbora.
Dejansko je obratno, Ustava v drugih členih – v okviru določb o nezdružljivosti funkcije drugih ustavnih
organov – pove več o nezdružljivosti poslanske funkcije kot v »matičnem« členu. Pri nezdružljivosti
funkcije članov državnega sveta celo izrecno omenja prepoved hkratnega opravljanja te funkcije in
funkcije poslanca. Pomen 82. člena Ustave je torej samo v tem, da napoveduje sprejem zakona, ki bo bolj
natančno opredelil obseg nezdružljivih funkcij za poslance. Pri tem je pomembno poudariti, da daje Ustava
s tem pooblastilo zakonodajalcu, da gre preko obsega nezdružljivih funkcij s poslansko, ki ga sama
posredno določa pri urejanju položaja drugih državnih organov. Kot pravi ustavno sodišče: Ustava daje
namreč v drugem odstavku 82. člena zakonodajalcu široka pooblastila, da z zakonom uredi nezdružljivost
funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi. Zakonodajalec lahko še dodatno opredeli nove
oblike nezdružljivosti funkcije za poslance. Bilo bi v nasprotju z Ustavo, če bi zakonodajalec dovolil
opravljanje poslanske funkcije s tistimi, za katere že Ustava to prepoveduje.
Ob »matičnem« drugem odstavku 82. člena Ustave se tudi nekatere ustavne določbe v večji ali manjši
meri dotikajo instituta nezdružljivosti poslanske funkcije. Gre za izhodiščne določbe, ki neposredno ali
posredno urejajo poslanski položaj, in sicer načelo delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave), ureditev
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poslanskega mandata (prvi odstavek 82. člena Ustave) ter vse že omenjene ustavne določbe o
nezdružljivosti funkcije drugih državnih organov. Te ustavne določbe je treba brati in razlagati kot celoto,
s sledenjem zgolj jezikovni razlagi posameznih ustavnih členov bi lahko prišli do napačnih sklepov. Tako
ne sme npr. dejstvo, da Ustava ne ureja nezdružljivosti poslanske funkcije s funkcijo v vladi, samo po sebi
pomeniti, da je opravljanje obeh že a priori združljivo.
V 82. členu Ustave ni predvideno samo zakonsko urejanje nezdružljivosti poslanske funkcije, ampak tudi
vprašanje neizvoljivosti na poslansko funkcijo. Neizvoljivost funkcije obsega vse oblike omejevanja
pasivne volilne pravice. Medtem ko je nezdružljivost poslanske funkcije že posredno urejena v drugih
ustavnih določbah in v zakonodaji, tega ni mogoče trditi za neizvoljivost. Posamezniku z izpolnitvijo
splošnih pogojev pripadata aktivna in pasivna volilna pravica (43. člen Ustave). Sposobnost voliti
predstavlja tudi že sposobnost biti voljen, pri čemer je v Ustavi izrecno predvidena možnost, da zakon
uredi, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca (prvi odstavek 82. člena). Ustava torej dovoljuje zakonodajalcu,
da omeji možnost kandidiranja tako po starosti, z zahtevo po prebivališču v državi, za obsojene osebe itd.
Zakonodajalec je pri urejanju dolžan izhajati iz splošnih ustavnih načel, kot so načelo demokratičnosti in
pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter tudi upoštevati načelo sorazmernosti, da npr. ne bi
za manj pomembna škodljiva dejanja omejeval možnosti kandidiranja na volitvah v državni zbor.
Zakonodajalec, navkljub ustavnemu pooblastilu, te možnosti zaenkrat še ni izkoristil, čeprav se institut
neizvoljivosti v modificirani obliki vseeno pojavi v slovenski zakonodaji. Zakon o volitvah v državni zbor
je predvidel, da člani državne volilne komisije, ki imajo kot edini izmed volilnih organov položaj
državnega funkcionarja, ne morejo kandidirati na volitvah, ne da bi nastopile pravne posledice za članstvo
v volilnem organu. Namen določitve te oblike »neizvoljivosti« je gotovo v tem, da bi se že vnaprej
onemogočilo kakršnokoli pristransko, odvisno ali neobjektivno odločanje člana volilnega organa zaradi
lastnih interesov glede kandidiranja in morebitne izvolitve na volitvah. Kot posledico je zakon predvidel
ex lege prenehanje funkcije člana državne volilne komisije, če bi funkcionar kandidiral na državnih ali
lokalnih volitvah. Čeprav bi bilo možno kot posledico določiti ničnost kandidature, se je z zakonom
določila domneva, da se je funkcionar odpovedal svoji funkciji in se odločil za kandidaturo na volitvah,
gre za neke vrste domnevo odstopa s funkcije člana državne volilne komisije. Čeprav ne gre za tipičen
primer neizvoljivosti, je omenjena določba še največ, kar je zakonodajalec naredil na področju omejevanja
pasivne volilne pravice na volitvah v državni zbor na podlagi drugega odstavka 82. člena Ustave. Glede
na to, da je ureditev nezdružljivosti poslanske funkcije z drugimi funkcijami zelo široko zastavljena,
neekstenzivna ureditev neizvoljivosti za poslanca državnega zbora načeloma ne predstavlja večjih težav.
Bi pa bilo smiselno, da zakonodajalec resno preuči uzakonitev neizvoljivosti za poslanca za tiste
posameznike, ki so storili bodisi kazniva dejanja zoper volilno pravico ali kakšno drugo hudo kaznivo
dejanje. Neizvoljivost ne sme biti trajna, ampak bi bila izrečena za čas prestajanja kazni in še določen čas
po preteku kazni in pravnih posledic obsodbe.
Zakonska ureditev nezdružljivosti poslanske funkcije z drugimi funkcijami načeloma temelji na splošni
prepovedi kumuliranja oblastnih funkcij, kar je v skladu z ustavnim načelom delitve oblasti in tudi s
splošnimi trendi tudi v tujih ureditvah. Funkcija poslanca je nezdružljiva z opravljanjem katerekoli
funkcije na državni ravni, s čimer je poslancem tudi zagotovljena relativna neodvisnost od drugih funkcij.
Slovenska ureditev nezdružljivosti funkcije glede opravljanja nepridobitnih dejavnosti izrecno ne ureja.
To ne velja zgolj za poslansko funkcijo, temveč tudi za preostale funkcije na državni in lokalni ravni.
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Takšen pristop ne preseneča, saj je omejevanje nepridobitnih dejavnosti v času opravljanje funkcije brez
resnično utemeljenih razlogov nedopustno. Pri nepridobitno usmerjenih dejavnostih ni finančnega
konflikta interesov, zaradi česar se v naši in tujih ureditvah nagibajo k urejanju nezdružljivosti funkcije z
opravljanjem pridobitnih dejavnosti. V praksi to pomeni, da poslanec ne bo kršil zakona, če bo opravljal
nepridobitno dejavnost.
Institut nezdružljivosti poslanske funkcije predstavlja neke vrste ogledalo, kakšen naj bi poslanec sploh
bil. Nezdružljivost funkcije nalaga poslancu vrsto zapovedi in prepovedi, ki skozi razmerja do drugih
funkcij in tudi pridobitnih in nepridobitnih dejavnosti klešejo njegov poslanski status. Idealno gledano, naj
bi poslansko funkcijo zasedal posameznik, ki bi uspel odmisliti lastna hotenja, želje in interese ter se v
popolni meri posvetiti opravljanju mandatnega razmerja, ki ga je pridobil na volitvah in stremeti k
uresničevanju javnega interesa. Ali takšen idealni poslanec–modrec sploh obstoji, je vprašanje vredno
razmisleka, vendar lahko ugotovimo, da idealni poslanec posebnih oblastnih predpisov o tem, kaj sme ali
ne sme početi v času poslanske funkcije, sploh ne potrebuje, ker bi mejo spodobnosti in etičnega obnašanja
našel v sebi in ne v predpisih. Ta paradoks, ki razgalja pretirano in formalistično urejanje prepovedi
hkratnega opravljanja poslanske funkcije in drugih funkcij ter dejavnosti kot neučinkovito, kaže na to, da
so najboljša popotnica za kvalitetno delo poslancev dvig politične kulture, visoka etična drža poslancev in
še nekateri drugi manj otipljivi dejavniki, ki krojijo položaj najvišjih predstavnikov ljudstva.

5. Sklepno
Ustava Republike Slovenije avtonomije parlamenta sploh ne omenja, a jo je mogoče razbrati iz namena,
sistematike in duha ustavne ureditve, še zlasti iz njunih 1. in 3. člena ter podpoglavja o državnemu zboru.
Na podoben način velja razumeti ustavno materijo o avtonomiji poslancev. Čeprav nezapisana, prav »selfgovernance« poslancev, kot bi tudi lahko prevedli njihovo avtonomijo, preveva tiste ustavne določbe, ki
se neposredno nanašajo na položaj poslancev. Tako poslanec ne sme biti klican na odgovornost oziroma
ni vezan na kakršnakoli navodila, kar mu pri delu pušča veliko mero avtonomije. Vsaj pravo mu jo
zagotavlja v polni meri in brezpogojno, vendar je stvarnost političnega procesa takšna, da pravo poslanca
ščiti le pred nedovoljenimi pritiski. Znano je, da je parlamentarna in strankarska praksa izoblikovala vrsto
mehanizmov, ki poslančevo avtonomijo uokvirjajo v interese in vrednote politične ali druge skupnosti, ki
presegajo morebitno individualistično naravnanost poslanca. Rezultat tega zgodovinsko pogojenega
razkoraka med pravom in družbeno stvarnostjo je zavedanje, da avtonomija poslanca ni zamišljena kot
absolutna vrednota, temveč da poslanca ščiti predvsem pred ekscesnimi posegi kogarkoli v polje njegovih
intimnih ali javnih prepričanj, izjav in mnenj. Zato je tudi zaščita (imuniteta) poslanca pred posegi izvršilne
veje oblasti predpisana zelo določno in z vrsto kumuliranih pogojev.
Po drugi strani pa učinkuje avtonomija poslancev tudi kot podporni argument, da so poslancem določena
ravnanja, hotenja oziroma aktivnosti omejena ali celo prepovedana. Namreč, namen nezdružljivosti
poslanske funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi ni zgolj v tem, da se preprečuje kopičenje oblastne
ali ekonomske moči, temveč tudi v razmejitvi vlog v sistemu državne oblasti. Hkratno izvrševanje več
funkcij ali opravljanje pridobitnih dejavnosti v času opravljanja funkcije bi poslance vpelo v nasprotujoče
si pravne, politične ali ekonomske interese, na podlagi česar bi se tudi zmanjšala možnost njihovega
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svobodnega in samostojnega odločanja. Zasledovanje drugih interesov, ki so ali bi lahko bili v navzkrižju
z interesi poslanskega udejstvovanja, vpliva obratno-sorazmerno na avtonomno odločanje poslancev.
Prikazali smo, da ustavno »ščitenje« poslanske avtonomije, navkljub relativnemu dometu le-te, nedvomno
vpliva na in krepi koncept parlamentarne avtonomije. Z ustavo in s pravom varovani poslanec sprejema
bolj svobodne odločitve, vendar sta na mestu opozorili, da je lahko rezultat (pre)svobodnega odločanja
tudi škodljiv in da nihče ni popolnoma svoboden pri svojem odločanju. Pretirana osvobojenost poslancev
in neodvisnost od idejne ali politične linije politične stranke vodi v marginalizacijo znotraj stranke ali
poslanske skupine, v skrajnem primeru pa tudi v politično osamitev.
Kot je lahko kozarec na pol poln, je lahko tudi na pol prazen. Škodljivo je tudi pomanjkanje zavedanja
poslancev o avtonomiji parlamenta, kar se je v slovenski pravno-politični praksi pokazalo kot
simptomatično v določenih ustavno-spornih situacijah (npr. ustanovitev občine z odločbo ustavnega
sodišča, odločbe ustavnega sodišča o dovolitvi referendumskega odločanja). Avtonomija parlamenta je
lahko izvotlen koncept že, če poslanci svojih nalog ne osmišljajo, določajo in izvršujejo odgovorno in
zaveto. Vendar gre pri avtonomiji parlamenta za še več, poslanci se morajo najprej zavedati ustavnega
položaja ustavodajalca in zakonodajalca ter vloge, ki jo imajo sami pri uresničevanju ustavnih konceptov.
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V. AVTONOMIJA DRŽAVNEGA ZBORA V ZUNANJIH ZADEVAH

Avtonomiji Državnega zbora v zunanjih zadevah je, v primerjavi z ostalimi vidiki avtonomije parlamenta,
veliko manj raziskana, ne zgolj v slovenskem, ampak tudi v mednarodnem prostoru. Pravzaprav gre za
vidik avtonomije Državnega zbora, ki do danes na način, kot ga obravnava ta študija, še ni bil preučen.
V uvodnem delu tega dela študije je najprej pojasnjena razlika med pojmoma pristojnosti Državnega zbora
na področju zunanjih zadev ter avtonomijo Državnega zbora v zunanjih zadevah ter podana opredelitev
avtonomije Državnega zbora v zunanjih zadevah. V nadaljevanju pa je avtonomija Državnega zbora v
zunanjih zadevah obravnavana z vidika:
1. mednarodnega prava,
2. zunanje politike in mednarodnih odnosov ter
3. zadev Evropske unije (EU).
Razprava v tem delu študije nikakor ni vseobsegajoča. Osredotoča se namreč zgolj na nekatere ključne
vidike zunanje avtonomije, z namenom zaznati določene splošne trende na tem področju in podati
izhodišča za nadaljnje raziskovanje.

1. Razmerje med pristojnostjo in avtonomijo ter opredelitev zunanje avtonomije Državnega zbora
Vloga parlamentov na področju zunanjih zadev je bila v preteklosti zlasti preučena z vidika
parlamentarnega nadzora nad izvajanjem zunanje politike,297 delitvijo pristojnosti na področju zunanjih
odnosov in mednarodnega prava med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti,298 ter prenosa pristojnosti
297
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nacionalnih parlamentov na mednarodne organizacije299.300 Zagotovo so pristojnosti, ki jih ima parlament
na področju zunanjih zadev – za namene te študije v okviru zunanjih zadev obravnavamo mednarodno
pravo,301 zunanjo politiko302 in mednarodne odnose303 ter zadeve EU – zelo pomembne, zlasti z vidika
demokratičnost odločanja in demokratičnega nadzora nad zunanjimi zadevami.304 Vendar pa je vprašanje
pristojnosti v študiji naslovljeno zgolj, če je to potrebno za obravnavo zunanje avtonomije Državnega
zbora. Treba je namreč poudariti, da gre pri pristojnosti in avtonomiji za dva samostojna pojava, ki pa sta
med seboj povezana.305
Za to študijo je ključno zlasti vprašanje v kolikšni meri vpetost Slovenije v mednarodno skupnost vpliva
na avtonomijo Državnega zbora kot »simbola državne suverenosti«.306 Pod pojmom zunanja avtonomija
Državnega zbora torej razumemo samostojnost Državnega zbora pri svojem delovanju na področju
zunanjih zadev, pri čemer lahko govorimo o dveh vidikih avtonomije: notranjem in zunanjem. Pri
notranjem vidiku avtonomije parlamenta v zunanjih zadevah gre za samostojnost in neodvisnost v
razmerju do ostalih vej oblasti, predvsem izvršilne, pri zunanjem vidiku pa govorimo o položaju
predstavniškega telesa v mednarodni skupnosti in o njegovi samostojnosti in neodvisnosti od drugih
mednarodnih akterjev in mednarodnih pravil.
Vpetost v mednarodno okolje vpliva na zunanjo avtonomijo parlamenta na dva načina: na eni strani lahko
avtonomijo Državnega zbora omejuje, na drugi strani pa jo lahko tudi krepi in spodbuja. Zunanja
avtonomija posameznega nacionalnega parlamenta je v veliki meri odvisna od notranje pravne ureditve in
al, Komentar ustave republike Slovenije (Dopolnitev – A), Ljubljana 2011. Za razpravo glede delitev pristojnosti med
izvršilno, zakonodajno in sodno vejo oblasti na področju zunanjih zadev v Združenih državah Amerike glej npr. Kristen
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organizacije posamezne države, ki določa odnos med notranjim in mednarodnim pravom ter odnos
parlamenta v razmerju do drugih vej oblasti in državnih organov.
Vpliv mednarodnega prava na avtonomijo Državnega zbora lahko prikažemo preko delovanja Državnega
zbora v okviru zakonodajnega postopka. V drugi obravnavi zakona v zakonodajnem postopku parlament
in njegova delovna telesa lahko podajajo amandmaje, tj. predloge za dopolnitev ali spremembo besedila
posameznega člena ali predlagajo nove člene. Pri tem mednarodno pravo parlament lahko spodbudi k
podajanju amandmajev na podlagi mednarodnega prava, ki zavezuje Slovenijo in s tem okrepi avtonomijo
parlamenta, ko mu omogoča, da se v podporo svojih predlogov dopolnitev ali sprememb zakona opre ali
na notranje pravne razloge, ali na mednarodnopravne razloge, ali pa na oboje. Po drugi strani pa
mednarodno pravo avtonomijo Državnega zbora tudi omejuje, saj predlagan amandma ne sme biti v
nasprotju z mednarodnimi pravili, ki zavezujejo RS. Na vsak način je z vidika avtonomije Državnega
zbora v zunanjih zadevah pomembno, da se Državni zbor lahko tako navznoter, kot tudi navzven – v
razmerju do drugih subjektov mednarodne skupnosti – pokaže, kot tisti, ki v notranje pravnem postopku
(v tem primeru zakonodajnem postopku) uporabi svojo avtonomijo, da zagotovi skladnost notranje
zakonodaje s prevzetimi mednarodnopravnimi obveznostmi ter tako pripomore, da je ravnanje Slovenije
kot celote tako navznoter, kot tudi navzven, skladno z mednarodnim pravom. Če bi parlament v celoti
izkoristil svojo avtonomijo na tem področju in redno preučil in se glede na primer ustrezno skliceval na
veljavno mednarodno pravo, bi s tem lahko prispeval k ugledu Slovenije, kot države, ki sistematično in na
vseh ravneh skrbi za spoštovanje mednarodnega prava. Tu gre torej za avtonomijo z vidika mednarodnega
prava, ki je podrobneje obravnavana v 2. poglavju tega dela študije.
Na področju zunanje politike in mednarodnih odnosov se je v zadnjih letih začel krepiti pojem t.i.
medparlamentarne diplomacije, ki poslancem omogoča delovanje na mednarodni ravni, ne da bi za to
imeli izrecno določeno pravno podlago v nacionalni pravni ureditvi in s tem krepi njihovo avtonomijo, kar
je obravnavano v 3. poglavju tega dela študije.
Poleg tega pa na avtonomijo Državnega zbora vpliva tudi včlanitev Slovenije v mednarodne organizacije,
pri čemer je pri mednarodnih organizacijah, ki so medvladne narave ta vpliv veliko bolj omejen, kot pri
včlanitvi v t.i. nadnacionalne mednarodne organizacije,307 kot je Evropska unija (EU). Na področju zadev
EU je vpliv na avtonomijo parlamenta veliko bolj pomemben zlasti zaradi določenih značilnosti
učinkovanja prava EU v nacionalnih pravnih redih, ki pravo EU razlikuje od mednarodnega prava.308
Včlanitev Slovenije v EU je tako na primer vplivala na avtonomno urejanje organizacije Državnega zbora,
ki je tudi ena od pojavnih oblik avtonomije parlamenta. Pravo EU namreč od držav članic zahteva
vzpostavitev Odbora za zadeve Evropske unije,309 predpisuje sodelovanje članov nacionalnih parlamentov
v nekaterih nadnacionalnih organih EU ter poleg tega daje novo vlogo nacionalnim parlamentom pri
zakonodajnem postopku EU, ki je sicer po nacionalnem pravu ne bi imeli.310 Ker je EU sui generis
O razlikovanju med medvladnimi in nad nacionalnimi mednarodnimi organizacijami glej: Vasilka Sancin, »Ratifikacija
pristopne pogodbe k EU in Nato z vidika mednarodnega prava«, Javna uprava, 2009, letn. 45, št. 1/2, str. 99-119.
308
Vasilka Sancin, Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana,
2009. Glej tudi Eileen Denza, »The relationship between international and national law « v: Malcolm D. Evans, International
Law, Druga izdaja, 2006, str. 438.
309
Ta odbor je v Sloveniji sicer obstajal že v obdobju pred včlanitvijo v EU.
310
Več o spremembah funkcij slovenskega parlamenta po vstopu v EU glej: Janez Cigler Kralj, Sprememba funkcij slovenskega
parlamenta po vstopu v EU (Obravnava zadev EU v mandatu 2004 – 2008), diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede, 2009.
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mednarodna organizacija,311 in ker pravo EU učinkuje v pravnem redu Slovenije na drugačen način kot
mednarodno pravo, je zadevam EU namenjeno posebno, 4. poglavje tega dela študije.
V okviru te študije so torej izpostavljeni zlasti trije vidiki zunanje avtonomije Državnega zbora:
mednarodnopravni vidik, vidik zunanje politike in mednarodnih odnosov ter vidik članstva Slovenije v
EU. Pri tem je treba poudariti, da se vsi trije vidiki obravnave zunanje avtonomije Državnega zbora delno
prekrivajo ter, da vpetost Slovenije v mednarodno okolje zunanjo avtonomijo parlamenta ne samo
omejuje, temveč jo tudi krepi.
Shema treh vidikov avtonomije Državnega zbora v zunanjih zadevah:

Mednarodno pravo

Zadeve Evropske
unije

Zunanja politika in
mednarodni odnosi

Vasilka Sancin, Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana,
2009.
311
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2. Avtonomija Državnega zbora v zunanjih zadevah z vidika mednarodnega prava
Če želimo oceniti na kakšen način mednarodno pravo vpliva na avtonomijo Državnega zbora v zunanjih
zadevah, moramo najprej preučiti odnos med mednarodnim pravom in notranjim pravom, ki med drugim
določa na kakšen način so notranji, tj. državni organi, zavezani k spoštovanju mednarodnega prava.

2.1. Odnos med mednarodnim pravom in notranjim pravom
Kot opozarja tudi doktrina,312 se je mednarodno pravo od svojega nastanka313 do danes izjemno povečalo
po obsegu, tako glede vsebinskih področij, ki jih ureja, saj danes praktično sega na vsa področja
človekovega življenja, kot tudi glede števila mednarodnih dokumentov, ki kodificirajo mednarodnopravne
norme. To pa po drugi strani pomeni tudi, da se mednarodno pravo danes uporablja in izvršuje predvsem
preko nacionalnih organov. Mednarodno pravo samo ne predpisuje kako se mora uporabljati in izvrševati
na nacionalni ravni. Čeprav zatrjuje svojo prevlado nad notranjimi pravnimi redi, se ne vtika v notranje
pravne sisteme. Nacionalne ustave imajo torej prosto izbiro glede načina na katerega bodo zagotovile
učinkovanje mednarodnega prava v pravnih redih držav.
Za celovito razumevanje odnosa med mednarodnim in notranjim pravom je treba najprej predstaviti odnos
med mednarodnim in notranjim pravom z vidika mednarodnopravne ravni, nato pa še notranjepravno
urejanje razmerij med mednarodnim in notranjim pravom.

2.1.1. Mednarodnopravna raven
Odnos med mednarodnim in notranjim pravom je bil v preteklosti že predmet razprav v mednarodnem
pravosodju.314 To vprašanje se je prvič pojavilo pred Meddržavnim sodiščem v Haagu v primeru Fisheries
Case315 leta 1951, ter kasneje leta 1955 v primeru Nottebohm316, ko je v slednjem Meddržavno sodišče
moralo ugotoviti ali je imel Liechtenstein pravico uveljavljati diplomatsko zaščito za gospoda
Nottebohma, ki je imel po rojstvu nemško državljanstvo in je z naturalizacijo postal državljan
Liechtensteina, ne da bi imel z njim kakršno koli tesnejšo zvezo. Sodišče je pri tej presoji poudarilo, da to
vprašanje ni odvisno od pravnega sistema Liechtensteina oz. od notranje veljavnosti naturalizacije
Nottebohma, temveč je treba ugotoviti ali je naturalizacija povzročila kakšne mednarodnopravne učinke,
ki bi jih morala priznati Gvatemala. Prav tako sta se z vprašanji notranjepravnih ureditev držav srečevali
Stalno meddržavno sodišče v svetovalnih mnenjih Exchange of Greek and Turkish populations case317 in
Free Zones of Upper Savoy and Gex318 in Meddržavno sodišče v Haagu v primerih La Grand319 in Avena
and Other Mexican Nationals.320 V naštetih primerih sta se mednarodni sodišči osredotočili na vprašanje
ali je prišlo do kršitve mednarodnega prava, pri čemer sta vprašanje metode nacionalne implementacije
Ta del študije se v večji naslanja na delo: Vasilka Sancin, Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic,
Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2009.
313
Mednarodno pravo oz. pravo narodov (law of nations) se je vse do sredine 20. stoletja ukvarjalo pretežno, čeprav ne
izključno, z odnosi med suverenimi državami in njihovim ravnanjem. Sodobno mednarodno pravo pa obravnava tudi
pravice in dolžnosti drugih subjektov mednarodnega prava, predvsem mednarodnih medvladnih organizacij, ter njihove
odnose z državami.
314
Witold Danilowicz, »The Relation between International Law and Domestic Law in the Jurisprudence of the
International Court of Justice«, Polish Yearbook of International Law, Vol. 12, 1983, str. 153.
315
Fisheries case (United Kingdom v. Norway), ICJ Reports, 1951.
316
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319
La Grand Case (Germany v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports, 2001, str. 466, odst. 79—91.
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mednarodnih obveznosti štela za notranjo pristojnost držav. Sodišči sta uporabili mešano teorijo ločevanja
področij delovanja mednarodnega in domačega prava. Po tej teoriji se sodišče ukvarja z odnosi med
državami, pri čemer mednarodno pravo uživa absolutno prevlado.321
Vendar pa lahko v mednarodni sodni praksi zasledimo tudi bolj invaziven pristop. V 4. poglavju je glede
prava EU, ki mu je Sodišče Evropskih skupnosti (današnje Sodišče Evropske unije) v primeru Costa v.
ENEL priznalo prevlado nad notranjim pravom,322 pojasnjeno, kako so učinki tega prava v notranjih
pravnih redih držav in posledično tudi na avtonomijo Državnega zbora drugačni od ostalih pravil
mednarodnega prava.

2.1.2. Notranjepravna raven
Vprašanje kakšen je položaj mednarodnega prava v notranjih pravnih redih držav je pomembno predvsem
kadar sta mednarodno pravo in notranje pravo države v nasprotju. Pristop posamezne države k reševanju
tega vprašanja je odvisen od sprejema mednarodnega prava, ki je lahko odvisen tudi od tega, ali gre za
mednarodno običajno ali pogodbeno pravo. Glede tega kako države sprejemajo mednarodno pravo v svoj
notranji pravni red ne obstaja neka univerzalna, enotna praksa držav in je pristop zato odvisen od
percepcije mednarodnega prava s strani posamezne države. Gre namreč za notranje pravno vprašanje in
lahko bi rekli, da obstaja vsaj toliko različnih pristopov, kot je držav. Kljub temu pa so se o tem vprašanju
v mednarodnem pravu razvile določene teorije o odnosu med mednarodnim in notranjim pravom, ki so
se tradicionalno oblikovale v okviru dveh šol: monizma in dualizma. Poleg teh dveh teorij pa se v
mednarodnopravni doktrini omenja tudi teorijo koordinacije.323 Na tem mestu so izpostavljene zgolj
temeljne linije razprav glede treh omenjenih teorij, saj ni namen te študije podrobneje nasloviti ta vidik
obsežne problematike razmerja med mednarodnim in notranjim pravnim redom držav.

2.1.3. Monizem, dualizem in koordinacija
Preučevanje položaja mednarodnega prava v nacionalnih pravnih redih držav članic vključuje v prvi vrsti
opredelitev odnosa med mednarodnim in notranjim pravom v posamezni državi, kot je razviden iz
konkretne ustavne ureditve te države.
Vprašanje odnosa med mednarodnim in domačim pravom se je pojavilo v 19. stoletju, pri čemer sta se
razvila dva teoretična koncepta: monizem in dualizem.324 V razpravo med monisti in dualisti pa se je leta
1957 s svojim prispevkom na Haaški akademiji za mednarodno pravo vmešal Fitzmaurice325 ter predlagal
svojevrsten pristop k reševanju tega vprašanja, ki se je uveljavil kot »Fitzmaurice compromis«.326 Izhajal
je iz tega, da imata mednarodni in notranji pravni sistem večinoma ločeni področji delovanja in je vsako
Witold Danilowicz, »The Relation between International Law and Domestic Law in the Jurisprudence of the
International Court of Justice«, Polish Yearbook of International Law, Vol. 12, 1983, str. 16; Vasilka Sancin, Mednarodno
pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2009, str. 109-11.
322
Eileen Denza, »The relationship between international and national law « v: Malcolm D. Evans, International Law,
Druga izdaja, 2006, str. 427.
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Međunarodno pravo, Pravni fakultet, Rijeka, 2000, str. 15-21; Smilja Avramov in Milenko Kreča, Međunarodno javno
pravo, Beograd, 1983, str. 25-27.; Paul Craig in Grainne De Búrca, The Evolution of EU Law, Oxford University press,
1999, str.179.
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vrhovno na svojem področju. Kadar pa oba delujeta na istem področju, v primeru nasprotja ne pride do
nasprotja pravnih sistemov, pač pa do nasprotja pravnih obveznosti. Kadar država zaradi spoštovanja
svojega notranjega prava ne more delovati tako, kot to od nje zahteva mednarodno pravo, to ne bo
pomenilo neveljavnosti notranjega prava, pač pa bo prišlo do mednarodne odgovornosti države na
mednarodni ravni zaradi nespoštovanja njenih mednarodnih obveznosti. Na tej podlagi se je tako
oblikovala še tretja t.i. teorija koordinacije,327 ki jo sicer nekateri štejejo za podvrsto dualizma.328
Pristop države, ki sprejema mednarodno pravo avtomatično kot del notranjega prava, in ne zahteva
izrecnega akta zakonodajalca, je monističen, medtem ko v državah z dualističnim pristopom mednarodno
pravo postane del notranjega prava šele, če je izrecno sprejet kot tak z aktom zakonodajalca. Pri tem
obstajata dva možna pristopa, t.i. teorija transformacije, ki zahteva izrecen prenos pravila mednarodnega
prava v notranje pravo in teorija adopcije, po kateri zadostuje, da se mednarodnopravno pravilo
sprejme.329
a) Monizem in njegove različice
Zagovorniki monizma izhajajo iz predpostavke, da sta mednarodno pravo in notranje pravo sestavna dela
enotnega pravnega sistema.330 Vse doktrine monizma, ki obstajajo v številnih različicah, temeljijo na
teoretičnem postulatu, da je treba pravo razumeti kot celoto in njegovo veljavnost izpeljevati iz skupnega
vira.331 Po teoriji monizma mednarodno in notranje pravo predstavljata integralna dela enega samega
pravnega reda, ki obenem vsebuje tudi načela za reševanje sporov med njunimi predpisi. Ta celovit pravni
red je zgrajen na osnovi hierarhije sistema oz. hierarhije pravnih norm. Večina pripadnikov te šole v
primeru neskladnosti med mednarodnim pravom in notranjim pravom sprejema primat mednarodnega
prava v takšni ali drugačni obliki.332
V monističnem sistemu tudi ni nobene potrebe po transformaciji mednarodnopravnih obveznosti v
notranje pravo.333 Dejstvo, da nacionalni organi ne spoštujejo mednarodnopravnih pravil lahko dokazuje
šibkost mednarodnega prava, a ne zavrača te teorije, saj bo država mednarodno odgovarjala, če bo
dovoljevala kršitve mednarodnega prava.334
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Radikalni monizem
Radikalni monizem izhaja iz izhodišča, da prevlada mednarodnega prava ni omejena na mednarodno
raven, pač pa določa svojo uporabo tudi na notranji ravni. Ta doktrina, ki jo je izvorno zagovarjal Kelsen,
je sledila ideji, da je končni vir veljavnosti vsega prava moč najti v osnovnem pravilu (Grundnorm)
mednarodnega prava; da notranjepravni red izhaja iz mednarodnega prava; da imajo vse norme
mednarodnega prava višji položaj v razmerju do notranjega prava, kar posledično pomeni, da je notranje
pravo, ki ni skladno z mednarodnim pravom, avtomatično nično ab initio; da so norme mednarodnega
prava neposredno uporabne na notranjepravnem področju in da je praksa držav, ki ni v skladu s to doktrino
brez pomena in jo je treba spremeniti.335 Ta ideja je bila tipična za filozofijo Dunajske šole. Sociološka
francoska pravna šola, katere predstavnika sta Duguit in Scelle, pa je raje govorila o zavesti mednarodne
skupnosti kot podlagi za mednarodno pravo, konceptu, ki je doživel širši odziv med številnimi
mednarodnimi pravniki.336
Zmerni monizem
Zmerni monizem, katerega predstavnik je npr. Verdross, ne vztraja na konceptu delegiranih pristojnosti
držav, temveč poudarja dejstvo, da mednarodno pravo določa omejitve svobodnega delovanja vsake
države.337 Pri tej obliki monizma se ohranja prevlada mednarodnega prava v smislu, da je država zavezana
z mednarodnim pravom, ko izvaja svojo jurisdikcijo ter se zakon, ki ni skladen z mednarodnimi standardi
lahko uporablja pred domačimi sodišči samo začasno, dokler država ne izpolni svoje dolžnosti, da ga
uskladi z njenimi mednarodnopravnimi obveznostmi.338
b) Dualizem
Dualisti izhajajo iz predpostavke, da sta mednarodno pravo in notranji pravni red države dva relativno
samostojna, ločena, vzporedna in neodvisna pravna sistema339 z izhodiščno lastnim področjem pravnega
urejanja, različno sistemsko-normativno fizionomijo in v pretežni meri lastnimi formalnimi pravnimi viri.
Oba pravna sistema predvsem na temelju lastnih pravnih norm opredeljujeta vlogo oziroma pomen,
veljavnost in učinek pravnih norm drugega pravnega sistema v lastnem pravnem sistemu.340 Oba sistema
naj bi urejala različna vsebinska vprašanja. Medtem, ko naj bi mednarodno pravo urejalo odnose med
državami,341 notranje pravo ureja odnose znotraj držav.342
Podlaga za doktrino dualizma je nastala konec 19. stoletja, ko so mednarodni odnosi obstajali med
relativno majhnim številom držav, pri čemer so bile takorekoč edine pomembne multilateralne
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mednarodne pogodbe ženevske konvencije o zaščiti žrtev vojne. Analiza pravne situacije med državami,
ki jo je opravil Triepel je pripeljala do zaključkov, da se veljavna pravila mednarodnega prava uporabljajo
na področjih, ki so drugačna od tistih v notranjem oz. domačem pravu; da poglavitni viri mednarodnega
prava temeljijo izključno na izrecnem pristanku držav; ter da so subjekti mednarodnopravnih norm
izključno države. Na drugi strani pa pravila notranjega prava urejajo odnose med posamezniki oz.
skupinami posameznikov in državo oz. med njimi samimi.343
V tistem času je ta analiza v veliki meri odgovarjala realnosti. Vendar pa je predvsem po drugi svetovni
vojni prišlo do temeljnih sprememb glede vseh treh omenjenih vidikov. Moderen razvoj mednarodnega
prava je pripeljal do številnih novih obveznosti držav. Z njihovim naraščanjem se je občutno zmanjšalo
področje, ki spada izključno v notranjo pristojnost držav. Prav tako danes ne moremo več govoriti, da
države predstavljajo edine subjekte mednarodnega prava, zato tudi trditev, da norme mednarodnega prava
naslavljajo izključno države ni več realistična.
V praksi do nasprotij med mednarodnim in notranjim pravom prihaja zelo redko in države si prizadevajo,
da bi obveznosti po obeh čim bolj harmonizirale. Tako recimo Združeno kraljestvo, ki je tipičen
predstavnik teorije dualizma, izhaja iz predpostavke:
»…velja prima facie domneva, da Parlament nima namena kršiti mednarodnega prava,
vključno s posameznimi pogodbenimi obveznostmi; v primerih, ko je zakonodaji [ki jo
sprejema Parlament] možno pripisati pomen, ki je skladen z mednarodnimi obveznostmi,
medtem ko drug pomen ne bi bil, je treba sprejeti prvega.«.344
Ta predpostavka je tudi v Združenih državah Amerike uveljavljeno razlagalno pravilo, saj:
»akta Kongresa nikoli ni mogoče razlagati na način, ki bi kršil pravo narodov [law of
nations], če obstajajo tudi druge razlage…«.345
V skladu s konceptom dualizma, morajo domača sodišča in drugi notranji organi v primeru, da država
sprejme zakon ali drug pravni akt, ki nasprotuje njeni mednarodni obveznosti, tak notranji pravni akt
uporabljati. Državnemu sodniku v tem primeru ni dopuščeno, da bi postavil mednarodno pravo nad pravo
svoje države. Ob tem seveda ni izključena mednarodna odgovornost države kot subjekta mednarodnega
prava. V primeru, da je država sprejela jurisdikcijo mednarodnega organa (sodišča ali arbitraže) za rešitev
spora, v katerem je država stranka, tak organ odloča zgolj o mednarodni obveznosti in ne tudi o notranjih
predpisih države.346
Poudariti je treba, da obstaja skoraj toliko načinov zagotavljanja učinkov mednarodnemu pravu kot je
nacionalnih pravnih sistemov. Učinek mednarodnega prava na avtonomijo parlamenta v posamezni državi
bo zato drugačen v državah, ki sprejemajo dualizem in državah, ki sprejemajo monizem. V nadaljevanju
je kratko predstavljena slovenska ureditev, pri čemer so posebej izpostavljeni možni vplivi mednarodnega
prava na avtonomijo Državnega zbora v zunanjih zadevah.

Citirano po: Josef Partsch, »International Law and Municipal Law«, v: Rudolf Berhardt (ur.), Encyclopedia of Public
International Law, Vol. 2, Elsevier, Amsterdam, 1995, str. 1184.
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Murray v. Schooner Charming Betsy 6 US (2 Cranch.) 64, str. 118 (1804); Lauritzen v. Larsen 345 US 571, str. 578
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2.1.4. Ureditev v Republiki Sloveniji
2.1.4.1. Mednarodne pogodbe
Na splošno ustave držav dajejo jasna navodila glede vprašanj hierarhije med mednarodnimi pogodbami
in nacionalnim pravom. Tako v Združenem Kraljestvu neinkorporirana mednarodna pogodba ne more
prevladati nad nasprotujočim domačim zakonom, ne glede na to ali je ta zgodnejši ali kasnejši od
mednarodne pogodbe. Francoska ustava pa npr. pravilno ratificiranim in objavljenim mednarodnim
pogodbam daje prednost pred notranjo zakonodajo.
Nacionalna sodišča se po navadi precej potrudijo, da bi se izognila konfliktom med pravili domačega prava
in mednarodnopravnimi obveznostmi. Pristop angleških sodišč je opredelil Lord Denning v primeru
Saloman v. Commissioners of Customs and Excise, kjer je ob presoji mednarodne pogodbe na katero se
ni bilo mogoče opreti neposredno, predstavljala pa je del ozadja neke zakonske določbe, menil, da se jo
lahko uporabi, saj gre za mednarodnopravno zavezujoč instrument in notranja zakonodaja se mora vedno
razlagati v skladu z mednarodnim pravom.347
Razmerje med notranjim pravom Slovenije in mednarodnim pravom je urejeno v 8. členu Ustave
Republike Slovenije, ki določa:
»Zakoni in drugi 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.«
Norme zakonov in drugih predpisov morajo biti torej v skladu z mednarodnim pravom, ki
obvezuje Slovenijo, bodisi kot obče načelo mednarodnega prava bodisi kot mednarodna
pogodba, katere stranka je Slovenija.348 Po 153. členu Ustave Republike Slovenije se mednarodne
pogodbe, ki jih ratificira Državni zbor hierarhično uvrščajo nad zakone., pri čemer se država ne more
sklicevati na svoje notranje pravo kot na razlog za nezmožnost izpolnitve svoje pogodbene obveznosti.349
V slovenski ureditvi je torej sprejet primat mednarodnega prava nad nacionalnim pravom,350 kar pomeni,
da so mednarodne pogodbe nad domačo zakonodajo. Vendar pa mednarodna pogodba ne more imeti
višjega ranga od ustave,351 zato se je razvil nadzor ustavnosti mednarodnih pogodb s strani Ustavnega
347
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doktrino prevlade skupnostnega prava. [1974] 2 CML Reports 540. Vasilka Sancin, Mednarodno pravo v hierarhiji
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sodišča, pri čemer predhodna presoja prepreči odgovornost države, v primeru da je mednarodna pogodba
v nasprotju z domačo ustavo.352 Če Ustavno sodišče namreč ugotovi protiustavnost določb mednarodne
pogodbe, je Državni zbor ne sme ratificirati.
Glede veljave mednarodnih pogodb v slovenskem pravnem redu je treba sprejeti notranji pravni akt
inkroporacije (prenosa), torej zakon ali uredbo o ratifikaciji. Prenos mednarodne pogodbe in njenih določb
v notranji pravni red Slovenije mora torej potekati v skladu z za to predpisanim postopkom.353 Izbira akta
o ratifikaciji je odvisna od vsebine mednarodne pogodbe. 153. člen Ustave Republike Slovenije namreč
predvideva dve kategoriji mednarodnih pogodb: tiste, ki jih ratificira državni zbor, in druge ratificirane
mednarodne pogodbe:
»Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z
veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski
predpisi in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi
pogodbami.«
V zvezi z »drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami« šesti odstavek 75. člena Zakona o zunanjih
zadevah (ZZZ-1-UPB1)354 taksativno našteva primere mednarodnih pogodb, ki jih ratificira Vlada z
uredbo. Gre za mednarodne pogodbe, ki: urejajo vprašanja, za katera je Vlada pristojna po notranjem
pravnem redu; se sklepajo zaradi izvajanja za Slovenijo obvezujočih aktov mednarodnih organizacij; se
sklepajo zaradi uresničevanja sklenjenih mednarodnih pogodb; jih sklepajo ministrstva o izmenjavi
izkušenj in vzdrževanju stikov z ministrstvi drugih držav; urejajo vprašanja v zvezi z diplomatskimi in
konzularnimi odnosi; na področju obrambe ali notranjih zadev pomenijo izvedbo prevzetih obveznosti ali
sprejetih odločitev o mednarodnem sodelovanju RS. Pri tem pa je Vlada pristojna za ratifikacijo
mednarodnih pogodb samo, če ne zahtevajo izdaje novih ali spremembe veljavnih zakonov.355
Glede na posebno naravo in vsebino akta o ratifikaciji mednarodnih pogodb v Sloveniji in ob upoštevanju
relevantnih določb slovenske ustavne in zakonske ureditve, ni mogoče enoznačno zaključiti, ali je
slovenski pravni red bližje monističnemu ali dualističnemu pristopu, ki izhaja iz sistema adopcije
mednarodnih pogodb, ki zavezujejo RS, v notranji pravni red. Ne glede na odgovor na to vprašanje, pa je
iz predstavljene ureditve jasno kako mednarodne pogodbe učinkujejo v slovenskem pravnem redu.
Poleg mednarodnih pogodb, pa poznamo tudi druge vire mednarodnega prava, katerih položaj v pravnem
sistemu Slovenije je za našo razpravo prav tako pomemben.
2.1.4.2. Mednarodno običajno pravo
Države poleg pogodbenega prava zavezuje tudi mednarodno običajno pravo. Gre za najstarejši vir prava,
ki ni sprejet v pisni obliki in nastaja preko prakse držav, pri čemer mora obstajati pravna zavest (opinio
juris)356 s katero pravni subjekti to prakso sprejmejo za zavezujočo. Mednarodno običajno pravo zavezuje
vse države, tudi tiste, ki pri njegovem nastajanju niso sodelovale. Gre za pravo, ki se nenehno razvija in
pomembno dopolnjuje mednarodno pogodbeno pravo.357 Ker običajno pravo v večini primerov ni
zapisano, je velikokrat težko natančno opredeliti vsebino običajno pravnih pravil.
Denza ugotavlja, da vsi nacionalni pravni sistemi štejejo mednarodno običajno pravo za del notranjega
prava. Inkorporacija je v nekaterih ustavah izrecno predvidena, vendar pa je rezultat tudi v tistih primerih,
160. člen Ustave Republike Slovenije.
Tu pa ne govorimo o neposredni uporabljivosti, tj. vprašanju ali mednarodna pogodba ustvarja pravice in obveznosti
za notranje pravne subjekte (fizične ali pravne osebe). Pri slednjem gre za kvaliteto pogodbe, ki jo je treba ugotavljati v
vsakokratnem konkretnem primeru. Vasilka Sancin, Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic,
Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2009, str. 172.
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ki tega ne urejajo izrecno, enak.358 V angleški sodni praksi je znan primer Trendtex Trading Corporation
Ltd v. Central Bank of Nigeria, v katerem je bilo odločeno, da se mednarodno običajno pravo inkorporira
v angleško pravo in ko pride do spremembe pravila mednarodnega običajnega prava, je treba spremeniti
tudi angleško pravo. Lord Denning je ob tem izjavil:
»Mednarodno pravo se spreminja in sodišča uporabljajo spremembe brez pomoči
kakršnega koli akta parlamenta. Ko je prišlo do spremembe pravil mednarodnega prava
(zaradi javnega mnenja), ki so obsodila suženjstvo, so bila sodišča upravičena uporabiti
moderna pravila mednarodnega prava…«.359
Vprašanje položaja mednarodnega običajnega prava v slovenski ureditvi ureja 8. člen Ustave Republike
Slovenije ki določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli
mednarodnega prava. Na tem mestu je treba opozoriti, da gre kljub uporabi pojma »splošno veljavna
načela« v Ustavi Republike Slovenije, pravzaprav za pravila splošnega mednarodnega običajnega
prava.360 Po zgledu nemške ureditve Ustava Republike Slovenije mednarodno običajno pravo uvršča nad
zakone in ga tako priznava kot del notranjega pravnega reda.361 Slovenska ureditev sprejema t.i. doktrino
inkorporacije (angl. incorporation approach), kar pomeni, da je mednarodno običajno pravo neposredno
uporabljivo.362 Pri doktrini inkorporacije se spremembe v mednarodnem pravu (npr. spremembe in
nastanek mednarodnega običajnega prava) avtomatično prenašajo v nacionalno pravo in jih ni potrebno
vsakič znova vključiti v nacionalni pravni red. Nacionalna sodišča morajo tako priznati učinek vsem
spremembam mednarodnih običajnopravnih pravil, brez sprejetja akta parlamenta.363
Glede na to, da torej mednarodno običajno pravo, kot tudi temeljna mednarodnopravna načela, v Sloveniji
zavezujejo vse veje državne oblasti avtomatično, to pomeni, da jih morajo pri svojem delovanju upoštevati
ne samo slovenska sodišča ter Vlada, temveč tudi parlament. Državni zbor tako nima pristojnosti
sprejemati aktov s katerimi bi mednarodno običajno pravo in temeljna načela mednarodnega prava
»prenašal« v slovenski pravni red z določenim aktom o ratifikaciji, zaradi česar je toliko bolj pomembno,
da redno sledi mednarodnopravnem razvoju glede teh dveh formalnih virov mednarodnega prava, saj je
pri svojem delovanju s temi pravili kljub temu zavezan. Državni zbor pa je avtonomen pri odločanju, v
kolikšni meri bo, kot relevantno pravno podlago, za svoje delovanje navajal za Slovenijo obvezujoče
mednarodno pravo. Vsekakor se zdi zaradi ustavno visoko določenega hierarhičnega položaja
mednarodnega prava v Sloveniji (tik pod ustavo), avtonomna odločitev Državnega zbora, da to možnost
uporabi, v njegovo korist, hkrati pa bi to lahko imelo sinergijske učinke pri izkazovanju zavezanosti
Slovenije mednarodnemu pravu, na kar bi bilo možno odkazati ob različnih priložnostih na področju
zunanjih zadev. Tako si je lahko zamisliti situacijo, ko bi npr. v primeru uradnih stikov predsednika
Državnega zbora ali katerega od poslancev s predstavniki drugih držav, pri obravnavi posameznega
odprtega vprašanja, predstavnik Državnega zbora opozoril na zavezanost Slovenije mednarodnemu pravu
ter njegovo uporabo tudi pri notranjem delovanju parlamenta, kar bi okrepilo pozicijo parlamenta kot
verodostojnega sogovornika, tudi ko gre za vprašanja mednarodnega prava, za kar je sicer, glede na
prakso, v večini primerov poklicana Vlada.
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2.1.4.3. Kogentne norme mednarodnega prava (jus cogens)
Notranje pravna ureditev države določa tudi, v kolikšni meri nacionalni pravni sistemi sprejemajo učinke,
ki izhajajo iz kogentnih norm mednarodnega prava (jus cogens) in izvršljivost teh učinkov pred
nacionalnimi sodišči.364 Pri kogentnih normah gre za obvezno pravilo splošnega mednarodnega prava, ki
ga je sprejela in priznala celotna mednarodna skupnost držav kot pravilo, od katerega ni dovoljeno nobeno
odstopanje in ga je mogoče spremeniti samo s poznejšim pravilom splošnega mednarodnega prava enake
narave.365 Kogentnih norm je v mednarodnem pravu malo, tak status pa imajo npr. načelo o prepovedi
uporabe sile, prepoved rasne diskriminacije, suženjstva, genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih
hudodelstev, mučenja, pravica do samoodločbe ter načelo nevračanja (non-refoulement). Posledica
nasprotovanja kogentnim normam je ničnost.366
Primer omejevanja zakonodajne pristojnosti s strani jus cognes norm in s tem tudi avtonomije ponazarja
primer iz Švice, kjer je bil na podlagi ljudske pobude podan predlog, da se prosilce za azil, ki so nezakonito
vstopili v državo deportira brez pravice do pritožbe. Zvezni svet je predlog obravnaval in ugotovil
neskladje z mednarodnim pravilom non-refoulement, ki ima status kogentnega prava in parlamentu
predlagal, da predlog razglasi za neveljaven. Kasneje je bil na podlagi tega dodan člen v ustavo Švice, ki
prepoveduje sprejem ljudske iniciative, če je v nasprotju s kogentnim pravom, in mora biti vsak akt v
takem primeru razglašen za ničnega.367
Vendar pa v ureditvah nekaterih drugih držav suverenost parlamenta in prevlada nacionalnega prava nad
mednarodnim preprečuje takšno ureditev in zaključke kot v primeru Švice. Sodišče Republike Južne
Afrike je tako na podlagi določbe ustave, ki določa primarnost nacionalnega prava nad mednarodnim,
odločilo, da lahko parlament sprejme tudi zakon, ki je v nasprotju s kogentnimi normami, hkrati pa dodalo,
da sicer velja domneva, da parlament namenoma ne deluje v nasprotju z mednarodnim pravom.368
Podobno je Kanadsko sodišče v primeru Bouzari sicer priznalo, da je treba nacionalno zakonodajo
razlagati skladno z mednarodnimi obveznostmi, ki tvorijo del kanadskega prava, še posebej v primeru
kogentnih norm. Vendar pa je dodalo, da je od Kanade odvisno ali bo njena zakonodaja v nasprotju z
mednarodnim pravom.369 V vseh teh primerih pa nesporno velja, da je v primeru kršitve kogentne norme,
država odgovorna po mednarodnem pravu.
Odnos med kogentnimi normami in nacionalnim pravom v Sloveniji je podoben kot med običajnim
mednarodnim pravom in nacionalnim pravom, kar pomeni, da so pravila jus cogens ravno tako
neposredno uporabljiva v slovenskem pravnem redu. V državah, ki so sprejela t.i. doktrino inkorporacije
je izvrševanje kogentih pravil mednarodnega prava na nacionalni ravni najbolj učinkovito. Učinki, ki jih
ima jus cognes, torej ničnost, so v teh primerih namreč vidni tudi v nacionalnih sistemih.370 Takšne ureditve
(Slovenija, Združeno kraljestvo, Združene države Amerike, Nemčija, Italija) dajejo mednarodnemu pravu
enak status kot ga ima nacionalno pravo. V preteklosti je že bilo potrjeno s strani nemškega
Bundesverfassungsgericht, da kogentno pravo omejuje suvereno pravico držav do npr. sklepanja
364
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pogodb.371 Če bi v Sloveniji prišlo do primera pred sodišči in bi slovenska sodišča morala presojati
aktivnosti Državnega zbora v povezavi z jus cogens pravili mednarodnega prava, bi lahko ugotovila
ničnost aktov, ki jih je sprejel Državni zbor. Pravila mednarodnega prava, ki imajo naravo jus cogens torej
omejujejo delovanje parlamenta v mednarodnem prostoru kot tudi na nacionalni ravni. Zato je vsekakor
smiselno, da Državni zbor v okviru svoje avtonomije poskrbi, da so mednarodnopravni vidiki, še posebej,
ko gre za kogentne norme mednarodnega prava, ustrezno upoštevani pri njegovem delovanju.
V preteklosti so se slovenska nacionalna sodišča že ukvarjala z vprašanjem razmerja med kogentnimi
normami in pravili nacionalnega prava. Ustavno sodišče Republike Slovenije se je v primeru »Ukradeni
otroci« dotaknilo vprašanja kogentnega prava, vendar ni ugotavljalo prevlade jus cogens nad pravili o
imuniteti, saj je razlikovalo med materialnimi pravili, ki so bila v tem primeru jus cogens in procesnimi
pravili (pravila o imuniteti).372 O vprašanju kogentnih norm je odločalo tudi Upravno sodišče v zadevi IU
705/2011 v zvezi z odločanjem o zapustitvi države in spoštovanjem načela ne-vračanja (non-refoulement),
ki ima naravo jus cogens v mednarodnem pravu. Sodišče je v odločitvi dejanje zakonodajalca, ki je črtal
določbo 20. člena Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ)373, ki je določal, da »prisilna odstranitev ali vrnitev
osebe v državo, kjer bi bilo njeno življenje ali svoboda ogroženo zaradi njene rase, vere, narodnosti,
pripadnosti posebni družbeni skupini ali politični opredelitvi, ni dovoljena«, pripoznalo za takšnega, ki
nima nobenega pravnega učinka. 374
2.2. Vprašanje odgovornosti
V primeru, ko država krši mednarodno obveznost, govorimo o mednarodnopravni odgovornosti države.375
Ne glede na to katerega od zgoraj opisanih pristopov posamezni nacionalni pravni red zavzame do
mednarodnega prava, velja, da mora država svoje notranje ravnanje in pravo uskladiti s svojimi
mednarodnimi obveznostmi, bodisi, da gre za obveznosti, ki izhajajo iz običajnih ali pogodbenih
mednarodnopravnih pravil.
Država je namreč tudi po mednarodnem pravu abstrakten pojem, ki pa deluje preko svojih organov:
izvršilnih, zakonodajnih, sodnih in drugih organov ter je za njihovo ravnanje tudi odgovorna. Če je nekoč
še veljalo, da je država odgovorna zgolj za dejanja izvršilnih organov, pa danes temu ni več tako. Pravila
o pripisljivosti v mednarodnem pravu namreč določajo, da je država odgovorna za ravnanje svojih
organov, pri čemer se kot državni organ šteje vsako osebo ali enoto, ki ima tak status v skladu z notranjim
pravom države.376 Državni zbor bo torej, kot organ Republike Slovenije, moral pri svojem delovanju
spoštovati mednarodnopravna pravila, saj bomo v nasprotnem primeru govorili o mednarodnopravni
odgovornosti Slovenije.

Sodišča nekaterih drugih držav, pa v zvezi s tem zavzemanjo drugačno stališče in pravijo, da mednarodno pravo ne
more vplivati na nacionalne akte. Gre za izrazito dualističen pristop. Takšne odločitve je npr. sprejelo Avstralsko višje
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2.3. Posamezni primeri avtonomije Državnega zbora glede uporabe mednarodnega prava in
posledice za njegovo avtonomijo v zunanjih zadevah
Splošno lahko možen vpliv mednarodnega prava na delovanje Državnega zbora prikažemo preko
delovanja Državnega zbora v okviru zakonodajnega postopka. V drugi obravnavi zakona v zakonodajnem
postopku, lahko, kot je bilo že omenjeno zgoraj, parlament in njegova delovna telesa podajajo amandmaje,
tj. predloge za dopolnitev ali spremembo besedila posameznega člena ali predlagajo nove člene. Pri tem
je Državni zbor notranjepravno avtonomen, da se odloči ali bo npr. uporabil običajno mednarodno pravo
za utemeljitev predlaganih amandmajev ali ne. Mednarodnopravno gledano pa je Državni zbor, kot eden
od državnih organov zavezan k zagotavljanju spoštovanja mednarodnega prava in bi pravzaprav tako
moral delovati. Težava nastopi pri uveljavljanju odgovornosti, saj tako za nespoštovanje mednarodnega
prava s strani parlamenta, kot vlade ali kateregakoli drugega državnega organa, navzven odgovarja
Slovenija, ki se pri tem ne more sklicevati na dejstvo, da so določeni državni organi ravnali preko svojih
pooblastil ali celo v nasprotju z njimi. Z notranjepravnega vidika pa bi bilo torej še toliko težje zatrjevati
odgovornost parlamenta za opustitev opozorila na določene mednarodnopravne obveznosti Slovenije pri
sprejemanju zakonodaje, saj gre za področje, kjer je ta v svojem delovanju avtonomen. Zagotovo pa
uporaba mednarodnega prava s strani Državnega zbora v okviru njegovega avtonomnega delovanja krepi
moč njegovih argumentov, hkrati pa v razmerju navzven, kot že rečeno, krepi tudi njegov položaj kot
relevantnega akterja na področju zunanjih zadev. Po drugi strani pa je avtonomija parlamenta v zunanjih
zadevah tudi omejena z veljavnim mednarodnim pravom, saj bi bilo ravnanje parlamenta, ki je v nasprotju
z mednarodnim pravom v zunanjih zadevah prepoznano kot mednarodni delikt, za katerega odgovarja
Slovenija.
V nadaljevanju so podani tudi nekateri drugi konkretni primeri vpliva mednarodnega prava in vpletenosti
posamezne države v mednarodno okolje, na avtonomijo parlamenta.
2.3.1. Članstvo v mednarodnih organizacijah
V mednarodni skupnosti je vse več mednarodnih organizacij v katere se vključuje vse večje število držav,
pri čemer države z včlanitvijo lahko nekatere pristojnosti prenesejo na mednarodne organizacije. Poleg
Evropske unije (EU), ki je obravnavana v posebnem poglavju, je Slovenija članica tudi številnih drugih
mednarodnih organizacij in institucij. Z vidika zunanje avtonomije Državnega zbora je zlasti pomembno
članstvo Slovenije v Organizaciji združenih narodov (OZN) in v Organizaciji severnoatlantske pogodbe
(NATO), poleg tega pa je Slovenija podpisala in ratificirala tudi Rimski statut, ki ustanavlja Mednarodno
kazensko sodišče (MKS). S pristopom k ustanovnim pogodbam teh organizacij, se je Slovenija
odpovedala izvrševanju dela svojih suverenih pravic.377
2.3.1.1. Rimski statut in obveznost sodelovanja
Z ratifikacijo Rimskega statuta se je Slovenija zavezala k obveznosti sodelovanja z Mednarodnim
kazenskim sodiščem pri preiskavi in pregonu kaznivih dejanj iz pristojnosti Mednarodnega kazenskega
sodišča.378 Država pogodbenica ima namreč dolžnost prilagoditi svoje notranje pravo tako, da odstrani vsa
morebitna neskladja med Statutom in notranjim pravom ter oblikuje pravila glede obveznosti sodelovanja
z Mednarodnim kazenskim sodiščem.
Glej npr: Ljubo Bavcon, »Mednarodno kazensko sodišče in njegov statut«, Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso, Letn.
57, št. 11/12, 2002, str. 669; Vasilka Sancin, »Ratifikacija pristopne pogodbe k EU in Nato z vidika mednarodnega prava«, Javna
uprava, 2009, letn. 45, št. 1/2, str. 99.
378
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Ker Slovenija pred ratifikacijo Rimskega statuta ni poznala npr. instituta predaje osebe, ga je morala
ustrezno implementirati v svojo zakonodajo. Zato je bil sprejet Zakon o sodelovanju med Republiko
Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS),379 spremenjen pa je tudi 47. člen Ustave
Republike Slovenije.380 Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim
sodiščem je bil sprejet brez razprave v Državnem zboru. V primeru, ko je država zavezana sprejeti točno
določeno zakonodajo na podlagi mednarodnih zavez je tudi avtonomija parlamenta glede vsebine
zahtevane zakonodaje v okviru njegovih pristojnosti v zakonodajnem postopku, omejena. V kolikor
Slovenija namreč ne sprejme tovrstne zakonodaje, odgovarja pa mednarodnem pravu.
2.3.1.2. Prisilni ukrepi sprejeti s strani Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov
Slovenija je postala članica Organizacije združenih narodov leta 1992381 in je od takrat zavezana
implementirati in spoštovati prisilne ukrepe, ki jih Varnostni svet Organizacije združenih narodov sprejme
na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine Združenih narodov.382 Takšni ukrepi so za države članice
zavezujoči383 in prevladajo nad obveznostmi držav članic, ki jih imajo na podlagi drugih mednarodnih
sporazumov.384
Za namene te študije velja izpostaviti sprejem prisilnih ukrepov na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine
Združenih narodov, ki ne vključujejo uporabe sile (t.i. neoborožene sankcije). Slednje Varnostni svet redno
sprejema proti državam, ki ogrožajo ali kršijo mednarodni mir in varnost ter v okviru boja proti
terorizmu.385 Resolucije Varnostnega sveta, ki uvajajo sankcije, pogosto nalagajo državam članicam
implementacijo sankcij na nacionalni ravni, vključno s sprejemom nacionalne zakonodaje, ki predvideva
ustrezne postopke proti pravnim in fizičnim osebam, ki se izogibajo sankcijam ali na različne načine kršijo
sankcijske režime.386 Resolucija 1373 (2001) tako na primer od držav članic izrecno zahteva, da
inkriminirajo zagotavljanje sredstev s strani njihovih državljanov ali na njihovem ozemlju, z namenom ali
vedenjem, da bodo sredstva porabljena v teroristične namene.387
V Sloveniji je sprejem sankcij sistemsko urejen z Zakonom o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika
Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih
organizacij (ZOUPAMO),388 ki natančneje ureja njihovo implementacijo. Zakonska ureditev za
implementacijo sankcij v Sloveniji je bila torej nujna, saj bi sicer govorili o mednarodni odgovornosti
Slovenije zaradi neupoštevanja obvezujočih resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov.
Državni zbor je bil v svoji avtonomiji glede delovanja na področju zunanji zadev omejen z obvezujočo
odločitvijo mednarodne organizacije, kot formalnim virom mednarodnega prava. Vendar pa velja na tem
mestu omeniti, da so države kljub včlanjevanju v mednarodne organizacije s pristojnostmi na določenih
področjih, kot je to v pravkar opisanem primeru, še vedno suverene in z mednarodnopravnega vidika nič
Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem, Uradni list Republike Slovenije,
št. 96/02.
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ne preprečuje državi, da enostransko ne sprejeme dodatnih neoboroženih sankcij proti posamezni državi,
ki pa ne smejo biti v nasprotju z mednarodnim pravom. V tem pogledu torej Državni zbor ohranja
avtonomijo na področju delovanja v zunanjih zadevah, obseg avtonomije v konkretnem primeru pa bo
odvisen od pristojnosti drugih organov, predvsem Vlade, na tem področju.

2.3.2. Napotitev oseb v mednarodne misije
Slovenija se odloča o sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah v skladu z Ustavo Republike
Slovenije in relevantnimi zakonskimi in podzakonskimi akti.389 Strategija sodelovanja Republike
Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah390 določa, da o sodelovanju Slovenije v mednarodnih
operacijah in misijah odloča Vlada. V primerih vojaških operacij oziroma civilnih misij z izvršnimi
pooblastili ali v primeru izrednih mednarodnih dogodkov pa Vlada z namero o sodelovanju seznani
Državni zbor.391 V vsakem primeru pa končno odločitev sprejme Vlada.392 Da bi zagotovili večjo vlogo
parlamenta pri odločanju o sodelovanju Slovenije v mednarodnih misijah in operacijah, so bili v preteklosti
že večkrat podani predlogi za spremembe Zakona o obrambi, ki v 82. členu določa vlogo Državnega zbora
pri vodenju in nadzoru obrambe države.393 Predlagane so bile dopolnitve tega člena na podlagi katerih bi
morala Vlada pred napotitvijo Slovenske vojske v tujino pridobiti soglasje Državnega zbora.394 S tem bi
zagotovili večjo stopnjo demokratičnosti in preglednosti postopkov o napotitvi slovenskih vojakov na
vojaške operacije v tujino in njihovo vključevanje v večnacionalne enote. Takšno ureditev poznajo v
številnih evropskih državah, npr. v Nemčiji in Veliki Britaniji. Vlada je takemu predlogu za spremembe
nasprotovala. Predlog je obravnaval tudi Odbor za obrambo in odločil, da ni primeren za nadaljnjo
obravnavo, kasneje pa predlog spremembe Zakona o obrambi tudi ni bil potrjen v Državnem zboru.395
Zanimivo torej je, da kljub temu, da bi Državni zbor v tem primeru lahko povečal svoje pristojnosti in s
tem povezano avtonomijo na področju napotitve oseb v mednarodne misije, kar je eno pomembnih
priložnosti za delovanje na področju zunanjih zadev, Državni zbor te priložnosti (še) ni izkoristil.
2.3.3. Dovoljenje za vstop tujim državam ali mednarodnim enotam na ozemlje Republike Slovenije
Državni zbor ima pomembno vlogo pri odločanju o zadevah, ki se tičejo suverenosti države nad ozemljem,
zračnim prostorom ter teritorialnimi vodami. 124. člen Ustave Republike Slovenije določa:
»Vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja ureja
zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.«
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Vendar pa Državni zbor v preteklosti svojih pristojnosti in avtonomije iz tega področja ni izkoristil. V
primeru vprašanja dovolitve vstopa v zračni prostor Slovenije za prelete vojaških letal, ki sodelujejo v
zračnih operacijah Organizacije severnoatlantske pogodbe (NATO) nad območjem Zvezne republike
Jugoslavije, namreč ni polemiziral dejstva, da je Vlada enostransko privolila396 v poseg v zračni prostor
Slovenije za nedoločen čas oziroma do prenehanja zračnih operacij Organizacije severnoatlantske
pogodbe. S tem je Vlada podala soglasje za poseg v suverenost Slovenije, brez da bi o tem odločal Državni
zbor.397 Veljavna zakonodaja namreč ureja zgolj prelete tujih vojaških letal, prepoveduje pa prelete
oboroženih letal.398 V zvezi s sklepom Vlade je bila podana pobuda za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti.399 Ustavno sodišče je v tem postopku zapisalo:
»Vlada (bi) morala predlagati ali ustrezno dopolnitev veljavne zakonodaje, ali predlagati
sprejem posebnega zakona, ali skleniti mednarodno pogodbo, ki bi jo ratificiral Državni zbor.
Ravnanje Vlade, ki je Državni zbor le seznanila s svojo odločitvijo, in ravnanje Državnega
zbora, ki je informacijo le vzel na znanje, čeprav se je nanašala na odločitev, ki bi jo moral
sam sprejeti, na stvari ničesar ne spremeni. Tudi Državni zbor ima ne le pravico, temveč tudi
dolžnost odločati o zadevah, ki spadajo v njegovo pristojnost.« 400
»Izpodbijani sklep je zato po presoji Ustavnega sodišča akt, ki bi ga bilo glede na vsebino
treba sprejeti kot predpis. Ker posega na eni strani v vprašanje državne suverenosti, na drugi
strani pa na področje, ki je že urejeno z zakoni, bi moral biti sprejet v obliki zakona, ki bi ga
sprejel Državni zbor. Le Državni zbor lahko spreminja in dopolnjuje veljavni zakon, kolikor
bi se izkazalo, da obstoječa ureditev ne omogoča zakonite odločitve v neki konkretni dejanski
situaciji (neki novi dejanski situaciji, ki je prvotni zakon ni upošteval).«401
»Sklep Vlade ne more nadomestiti pomanjkanja zakonske podlage za generalno dovolitev
preletov oboroženih vojaških letal čez ozemlje Republike Slovenije.« 402
V tem primeru torej ni obstajala jasna zakonodaja, ki bi urejala prelete vojaških letal v okviru vojaških
akcij mednarodnih organizacij. Poleg tega, na mednarodni ravni ni obstajala izrecna pravna podlaga za
vojaško intervencijo Organizacije severnoatlantske pogodbe na Kosovem. Varnostni svet Organizacije
združenih narodov, namreč ni avtoriziral takšne vojaške akcije,403 intervencija v tretjo državo iz
humanitarnih razlogov (t.i. humanitarna intervencija), na katero so se sklicevale posamezne države in
predstavniki Organizacije severnoatlantske pogodbe, pa je v mednarodnem pravu sporen institut, ki po
mnenju večine mednarodnih pravnikov ni del običajnega mednarodnega prava.404 Jasne
mednarodnopravne podlage torej ni bilo, zaradi česar sta tudi ustavna sodnika dr. Ude in dr. Škrk menila,
da bi moral o dovolitvi preletov tujih vojaških letal preko ozemlja Slovenije odločati parlament in ne
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Vlada.405 Kljub navedenemu, pa Državni zbor na ustavno pobudo ni odgovoril in tudi ni sprožil spora o
pristojnosti.406
V primeru drugačne odločitve Državnega zbora, ko bi ta torej ravnal skladno s svojimi pristojnostmi, pa
se pri tem vprašanju, ko gre za delovanje, ki ima posledice na zunanje zadeve, lahko vprašamo o omejitvah
avtonomije Državnega zbora pri presoji ali prelete dovoli ali ne. Nobenega dvoma ni, da je Državni zbor
na podlagi Ustave zavezan k upoštevanju mednarodnega prava. Tako bi se lahko vprašanje njegove
avtonomije na področju zunanjih zadev vzpostavilo le glede omejitev diskrecije pri razlagi relevantnih
mednarodnopravnih pravil. Skladno z mednarodnim pravom, bi bilo treba v tem primeru izhajati iz pravil
razlage, ki veljajo v mednarodnem pravu, torej že zgoraj omenjenega načela dobre vere in pravil Dunajske
konvencije o pravu mednarodnih pogodb (31.-33. člen), ki štejejo tudi kot del mednarodnega običajnega
prava. Avtonomija Državnega zbora bi bila torej v tem pogledu omejena z veljavnimi pravili
mednarodnega prava.
2.3.4. Odločanje Državnega zbora o uporabi sile
Poleg že omenjenega 124. člena Ustave Republike Slovenije, uporabo sile s strani Slovenije ureja tudi 92.
člen Ustave Republike Slovenije o vojnem in izrednem stanju, ki določa:
»Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države. O
razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog
vlade državni zbor.
Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil.
Kadar se državni zbor ne more sestati, odloča o zadevah iz prvega in drugega odstavka
predsednik republike. Odločitve mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta
sestane.«
Državni zbor torej odloča o razglasitvi izrednega stanja ter o uporabi obrambnih sil.407 Pri sprejemu
svojih odločitev pa je Državni zbor omejen z obstoječim mednarodnim pravom. En izmed aktualnih
primerov, kjer morajo nacionalni parlamenti upoštevati mednarodno pravo je uporaba sile v
samoobrambi, ki je okoliščina na katero se države vse pogosteje sklicujejo ob uporabi sile v okviru
boja proti terorizmu. V primeru, da bi Državni zbor torej odobril uporabo sile v samoobrambi,
njegova odločitev ne bo omejena zgolj z mednarodnimi pogodbami, ki jih je podpisala in ratificirala
Slovenija,408 temveč tudi z obstoječim mednarodnim običajnim pravom, ki ureja to področje.409 V
nasprotnem primeru bi bili podani pogoji za mednarodnopravno odgovornost države. To je zlasti
pomembno v luči dejstva, da sta vsebina in domet pravice do samoobrambe nejasna in predmet
razhajanj tako v praksi držav kot v razpravah med priznanimi mednarodnopravnimi strokovnjaki.410
V zadnjih letih je kar nekaj parlamentov držav odločalo o uporabi sile proti nedržavnim akterjem
U-I-87/99, Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Udeta, ki se mu v tč. 1 pridružuje sodnica dr. Škrk , točka 1.
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(teroristom),411 zlasti v primeru delovanja Islamske države Iraka in Levanta (ISIL) v Siriji. Združene
države Amerike so tako septembra 2014 letalsko vojaško operacijo Inherent Resolve, ki je potekala
v Iraku, razširile tudi v Sirijo.412 Tem zračnim napadom se je leta 2015 pridružila tudi večina drugih
držav članic koalicije zoper Islamsko državo Iraka in Levanta (ISIL).413 Ker Sirija ni privolila v
vojaško intervencijo414 in Varnostni svet Organizacije združenih narodov ni avtoriziral uporabe sile
na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine Organizacije združenih narodov,415 so države izvajanje
zračnih napadov utemeljevale s sklicevanjem na individualno in/ali kolektivno samoobrambo.416 V
primeru, da parlamenti teh držav pri njihovih odločitvah za uporabo sile v Siriji, niso upoštevali
pravil mednarodnega prava, bomo govorili o njihovi mednarodnopravni odgovornosti.417
Avtonomija parlamenta na tem področju zunanjih zadev je tako omejena le na potrditev ene ali več
dopustnih izjem od siceršnje kogentne prepovedi uporabe sile, ki je/so po mnenju parlamenta
najbolj utemeljena/e glede na konkretni primer in razlage njihove vsebine.
Dober primer izraza avtonomnosti parlamenta je mogoče najti v delovanju parlamenta Združenega
kraljestva. Leta 2013 je spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva glasoval proti predlogu
vlade za uporabo sile v Siriji, tudi zaradi neskladnosti takšne uporabe sile z mednarodnim pravom.
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Kljub temu, da predsednik vlade po notranjem pravu ni bil zavezan spoštovati odločitve parlamenta,
je upošteval mnenje parlamenta in do vojaškega posredovanja ni prišlo.418
3. Avtonomija Državnega zbora z vidika zunanje politike in mednarodnih odnosov
Področje zunanje politike postaja vse bolj kompleksno in zahteva hitre odzive ter sprejem odločitev, ki so
večinoma v domeni izvršilne veje oblasti, medtem ko se vloga nacionalnih parlamentov na tem področju
praviloma, a ne nujno, zmanjšuje.419 Ne moremo namreč reči, da je delovanje parlamentov na področju
zunanje politike in mednarodnih odnosov popolnoma onemogočeno. V zadnjih letih se je pričel
uveljavljati pojem »parlamentarne diplomacije«420, ki poslancem omogoča avtonomno vključevanje v
mednarodno okolje, ne da bi za to imeli mandat vlade ali izrecno podlago v nacionalni pravni ureditvi.
Tradicionalno je bila diplomacija v domeni izvršilne veje oblasti, vendar pa temu ni več tako. Poslanci se
zlasti od konca druge svetovne vojne dalje, vse pogosteje udeležujejo mednarodnih srečanj, vključujejo se
v različne medparlamentarne skupine in imajo stike s predstavniki zakonodajne veje oblasti v drugih
državah,421 včasih pa celo s predstavniki izvršilnih vej oblasti drugih držav.
Do tega lahko pride, ko se parlament odloči za neposredno komunikacijo s predstavniki vlad tujih držav.
Zgovorni so primeri ravnanj Kongresa Združenih držav Amerike, ko je npr. januarja 2015 John Boehner
neposredno povabil izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanyahu-ja, da nagovori Kongres, ne da
bi se pred tem posvetoval z izvršilno vejo oblasti, ali pa, ko je 47 republikanskih senatorjev, pod vodstvom
senatorja Toma Cotton-a, napisalo pismo voditeljem Irana v poskusu izpodkopati pogajanja izvršilne veje
oblasti za zaustavitev iranskega jedrskega programa, oziroma, ko je senator John McCain stopil v
neposreden stik z veleposlanikom Avstralije, da bi zgladil odnose, po tem, ko je predsednik Trump
»odložil slušalko« avstralskemu premierju Malcolmu Turnbull-u.
Tako ravnanje se v teoriji označuje za »ne-izvršno vodenje zunanjih odnosov« (non-executive conduct of
foreign relations),422 do katerega pride, ko parlament (lahko tudi le en poslanec) ravna oziroma sprejme
odločitve, ki vodijo v vzpostavitev neposrednega kanala uradne komunikacije med zakonodajno vejo
oblasti ene države in tujo izvršilno vejo oblasti. Takšno ravnanje sicer odpira vrsto resnih ustavnih
vprašanj, ki bi jih bilo treba šele nasloviti. Prav tako pa se zdi, da se utegne takšno ravnanje pojavljati vse
pogosteje, kar je pogojeno s tehnološkim razvojem, vse boljšim poznavanjem delovanja notranjega ustroja
držav s strani tujih državnih predstavnikov, številčnostjo parlamentarnih strank in v določenih primerih,
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nezaupanjem v sprejemanje določenih zunanjepolitičnih odločitev s strani nekaterih predsednikov vlad in
držav (npr. t.i. Trumpov učinek).
Veljavnost oziroma v določeni meri tudi skladnost z avtonomijo parlamenta na področju zunanje politike
in mednarodnih odnosov bi bilo možno preučevati z vidika odziva izvršne veje oblasti na »ne-izvršno
vodenje zunanjih odnosov« parlamenta. Ti odzivi so lahko:
1. avtorizacija ali obsodba s strani izvršne veje oblasti,
2. molk izvršne veje oblasti,
3. nasprotovanje izvršne veje oblasti.
Pri tem je treba upoštevati, da ne gre za tri jasno določene kategorije, temveč bolj za spekter možnega
ravnanja znotraj teh poenostavljeno določenih treh možnih odzivov.423
Predlagan, na praksi utemeljen, sistematičen pristop za reševanje morebitnih sporov glede delovanja
posameznih vej državne oblasti, ponuja določene prednosti v primerjavi z ad hoc preučevanjem neizvršnega vodenja zunanjih odnosov parlamenta, saj opozarja, da vlada ni edini akter z iniciativo na
področju zunanje politike in mednarodnih odnosov. Pri tem preučevanju pa bi bilo treba razlikovati med
t.i. »vhodnim« in »izhodnim« vodenjem zunanjih odnosov s strani parlamenta. V prvem primeru, je
parlament soočen z neposredno komunikacijo s strani tuje izvršilne oblasti, v drugem, pa je parlament tisti,
ki da pobudo glede določenega zunanjepolitičnega vprašanja tuji izvršni oblasti.
Razvoj tehnologije je prispeval tudi k oblikovanju transnacionalnih mrež sodelovanja, tako horizontalno
– med izvršnimi oblastmi različnih držav ali med zakonodajnimi oblastmi različnih držav (t.i.
parlamentarna diplomacija), kot tudi diagonalno – med zakonodajno vejo oblasti ene države in izvršno
vejo oblasti tuje države, kot je bilo predstavljeno zgoraj.424 Praksa tovrstnih povezovanj pa vpliva in vsaj
načelno širi meje avtonomije parlamentov tudi na področju zunanjih odnosov.
Omenjena »parlamentarna diplomacija«, kot jo definira Medparlamentarna unija, vključuje
različne aktivnosti parlamentov v njihovih medsebojnih, torej horizontalnih, odnosih: sklepanje
medparlamentarnih sporazumov za izboljšanje odnosov med državami; institucionalizirana in
redna srečanja poslancev iz regij; sprejemanje in napotitev parlamentarnih delegacij;
sodelovanje pri multilateralnih medparlamentarnih organih in konferencah; reševanje
konfliktov preko bilateralnih sestankov; tehnično sodelovanje in izmenjava znanja med
parlamenti ter oblikovanje ad hoc odborov podporo pri reševanju regionalnih konfliktov.425
Znani so t.i. projekti »poslanci ščitijo poslance« (angl. Parliamentarians-protectparliamentarians) v okviru katerih člani parlamenta v eni državi intervenirajo v države, kjer so
parlamenti ali človekove pravice poslancev ogrožene.426 Poleg tega so v preteklosti parlamenti
nacionalnih držav že zasnovali diplomatske iniciative, kot je npr. iniciativa »Parlamenti za svobodo«,
katere namen je bil za skupno mizo pripeljati člane evropskega, izraelskega in palestinskega parlamenta z
namenom podkrepiti prizadevanja za mir med Izraelom in Palestino ter podpreti diplomatska prizadevanja
EU v zvezi s to problematiko.427
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V primerjavi z diplomacijo vlade in njenih diplomatov gre pri parlamentarni diplomaciji za poslance, ki
so politiki in imajo politična mnenja, ki ne odražajo nujno stališč vlade glede določenih vprašanj. Pri
moderni medparlamentarni diplomaciji gre torej za avtonomno delovanje poslancev v mednarodnem
prostoru.428 Ker gre za nov pojav, medparlamentarna diplomacija še ni kodificirana na nacionalni niti na
mednarodni ravni in je torej politične in neformalne narave.429 Ravno slednje pa krepi avtonomijo
parlamenta v zunanjih zadevah.
Vprašljivo sicer je v kolikšni meri parlamenti dejansko izkoristijo to avtonomijo. Nekatere raziskave so
namreč pokazale, da poslanci v okviru parlamentarne diplomacije omejujejo svoje delovanje na
tradicionalno vlogo parlamentov v zunanjih zadevah, to je, zgolj nadzor nad zunanjo politiko vlade in ne
aktivno sodelovanje v njej.430
Obstaja več medparlamentarnih združenj na mednarodni ravni, npr. Medparlamentarna unija,
Parlamentarna skupščina Organizacije severnoatlantske pogodbe (NATO), Parlamentarna skupščina
Commonwealtha in Parlamentarno združenje Kanada-Evropa.431 Poleg tega pa se je medparlamentarno
sodelovanje razvilo tudi v okviru EU (več o tem glej poglavje 4.3.).
Zakonodajna telesa držav pa sodelujejo tudi na bilateralni ravni. Slovenski parlament tako na primer
bilateralno sodeluje s poljskim parlamentom,432 na medparlamentarnem področju pa je Slovenija članica
Parlamentarne skupščine (PS) Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP),433 katere namen je
»krepitev sodelovanja in usklajevanja aktivnosti med parlamenti držav članic z namenom zagotavljanja
miru, varnosti, stabilnosti in sodelovanja v regiji«. 434 Trenutni predsednik Procesa sodelovanja v
Jugovzhodni Evropi je predsednik Parlamenta Republike Slovenije, dr. Milan Brglez.

4. Zunanja avtonomija in zadeve Evropske unije
V tem delu sledi razprava o tem na kakšen način članstvo Slovenije v naddržavni mednarodni organizaciji,
kakršna je Evropska unija (EU), vpliva na avtonomijo Državnega zbora. V ospredju je torej avtonomija
nacionalnih parlamentov pri zadevah EU in oblikovanju politik EU, pri čemer pa niso preučevani vloga
in značilnosti Evropskega parlamenta.
Vloga nacionalnih parlamentov in njihov odnos do EU sta postala predmet razprav zlasti po spremembah,
ki jih je uvedla Lizbonska pogodba. Z vse večjim prenosom pristojnosti držav članic na EU, kar posledično
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pomeni tudi vse večjo zakonodajno pristojnost EU na teh področjih, je zavedanje, da to vpliva tudi na
avtonomnost in pristojnosti nacionalnih parlamentov vse večje. Izvajanje in določanje politik EU je sicer
izrazito odvisno od nacionalnih izvršilnih vej oblasti, pri čemer se zdi, da so nacionalni parlamenti
potisnjeni v ozadje.435 Poleg tega se pri odločitvah EU povečuje vloga Evropskega parlamenta, ki ravno
tako posega v avtonomnost in pristojnosti nacionalnih parlamentov. Po mnenju nekaterih, so bili
nacionalni parlamenti »največji osmoljenci« sprememb, ki so bile predlagane v predlogu ustave EU in
kasneje sprejete z Lizbonsko pogodbo.436 Na drugi strani pa drugi avtorji poudarjajo, da je Lizbonska
pogodba priznala pomembno vlogo nacionalnih parlamentov pri zagotavljanju demokratičnosti njenega
delovanja.437
Treba je poudariti, da je vloga nacionalnih parlamentov pri zadevah EU primarno odvisna od nacionalnega
prava. Tako na primer države same odločajo o načinu ratifikacije primarnega prava EU (glej poglavje
2.1.).438 Študija o nacionalnih parlamentih iz EU iz leta 2015 zato zaključuje, da je »evropeizacija
nacionalnih parlamentov« sestavljena iz 28 različnih zgodb, ki so odvisne od nacionalnih ustavnih ureditev
in odnosa med izvršilno in zakonodajno vejo oblastjo.439 Nacionalni parlamenti so se na različne načine
odzvali in prilagodili na evropsko integracijo. Kljub temu da gre pri vlogi parlamentov za stvar državne
suverenosti vsake države članice, pa je moč v primarni zakonodaji EU, zaslediti porast določb, ki se
nanašajo na delovanje nacionalnih parlamentov in predstavljajo minimalen standard za sodelovanje
nacionalnih parlamentov v zadevah EU vseh držav članic.440
4.1. Poseben položaj prava EU v notranjem redu držav
Preden nadaljujemo z analizo sprememb, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba in so zanimive z vidika
avtonomije Državnega zbora, pa moramo na kratko pojasniti razmerje med pravom EU in notranjim
pravnim redom držav članic.441 To je zlasti pomembno z vidika posebnih značilnosti prava EU
(avtonomnost, primarnost, neposredna uporaba in neposredni učinek) zaradi katerih t.i. acquis
communautaire mnogi obravnavajo kot sui generis pravni red, utemeljen na ustanovitvenih pogodbah, ki
so del mednarodnega prava.442
4.1.1. Načelo avtonomnosti
Pravni red EU temelji na nadnacionalnosti, kar pomeni, da so države članice z vstopom v EU na slednjo
prenesle del izvrševanja svojih suverenih pravic in se s tem zavezale, da bodo upoštevale pravo EU in
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odločitve institucij EU ter privolile v veljavo pravnih norm EU v njihovih nacionalnih pravnih redih, brez
intervencije njihovih zakonodajnih organov.443 Gre za avtonomen pravni red v okviru katerega lahko
institucije EU v skladu s primarnim pravom EU in njihovimi pristojnostmi sprejemajo zakonske akte, brez
privolitve nacionalnih oblasti.444
Pravo EU torej nastaja, se razlaga in uporablja v skladu s pravili prava EU in neodvisno od nacionalnih
redov njenih držav članic. Za razliko od mednarodnega prava, katerega učinek v nacionalnih pravnih redih
predpisuje ustavna ureditev posamezne države, pa pri pravu EU odločanje o tem na kakšen način bo
učinkovalo v nacionalnih pravnih sistemih ni v domeni nacionalnih ustav, temveč v domeni prava EU.445
4.1.2. Načelo neposredne uporabnosti in neposredni učinek
Neposredna uporabnost (direct applicability) prava EU pomeni, da za njegovo veljavo v državah članicah
niso potrebni nadaljnji zakonski ali podzakonski akti držav članic. 446
Od neposredne uporabnosti pa je treba razlikovati neposredni učinek (direct effect)447, ki opisuje kakovost
neposredno uporabne določbe, ki omogoča, da se nanjo sklicujejo posamezniki v postopkih, ki tečejo pred
domačimi sodišči. Pravo EU torej ne ustvarja zgolj obveznosti za države članice, temveč tudi pravice za
posameznike.448 Sodišče EU je v praksi izoblikovali štiri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se določbi
prava EU lahko prizna neposredni učinek. Določba mora biti 1) jasna, 2) nepogojna, 3) v obliki prepovedi
ter 4) njena uporaba ne sme biti odvisna od sprejema določene zakonodaje v pravnem redu države
članice.449
4.1.3. Načelo primarnosti oziroma prevlade
Sodišče EU je posebno naravo prava EU v smislu primarnosti definiralo v primeru Costa v. ENEL:
»…pravo, ki izhaja iz pogodbe, ki je neodvisen pravni vir, ne more biti zaradi njene posebne
in izvirne narave, preseženo z določbo notranjega prava, ne glede na to, kako je oblikovana,
ne da bi se mu s tem odvzelo značaj skupnostnega prava in pod vprašaj postavilo pravno
podlago same Skupnosti.«.450

Mirko Ilešič, »Načelo neposredne uporabnosti v sistemu pravnih pravil Evropske skupnosti«, Dnevi slovenskih
pravnikov, 10.-12. oktober 1991, Portorož, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1991, Podjetje in delo, letn. 17, št. 6, Ljubljana
1991, str. 663-670.
444
Vasilka Sancin, Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic, Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana, 2009, str. 84.
445
Primer 26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen (1963) ECR 1; Matjaž Tratnik, Aleš
Ferčič, Maja Ferlinc, Osnove prava Evropske unije, Obzorja, založništvo in izobraževanje, 2004, str. 28-32.
446
Primer 6-64 Costa v. ENEL (1964) ERC 1337.
447
Podrobneje o tem glej Jan A. Winter, »Direct Applicability and Direct Effect Two Distinct and Different Concepts in
Community Law«, Common Market Law Review, 9, 1972, str. 431, 432.
448
Vasilka Sancin, Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic, Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana, 2009, str. 86.
449
Primer 26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen (1963) ECR 1; Vasilka Sancin,
Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2009, str.
87.
450
Primer 6-64 Costa v. ENEL (1964) ERC 585-593. Glej tudi Eileen Denza, »The relationship between international and
national law « v: Malcolm D. Evans, International Law, Druga izdaja, 2006, str. 427.
443

178

Načelo prevlade torej pomeni, da pravo EU prevlada nad notranjo zakonodajo držav članic. Gre
za sposobnost pravnih norm prava EU, da razveljavijo neskladne norme domačega prava v
postopkih pred domačimi sodišči. Ob upoštevanju velikih razlik med pravnimi sistemi držav
članic je sodišče EU v načelu prevlade našlo enostavno in učinkovito metodo za enotno uporabo
prava EU ter preseganje možnih obstrukcij z zakonodajnimi aktivnostmi držav članic. 451

4.2. Zgodovinski razvoj vloge nacionalnih parlamentov v pravu EU in spremembe uvedene z
Lizbonsko pogodbo
V času Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ)452 so se evropske zadeve štele zlasti za zadeve
zunanje politike in so bile zato s strani nacionalnih parlamentov obravnavne v okviru Odborov za zunanjo
politiko. Že takrat je obstajala Parlamentarna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo v kateri je
bilo 78 predstavnikov nacionalnih parlamentov. Od leta 1958, ko sta začeli delovati Evropska gospodarska
skupnost (EGS)453 in Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM)454, pa je imela skupščina 142
članov, ki so bili predstavniki nacionalnih parlamentov.455 Leta 1962 se je Parlamentarna skupščina
preimenovala v Evropski parlament, ključna prelomna točka pa so bile prve neposredne volitve v Evropski
parlament leta 1979, ki so onemogočile neposreden stik pripadnikov nacionalnih parlamentov z
Evropskim parlamentom. To je spodbudilo razvoj posebnih organov znotraj nacionalnih parlamentov, ki
so bili posvečeni zadevam EU.456
Enotni evropski akt iz leta 1986457 je prinesel številne spremembe v zakonodajnem postopku in spodbudil
idejo, da morajo nacionalni parlamenti razviti posebne strukture in postopke v zvezi z zadevami EU, da
nebi bili potisnjeni preveč na obrobje.458 Leta 1989 je bila v Parizu ustanovljena Konferenca odborov za
evropske zadeve (COSAC), ki jo sestavljajo člani evropskega parlamenta ter člani nacionalnih
parlamentarnih odborov za zadeve EU.459 Od ustanovitve dalje se je Konferenca redno sestajala v državah,
ki so predsedovale svetu ministrov.460 Naslednja prelomnica je bila Maastrichtska pogodba iz leta 1992,461
ki je vlogo nacionalnih parlamentov omenjala v deklaracijah 13 in 14.462 Deklaraciji sta poudarjali, da je
treba spodbujati večjo vlogo nacionalnih parlamentov pri zadevah EU in povečati izmenjavo informacij
med evropskimi institucijami in nacionalnimi parlamenti. Ker je šlo pri tem zgolj za deklaraciji in ne
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primarno pravo EU, nekateri avtorji poudarjajo, da je bil v tem času še vedno poudarek na tem, da je
parlamentarna ureditev stvar nacionalnih držav, v katero se EU ne sme in ne more vmešavati.463
Od leta 1992 dalje je urejanje vloge nacionalnih parlamentov pri zadevah EU prišlo v ospredje tudi na
ravni EU, zlasti v okviru vprašanja demokratičnosti evropskih procesov in načinov odločanja. To se je
izrazilo v Amsterdamski pogodbi, ki je začela veljati leta 1999 in v Protokolu o vlogi nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji, ki ima enako pravno veljavo kot sama pogodba.464 Protokol sicer priznava,
da je »nadzor posameznih nacionalnih parlamentov nad njihovimi vladami v zvezi z dejavnostmi Unije
predmet posebne ustavne ureditve in običajev vsake države članice« vendar pa vseeno izraža željo
spodbuditi »večjo udeležbo nacionalnih parlamentov pri dejavnostih Evropske unije in jim zagotoviti
boljše možnosti za izražanje mnenj o vprašanjih, ki bi lahko bila za njih posebnega pomena.« V tem smislu
Protokol tudi že vsebuje določbe o obveščanju nacionalnih parlamentov, ki so podobne tistim, ki so v
veljavi danes. Protokol omenja tudi vlogo Konference odborov za evropske zadeve (COSAC), ki »lahko
pripravi kakršen koli prispevek, s katerim je po njenem mnenju primerno seznaniti institucije Evropske
unije,« »preuči vsak zakonodajni predlog ali pobudo glede vzpostavitve območja svobode, varnosti in
pravice, ki bi lahko neposredno vplivala na pravice in svoboščine posameznikov« ter »na Evropski
parlament, Svet in Komisijo kakršen koli prispevek o zakonodajnih dejavnostih Unije, ki je po njegovem
mnenju primeren, zlasti v zvezi z uporabo načela subsidiarnosti, območjem svobode, varnosti in pravice
ter vprašanji, ki se nanašajo na temeljne svoboščine.«465
Leta 2000 so se s Pogodbo iz Nice466 pričela pogajanja o institucijah EU in vlogi nacionalnih parlamentov
pri njihovem delovanju. Leto dni kasneje je Evropski svet sprejel Laekensko deklaracijo (Deklaracijo o
prihodnosti Evropske unije)467, ki je obravnavala prihodnost EU in Ustavo Evrope ter posebej naslovila
problematiko demokratičnega deficita, vključno s pomembno vlogo nacionalnih parlamentov pri
legitimaciji »evropskega projekta«.468 Laekenska deklaracija je poleg tega določila, da bosta po dva
predstavnika nacionalnih parlamentov sodelovala pri Konvenciji, skupaj s petnajstimi ostalimi
predstavniki držav članic in dvema predstavnikoma Evropske komisije. Ustanovljena je bila posebna
delovna skupina za vprašanje nacionalnih parlamentov, kar je vodilo k veliko bolj sistematični obravnavi
te tematike in vključitvi določb o nacionalnih parlamentih v Ustavo Evropske unije in kasneje, v
preoblikovani obliki, v Lizbonsko pogodbo iz leta 2009.469 Slednja je splošno pripoznala pomembno vlogo
nacionalnih parlamentov in njihov prispevek k »dobremu delovanju Unije«470 ter vključuje določbe, ki se
nanašajo na vlogo nacionalnih parlamentov pri zakonodajnem postopku EU, spoštovanju načela
subsidiarnosti, postopkih za spremembo pogodb EU, ocenjevanju izvajanja politik EU v okviru
območja svobode, varnosti in pravice ter nadzor Europola. Lizbonska pogodba določa tudi, da
morajo biti nacionalni parlamenti obveščeni o prošnjah za pristop k EU ter predvideva njihovo
sodelovanje v medparlamentarnem sodelovanju z Evropskim parlamentom.471 Poleg tega je bil
sprejet Protokol št. 1 o Vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji472, ki tvori del primarnega prava
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EU in podrobneje ureja vlogo nacionalnih parlamentov pri zadevah EU. Protokol je nadgradil vsebino
protokola iz Amsterdamske pogodbe in izhaja iz želje držav članic, »da bi spodbudile večjo udeležbo
nacionalnih parlamentov pri dejavnostih Evropske unije in jim zagotovile boljše možnosti za izražanje
mnenj o osnutkih zakonodajnih aktov Evropske unije kakor tudi o drugih vprašanjih, ki bi lahko bila zanje
posebnega pomena«.473 Protokol vsebuje določbe o obveščanju nacionalnih parlamentov in
medparlamentarnem sodelovanju ter daje nacionalnim parlamentom določene kolektivne pravice, s čimer
se za njih poraja nova priložnost, da si izborijo večjo vlogo pri upravljanju EU.474
4.3. Novosti, ki sta jih uvedla Lizbonska pogodba in Protokol št. 1 o Vlogi nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji
4.3.1. Pripoznanje simbolne vloge parlamentov
V drugem odstavku 10. člena Pogodbe o Evropski uniji (PEU) je pripoznana simbolna vloga nacionalnih
parlamentov, s tem ko je omenjena demokratična odgovornost evropskih vlad nacionalnim parlamentom:
»Države članice v Evropskem svetu predstavljajo voditelji držav ali vlad in v Svetu
njihove vlade, ki so demokratično odgovorni bodisi svojemu nacionalnemu
parlamentu bodisi svojim državljanom.«475
V 12. členu pa je izrecno zapisano, da nacionalni parlamenti aktivno prispevajo k dobremu delovanju EU
s tem, da so s strani institucij EU obveščeni glede osnutkov zakonodajnih aktov; skrbijo za spoštovanje
načela subsidiarnosti; sodelujejo v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik EU v okviru območja
svobode, varnosti in pravice ter so vključeni v politični nadzor Europola; sodelujejo v postopkih
za spremembo pogodb EU; so obveščeni o prošnjah za pristop k EU ter so udeleženi pri
medparlamentarnem sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in z Evropskim parlamentom.476
4.3.2. Nadzor nad načelom subsidiarnosti in vloga nacionalnih parlamentov pri zakonodajnem postopku
EU (sistem zgodnjega opozarjanja)
Lizbonska pogodba je uvedla popolnoma nov postopek, t.i. sistem zgodnjega opozarjanja (angl. Early
Warning Mechanism (EWM)), ki daje nacionalnim parlamentom novo, kolektivno vlogo pri zadevah EU.
Kljub temu da je položaj nacionalnih parlamentov praviloma v domeni ustavnih in zakonodajnih ureditev
nacionalnih držav, na kar opozarja tudi Protokol št. 1 o Vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,
pa omenjeni postopek sistema zgodnjega opozarjanja posega v to sfero s tem, ko nacionalnim
parlamentom daje posebne pravice za sodelovanje pri zakonodajnem postopku, zlasti pri nadzoru nad
načelom subsidiarnosti.477 Nacionalni parlamenti imajo pravico oceniti, ali so zakonodajni predlogi
na področjih, ki ne spadajo v izključno pristojnost EU, skladni z načelom subsidiarnosti.
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Nacionalni parlamenti imajo tako možnost vključitve v obravnavo zadev EU na evropski ravni. 3. člen
Protokola št. 1 o Vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji478 določa:
“Nacionalni parlamenti lahko predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije po
postopku iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti pošljejo obrazloženo
mnenje o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti.”
Na podlagi točke a 12. člena Pogodbe o Evropski uniji morajo institucije EU nacionalnim parlamentom
predložiti osnutke zakonodajnih aktov Unije v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji,479 točka b 12. člena Pogodbe o Evropski uniji pa nadalje določa, da v
zvezi s temi zakonodajnimi akti, nacionalni parlamenti »skrbijo za spoštovanje načela subsidiarnosti
v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.«480 Bistvo načela
subsidiarnosti je, da
»Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor države članice
ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni
ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni
Unije.«481
To načelo torej določa pod katerimi pogoji ima EU na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, pri
ukrepanju prednost pred državami članicami.482 Zanimivo je, da pravo EU ne predvideva, da bi nacionalni
parlamenti zakonodajne predloge obravnavali tudi iz drugih vidikov, kot sta npr. načelo sorazmernosti in
delitev pristojnosti. 483
Vlogo nacionalnih parlamentov pri nadzoru nad spoštovanjem načela subsidiarnosti podrobneje določa 3.
člen Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti:
»Nacionalni parlamenti lahko predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije po
postopku iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti pošljejo obrazloženo mnenje
o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti.«484
V nadaljevanju Protokol ponovno poudarja, da morajo biti osnutki zakonodajnih aktov institucij EU
(Komisije, Evropskega parlamenta, Sveta) posredovani nacionalnim parlamentom.485 Nacionalni
parlamenti imajo torej možnost sodelovanja v predhodni fazi odločanja v zakonodajnem postopku, preden
je akt dejansko sprejet. Vsak nacionalni parlament lahko v roku osmih tednov od datuma posredovanja
osnutka zakonodajnega akta pošlje svoje obrazloženo mnenje, ki vsebuje razloge, zakaj meni, da zadevni
osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.486
Protokol št. 1 o Vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji , Ur. l. EU C 326/1, 26.10.2012.
Točka a 12. člena PEU.
480
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Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0206 – 0209.
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– 0209.
485
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Institucije EU ta mnenja upoštevajo in glede na odziv nacionalnih parlamentov, sta možni dve situaciji.
1) Prva situacija: če mnenja o neskladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti
predstavljajo najmanj tretjino vseh glasov nacionalnih parlamentov (18 od 56 glasov)487 gre za t.i. rumeno
karto sistema zgodnjega opozarjanja. V tem primeru je treba predlog ponovno preučiti, zadevna institucija
pa se na podlagi tega odloči, ali bo osnutek ohranila, ga spremenila ali umaknila, pri čemer mora utemeljiti
zakaj ne gre za kršitev načela subsidiarnosti.488 Pravno gledano torej postopek ne pomeni nujno umaknitve
predloga. Od leta 2010 in do konca leta 2016 je bilo podanih 354 mnenj s strani nacionalnih
parlamentov,489 pri čemer so bile izdane zgolj tri rumene karte: ena v primeru predloga komisije za
pravico do kolektivne akcije (t.i. Monti II proposal) leta 2012,490 druga v zvezi z ustanovitvijo Evropskega
javnega tožilstva leta 2013, tretja pa leta 2016 v zvezi z Direktivo o napotitvi delavcev.491 Slovenski
parlament je sodeloval zgolj pri enem od teh mnenj, in sicer tistem iz leta 2016.
2) Druga situacija: če v okviru rednega zakonodajnega postopka obrazložena mnenja o neskladnosti
predloga zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti predstavljajo navadno večino vseh glasov
nacionalnih parlamentov, je treba predlog ponovno preučiti. Po taki ponovni preučitvi lahko Komisija
odloči, ali bo predlog ohranila, ga spremenila ali umaknila.492 Če Komisija ohrani predlog mora
zakonodajni organ v okviru zakonodajnega postopka odločiti ali je prišlo do kršitve načela subsidiarnosti.
Če odloči, da je prišlo do kršitve, je predlog zavrnjen. Gre za t.i. oranžno karto sistema zgodnjega
opozarjanja.
V primerih, ko je zakonodajni predlog sprejet, pa še vedno obstaja možnost tožbe zaradi kršitve načela
subsidiarnosti pred Sodiščem EU, ki jo lahko vloži država v skladu s pravili iz 263. člena Pogodbe o
delovanju Evropske unije (PDEU) ali pa tožba, ki jo država članica posreduje Sodišču EU v imenu svojega
nacionalnega parlamenta v skladu z nacionalnim pravnim redom.493
Postopek združuje individualno in kolektivno sodelovanje nacionalnih parlamentov, saj sta obravnava
zakonodajnega akta in mnenje podana individualno s strani nacionalnih parlamentov, vendar pa ima to
mnenje večji vpliv, če obstajajo tudi druga podobna mnenja podana s strani drugih nacionalnih
parlamentov. Da bi nacionalni parlamenti prišli do predložitve rumene ali oranžne katre, je torej med njimi
potrebna določena koordinacija.494 V luči slednjega je rok osmih tednov, ki je predviden za ta postopek

»Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema.
V primeru dvodomnega parlamentarnega sistema ima vsak dom po en glas.« Druga točka prvega odstavka 7. člena
Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0206 – 0209.
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precej kratek, saj morajo nacionalni parlamenti najprej uskladiti vsak svoje mnenje, hkrati pa morajo
mnenja koordinirati tudi med seboj. 495
Ta novi postopek nacionalne parlamente postavlja v vlogo implicitnih zaščitnikov nacionalne
suverenosti.496 V zvezi z nadzorom nad načelom subsidiarnosti nekateri avtorji govorijo tudi o »paradoksu
subsidiarnosti«. Nacionalni parlamenti so namreč v zgoraj omenjenih določbah predvideni kot dobro
kvalificirani za ocenitev ali je pravilo/načelo subsidiarnosti kršeno, kljub temu, da je bistvo načela
subsidiarnosti v tem, da omejuje njihovo delovanje na ravni EU.497
V zadnjih letih je bila podana iniciativa za vzpostavitev t.i. »zelenega kartona«, ki bi nacionalnim
parlamentom omogočal povabiti Komisijo k predložitvi zakonodajnega predloga ali predložitvi
sprememb obstoječe zakonodaje.498 V kolikor bi ta iniciativa uspela, bi znatno prispevala k avtonomnosti
nacionalnih parlamentov v zadevah EU.
Da bi Državni zbor izkoristil možnost vključevanja v obravnavo zadev na evropski ravni, je bila sprejeta
sprememba Poslovnika. Postopek nadzora nad spoštovanjem načela subsidiarnosti in sodelovanja v
zakonodajnem postopku tako urejata 154n in 154m člen Poslovnika Državnega zbora pri čemer odločitve
v zvezi s tem sprejemata Odbor za zadeve EU in Odbor za zunanje zadeve.499 Slovenski parlament je
možnost tovrstnega nadzora izkoristil leta 2012, vendar je Odbor za zunanjo politiko odločil, da ne gre za
kršitev načela subsidiarnosti, zato je bil postopek ustavljen. Postopek pred Sodiščem EU v zvezi z načelom
subsidiarnosti s strani Slovenije še nikoli ni bil začet.

4.3.3. Sodelovanje pri spremembi pogodb EU
Točka d 12. člena Pogodbe o Evropski uniji določa, da nacionalni parlamenti sodelujejo v postopkih za
spremembo pogodb EU v skladu z 48. členom Pogodbe o Evropski uniji, na podlagi katerega
spremembe pogodb »začnejo veljati, ko jih ratificirajo vse države članice v skladu s svojimi
ustavnimi pravili.«500
Z vsako spremembo pogodb morajo torej soglašati vse države članice EU, pri čemer morajo
biti spremembe ustrezno ratificirane po notranjem pravu. To pomeni, da imajo parlamenti
nacionalnih držav veto nad spremembami pogodb EU, razen v primeru, ko bo v zvezi s
spremembo pogodb na nacionalni ravni izveden referendum.
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Tudi v zvezi z t.i. premostitvenimi klavzulami (angl. Passerelle clauses), ki omogočajo
spremembo postopkov brez formalne spremembe pogodbe501, imajo nacionalni parlamenti
pravico do veta v roku 6 mesecev, vendar pa v nasprotju s postopkom za spremembo pogodb,
njihov glas v tem primeru ni nujen.502
4.3.4. Posebna vloga na področju Svobode, varnosti in pravosodja
Nacionalnim parlamentom je dana posebna vloga na področju Svobode, varnosti in pravosodja, ker
gre za zadeve, ki so tradicionalno sodile v jedro nacionalnih parlamentarnih pristojnosti.503
Točka c 12. člena Pogodbe o Evropski uniji določa, da so nacionalni parlamenti preko
medparlamentarnega sodelovanja vključeni v politični nadzor nad Europolom in ocenjevanje
dejavnosti Eurojusta:
»v okviru območja svobode, varnosti in pravice sodelujejo v mehanizmih
ocenjevanja izvajanja politik Unije na tem področju v skladu s členom 70 Pogodbe
o delovanju Evropske unije ter so vključeni v politični nadzor Europola in
ocenjevanje dejavnosti Eurojusta v skladu s členoma 88 in 85 navedene pogodbe«.504
Na področju Svobode, varnosti in pravosodja je postopek glede mehanizma za zgodnje opozarjanje
(EWM mehanizem) malce drugačen kot sicer. Predviden je namreč nižji prag, in sicer mora mnenja
o neskladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti podati ena četrtina nacionalnih
parlamentov.
4.3.5. Obveščanje in pravica do informiranja
Točka a 12. člena Pogodbe o Evropski uniji določa, da morajo institucije EU nacionalne parlamente
obveščati in jim predložiti osnutke zakonodajnih aktov EU v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih
parlamentov.505 Slednji določa t.i. varnostno obdobje osmih tednov, ki morajo preteči od »dne, ko je
nacionalnim parlamentom na voljo osnutek zakonodajnega akta v uradnih jezikih Unije, do dne, ko je
uvrščen na začasni dnevni red Sveta zaradi njegovega sprejetja ali sprejetja stališča po zakonodajnem
postopku.«506

7 odstavek 48. člena PEU določa: »Kadar Svet v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije ali naslovom V te
pogodbe na določenem področju ali v določenem primeru odloča soglasno, lahko Evropski svet sprejme sklep, s katerim
Svet pooblašča, da na tem področju ali v tem primeru lahko odloča s kvalificirano večino….. Vsaka pobuda Evropskega
sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom. Če nacionalni parlament v
šestih mesecih od dne takega posredovanja pobude izjavi, da temu nasprotuje, se sklep iz prvega ali drugega pododstavka
ne sprejme. Če nasprotovanja ni, Evropski svet sklep lahko sprejme.«
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Poleg tega točka e 12. člena Pogodbe o Evropski uniji določa, da morajo biti nacionalni parlamenti
»obveščeni o prošnjah za pristop k Uniji v skladu s členom 49 te pogodbe«.507 Nacionalnim parlamentom
pa so direktno posredovani tudi vsi dokumenti Komisije.
Nacionalni parlamenti so obveščeni tudi o aktivnosti drugih institucij: o predlogih za spremembo
pogodb,508 o ocenah implementacije politik EU na področju svobode, varnosti in pravic,509 o delovanju
stalnega odbora Sveta na področju notranje varnosti,510 o vidikih družinskega prava s čezmejnimi
posledicami, ki so lahko predmet aktov, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku511 ter o dnevnih
rednih in rezultatih sej Sveta, vključno z zapisniki sej, na katerih je Svet razpravljal o osnutkih
zakonodajnih aktov.512

4.3.6. Dialog med komisijo in nacionalnimi parlamenti
Sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Komisijo EU poteka zlasti na dva načina:
1. preko nadzora nad načelom subsidiarnosti (glej zgoraj podpoglavje 4.3.2.) in
2. preko političnega dialoga, ki pomeni zlasti izmenjavo informacij in mnenj o političnih
zadevah, zakonodajnih in drugih iniciativah Komisije.513
Komisija izdaja letna poročila o njenem odnosu z nacionalnimi parlamenti.514
Pri političnem dialogu je zlasti pomembno, da nacionalni parlamenti lahko podajo mnenje na
dokumente Komisije in v zvezi s področji, kjer ima Komisija pooblastila za ukrepanje. Komisija
se na mnenja parlamentov odzove predvidoma v 3 mesecih.515 Do iniciativ za takšno
sodelovanje je prišlo po neuspehu sprejema Ustave EU, z namenom zmanjšati razlike med
nacionalnimi politikami in Brusljem.516
Postopek za izdajo mnenj je s strani nacionalnih parlamentov uporabljen kar pogosto. Med leti
2006 in 2016 je bilo na Komisijo namreč naslovljenih več kot 4.000 mnenj.517 Slovenski
parlament je preko Odbora za zadeve Evropske unije in/ali Odbora za zunanjo politiko Komisiji EU v
zvezi z dokumenti EU poslal tri mnenja v letu 2013, dve mnenji v letu 2012 ter po eno mnenje v letih
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2011, 2009 in 2008,518 medtem ko po letu 2013 ni več podal nobenega takega mnenja.
V okviru političnega dialoga, pa je na lastno pobudo slovenski parlament skupaj z ostalimi parlamenti
držav članic EU podal dve mnenji. Leta 2014 v zvezi z vlogo nacionalnih parlamentov pri sprejemanju
prostotrgovinskih sporazumov. V tem mnenju so predsedniki odborov nacionalnih parlamentov zapisali,
da so po njihovem mnenju prostotrgovinski sporazumi kot sta EU-Kanada celovit gospodarski in
trgovinski sporazum (CETA) in Trgovinski sporazum EU – Združene države Amerike (TTIP), t.i. mešani
sporazumi, kar pomeni, da morajo vse države članice EU ratificirati te sporazume preko njihovih
nacionalnih parlamentov. 519 Leta 2017 pa je Konferenca odborov parlamentov EU za evropske zadeve
(COSAC), katere član je tudi slovenski parlament, podala mnenje na temo transparentnosti političnega
odločanja v EU.520
V primerjavi z ostalimi parlamenti držav članic EU, slovenski parlament letno poda relativno
malo mnenj v okviru političnega dialoga. Podatki za leto 2016 kažejo, da je na primer italijanski
dom Senato della Repubblica poslal 81 mnenj, romunski Camera Deputaților 70 mnenj,
portugalski Assembleia da República 57 mnenj, nemški Bundesrat 47, češki Senát 46, romunski
Senat 43 mnenj, francoski Assemblée nationale 33 mnenj, italijanski Camera dei Deputati 27
mnenj, francoski Sénat 25 mnenj, švedski Riksdag 23 mnenj, češki Poslanecká sněmovna 19
mnenj in poljski Senat 17 mnenj.521 Državni zbor pa v letu 2016 ni podal nobenega mnenja.
Poleg opisanega postopka izdaje mnenj, pa med Komisijo in nacionalnimi parlamenti potekajo tudi
dvostranski stiki in obiski. V letu 2016 je bilo organiziranih skoraj 180 obiskov in srečanj, v okviru katerih
so na primer člani Komisije obiskali skoraj vseh 28 nacionalnih parlamentov, nacionalni parlamenti pa so
v Bruselj poslali svoje delegacije.522 Marca 2018 so se člani Odbora za zadeve Evropske unije in člani
Odbora za notranje zadeve na primer sestali z evropsko komisarko za digitalno gospodarstvo in družbo.523

4.3.7. Medparlamentarno sodelovanje v EU
Vključenost nacionalnih parlamentov v politične procese EU je v veliki meri utemeljena na
koordinacij in sodelovanju med nacionalnimi parlamenti.524
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Točka f 12. člena Pogodbe o Evropski uniji določa, da so nacionalni parlamenti »udeleženi pri
medparlamentarnem sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in z Evropskim parlamentom v
skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.«525 5. člen Protokola št. 1
o Vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji nadaljnje določa:
»Evropski parlament in nacionalni parlamenti skupaj določijo, kako organizirati in spodbujati
učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje znotraj Unije.«
Na ravni EU je predvidenih več forumov za medparlamentarno sodelovanje:
1. Konferenca parlamentarnih odborov za zadeve Unije (COSAC) (ustanovljena 1989);
2. Medparlamentarna konferenca o Skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP) in Skupni varnostni in
obrambni politiki (SVOP) (ustanovljena 2012)526;
3. Medparlamentarna konferenca o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju (ustanovljena 2013)527 ter
4. Skupina za skupni parlamentarni nadzor v zvezi z Europolom (ustanovljena 2017)528.529
Med omenjenimi forumi je najpomembnejša Konferenca parlamentarnih odborov za zadeve Unije
(COSAC)530, ki predstavlja prve začetke postopnega procesa krepitve sodelovanja in koordinacije med
nacionalnimi parlamenti v EU. Omenjena je v 10. členu Protokola št. 1 o Vlogi nacionalnih parlamentov
v Evropski uniji:
»Konferenca parlamentarnih odborov za zadeve Unije lahko pripravi kakršen koli prispevek,
ki ga šteje za primernega, in z njim seznani Evropski parlament, Svet in Komisijo. Poleg tega
ta konferenca spodbuja izmenjavo informacij in najboljših praks med nacionalnimi
parlamenti in Evropskim parlamentom, vključno med njihovimi specializiranimi odbori.
Organizira lahko tudi medparlamentarne konference o posebnih temah, zlasti za razpravo o
vprašanjih skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno
politiko. Prispevki konference ne zavezujejo nacionalnih parlamentov in ne prejudicirajo
njihovih stališč.«
Od ustanovitve dalje se je Konferenca redno sestajala v državah, ki so predsedovale svetu ministrov.531
Enkrat letno potekajo plenarna zasedanja in srečanja predsednikov nacionalnih parlamentov,
izjemoma pa tudi izredna zasedanja. Poleg nacionalnih odborov za zadeve EU je polnopravni
član Konference tudi Evropski parlament, Komisija pa ima status opazovalke. 532 Nekateri
avtorji izpostavljajo slabosti Konference, kot so: različna mnenja parlamentarnih delegacij
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glede vloge, ki naj bi jo ta forum imel v zvezi z zadevami EU; pomanjkanje finančnih virov ter
obravnava tematik, ki niso aktualne.533

4.4. Ureditev v Republiki Sloveniji
Posebni postopki na nacionalni ravni morajo dati nacionalnim parlamentom možnost, da se izrečejo in
odločajo o zgoraj omenjenih zadevah. Ti postopki morajo nacionalnim parlamentom omogočiti
izvrševanje njihove pravice do informacij ter pristojnosti za sprejem aktov v zvezi z zakonodajnimi akti.
Za namene uresničevanja zgoraj omenjenih določb, morajo države članice ustanoviti parlamentarne
odbore za zadeve Evropske unije, ki morajo imeti tudi zadostno administrativno in strokovno podporo.534
Četrti odstavek 3a. člena Ustave Republike Slovenije ureja osnoven odnos med vlado in parlamentom:
»V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere
Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o
predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema
stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in
vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov
navzočih poslancev.«
Ta odnos je nadalje urejen z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado, v zadevah Evropske
unije (ZSDZVZEU), ter Pravilnikom državnega zbora. Ureditev razmerij med vlado in parlamentom na
področju evropskih zadev, kot jo je uvedla Slovenija, je pogosto naslovljen kot »Finski model«.535
Odločitve v zvezi zadevami EU, kjer imajo nacionalni parlamenti kakršnokoli zgoraj omenjeno vlogo,
sprejema Odbor za zadeve Evropske unije, ki obravnava vse zadeve EU, z izjemo zadev s področja
zunanje in varnostne politike EU536 ali pa Odbor za zunanje zadeve, ki obravnava zunanje politične in
varnostne zadeve.537 Odbora pa imata lahko tudi skupne seje. V praksi se vsak od odborov večkrat
mesečno sestaja na rednih in po potrebi tudi nujnih sejah,538 v letu 2017 pa sta se vsaj enkrat mesečno
odbora sestala tudi na skupnih rednih ali nujnih sejah. O zadevah EU lahko razpravlja tudi Državni zbor
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plenarno, če to zahteva najmanj četrtina poslancev, pristojni odbor ali če tako sklene Kolegij predsednika
Državnega zbora.539
V zvezi z medparlamentarnim sodelovanjem, delegacija Odbora za zadeve Evropske unije sodeluje na
plenarnih zasedanjih Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC).
5. Zaključek
Obravnava avtonomije Državnega zbora v zunanjih zadevah, skozi tri vidike te avtonomije, torej
mednarodnopravni vidik, vidik zunanje politike in mednarodnih odnosov ter skozi vidik zadev Evropske
unije, kaže, da vsi trije vidiki pomembno vplivajo na avtonomijo DZ, ne zgolj v smislu
omejevanja njegove avtonomije na področju zunanjih zadev, temveč predvsem v smislu njene
krepitve.
Zgornja analiza pokaže, da bo Državni zbor pri svojem delovanju moral ravnati v skladu z
mednarodnim pravom, ki zavezuje Slovenijo, kljub temu, da slednje ni vsebovano v mednarodnih
pogodbah, ki zavezujejo Slovenijo in v slovenski pravni red ni bilo sprejeto z aktom parlamenta ali
katerimkoli drugim postopkom. V primeru nespoštovanja mednarodnih obveznosti se vzpostavi
odgovornost Slovenije po mednarodnem pravu. Poleg tega nekaj primerov vpetosti Slovenije v
mednarodno okolje, npr. članstvo v mednarodnih organizacijah kot sta Organizacija združenih narodov
(OZN) in Organizacija severnoatlantske pogodbe (NATO), kaže na vpliv tovrstnega članstva na
avtonomijo parlamenta.
Na področju zunanje politike in mednarodnih odnosov sta pomembna dva trenda: neizvršno vodenje
zunanjih odnosov, v katerega se v okviru transnacionalnih diagonalnih odnosov vključujejo parlamenti,
ter vse bolj uveljavljen pojem parlamentarne diplomacije. Oba sta pomembna z vidika uveljavljanja
avtonomije Državnega zbora v zunanjih zadevah. Gre za avtonomno vključevanje poslancev v
mednarodno okolje, ne da bi za to imeli mandat vlade ali izrecno podlago v nacionalni ali mednarodni
ureditvi. Parlamentarna diplomacija poslancem omogoča, da se srečujejo s poslanci drugih držav ter z
njimi vzpostavljajo bilateralne ali multilateralne odnose, ter se povezujejo pri reševanju in naslavljanju
različnih problematik. Avtonomno torej organizirajo svoje delovanje v mednarodnem okolju, pri čemer
vsebinsko niso vezani na stališča vlade. Državni zbor sicer sodeluje v nekaterih medparlamentarnih
združenjih in vzpostavlja tudi bilateralne stike z ostalimi nacionalnimi parlamenti, vendar pa se zdi, da je
potencial za krepitev avtonomije Državnega zbora s tega vidika še v precejšnji meri neizkoriščen.
Na področju zadev EU številne omembe nacionalnih parlamentov v Lizbonski pogodbi
predstavljajo velik premik v smeri večje vloge le-teh na ravni EU. Vendar pa pregled prakse
pokaže, da je bil npr. nadzor nad načelom subsidiarnosti s strani nacionalnih parlamentov (t.i.
rumena karta), s katerim bi nacionalni parlamenti lahko formalno vplivali na pravo EU, do
danes uporabljen zgolj trikrat. Drugače pa je pri neformalnem, političnem dialogu s Komisijo,
v okviru katerega je bilo do leta 2016 Komisij poslanih več kot 4,000 mnenj. Vsekakor pa lahko
sklenemo, da Lizbonska pogodba daje nove možnosti sodelovanja nacionalnih parlamentov pri
zadevah EU.
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Nove določbe Lizbonske pogodbe pa lahko ocenimo kot pomembne tudi z vidika zunanje
avtonomije. Nacionalni parlamenti namreč dobivajo vse več avtonomije pri njihovem delovanju
na evropski ravni preko sistema za zgodnje opozarjanje, sodelovanju pri spremembi pogodb,
sodelovanju s Komisijo in medparlamentarnem sodelovanju. Pravo EU s tem daje novo vlogo
nacionalnim parlamentom pri zakonodajnem postopku EU ter predpisuje sodelovanje članov nacionalnih
parlamentov v nekaterih nadnacionalnih forumih medparlamentarnega sodelovanja, npr. Konferenca
parlamentarnih odborov za zadeve Unije (COSAC). Gre za vloge, ki jih sicer po nacionalnem pravu nebi
imeli.540 Vendar pa pravo EU nacionalne parlamente tudi omejuje pri njihovi avtonomiji.
Včlanitev Slovenije v EU je tako na primer vplivala na avtonomno urejanje organizacije DZ, ki je tudi ena
od pojavnih oblik avtonomije parlamenta. Pravo EU namreč od držav članic zahteva vzpostavitev Odbora
za zadeve Evropske unije.541
Državni zbor je sodeloval pri eni od pobud glede nadzora nad načelom subsidiarnosti in uveljavitvi t.i.
rumenega kartona. Predstavniki Državnega zbora se prav tako udeležujejo medparlamentarnih srečanj,
vendar pa je Državni zbor v primerjavi z ostalimi parlamenti držav članic EU, Komisiji podal zelo malo
mnenj v okviru političnega dialoga. Zdi se torej, da je za krepitev izvrševanja zunanje avtonomije
Državnega zbora na področju zadev EU še veliko možnosti, ki bi jih Državni zbor v prihodnje lahko bolje
izkoristil.
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VI. AVTONOMIJA DRŽAVNEGA ZBORA RS V OČEH POSLANK IN
POSLANCEV: EMPIRIČNA ANALIZA

1. Predstavitev ankete
1.1. Namen ankete
Izhajajoč iz ustavnega načela delitve oblasti je bil eden od poglavitnih ciljev raziskave Avtonomija
Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti ugotoviti tudi, kje v normativni ureditvi so
pomanjkljivosti, ki omogočajo napačno razumevanje in napačno prakso v nekaterih ključnih vidikih
zagotavljanja avtonomije Državnega zbora Republike Slovenije. Za celovito razumevanje parlamentarne
avtonomije pa je še posebej dragocen neposredni vpogled v delo Državnega zbora, ki ga imajo poslanke
in poslanci. Namen anketnega izpraševanja je bil torej izhodiščno preveriti, kako poslanci in poslanke
razumejo in vrednotijo ključne vidike koncepta avtonomije Državnega zbora, kot so bili opredeljeni v
zasnovi raziskave.
1.2. Tip ankete
Spletna anketa s pomočjo odprtokodne aplikacije 1KA (https://www.1ka.si/).
1.3. Vprašalnik
Za izvedbo ankete je bil pripravljen kratek vprašalnik, ki ga je sestavljalo 17 temeljnih anketnih vprašanj
zaprtega tipa (s pretežno ordinalnimi spremenljivkami), ob tem pa so imeli poslanci in poslanke možnost
svoje odgovore pri večini vprašanj še dodatno pojasniti s t. i. follow-up vprašanji odprtega tipa.
Raziskovalna skupina se je odločila torej za relativno kratko anketo, ki lahko odraža le preliminarni
vpogled v razumevanje in izkušnje poslank in poslancev s parlamentarno avtonomijo. Temu sta botrovala
zlasti dva poglavitna razloga:
1. Pretežni del raziskave je bil namenjen pravno-dogmatski analizi različnih vidikov avtonomije
Državnega zbora. Jedro raziskave je bilo torej preučevanje normativne ureditve, kar vključuje npr. tudi
izdelavo primerjalnopravnega pregleda, analizo ustavnosodne prakse ter iskanje pomanjkljivosti v pravni
ureditvi, ki vodijo v napačno razumevanje in prakso v nekaterih vidikih izvajanja avtonomije Državnega
zbora. Analiziranje neposrednih izkušenj poslank in poslancev (ter zaposlenih v strokovnih službah
Državnega zbora) s parlamentarno avtonomijo, ki jih lahko zajamemo v okviru bolj pravnosociološkega
raziskovanja, je bilo torej v okviru raziskave predvideno zgolj kot dopolnitev (z ilustrativno vrednostjo)
analize pravne ureditve.
2. Pretekle izkušnje z raziskovanjem mnenj in nazorov poslank in poslancev glede različnih vidikov
delovanja Državnega zbora so pokazale, da je eden od največjih izzivov zbiranja podatkov s pomočjo
anketnega izpraševanja, zagotavljanje ustrezne stopnje odzivnosti respondentk in respondentov. Tudi sicer
je pri spletnem anketiranju nasploh eden od ključnih razlogov za prekinitev sodelovanja v spletnih anketah
njihova preobsežnost in posledično predolgo trajanje izpolnjevanja vprašalnika. Glede na to, se je
raziskovalna ekipa odločila za oblikovanje strnjenega anketnega vprašalnika, s katerim bi lahko, po eni
strani, zagotovili zadostno odzivnost respondentk in respondentov, po drugi strani, pa vendarle – vsaj
izhodiščno – zajeli vse vidike raziskovanega pojava (parlamentarne avtonomije).
Vprašalnik, ki je priložen na koncu tega dela študije, sestoji iz sedmih vsebinskih sklopov. Prvi, uvodni
sklop, se je nanašal na splošno oceno avtonomije Državnega zbora, drugi na njen regulatorni vidik, tretji
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na upravnega, četrti na finančnega, peti na varnostnega in šesti na mednarodnega. Zadnji, demografski
sklop je vseboval le eno vprašanje, in sicer glede spola respondenta oziroma respondentke.
1.4. Anketiranci
Anketni vprašalnik je bil posredovan vsem poslancem in poslankam Državnega zbora RS.
1.5. Čas anketiranja
Anketiranje je potekalo v mesecu juniju 2017. Poslanke in poslance smo k reševanju ankete po elektronski
pošti preko kabineta predsednika Državnega zbora prvič povabili v začetku meseca, drugo vabilo z
zahvalo tistim, ki so vprašalnik že izpolnili, je bilo posredovano sredi meseca, konec meseca pa so
poslanke in poslanci prejeli še zahvalo za sodelovanje skupaj s tretjim (zadnjim) vabilom k izpolnjevanju.
1.6. Stopnja odgovorov
K sodelovanju v anketi je bilo povabljenih vseh 90 poslank in poslancev. Vprašalnik je v celoti izpolnilo
33 poslank in poslancev, dodatnih 5 pa delno. Od tistih, ki so vprašalnik izpolnili v celoti je tretjina poslank
in dve tretjini poslancev, kar odraža trenutno sestavo Državnega zbora RS po spolu.
1.7. Rezultati in vprašanja
Izhodiščno ugotovitev iz pridobljenih odgovorov respondentk in respondentov bi lahko oblikovali takole:
čeprav načeloma skoraj polovica poslank in poslancev meni, da je avtonomija Državnega zbora (v celoti)
ustrezno zagotovljena, pri ocenjevanju posameznih vidikov avtonomije s strani poslank in poslancev
izhajajo nezanemarljive razlike, ki kažejo tudi na nekatera problematična mesta oziroma odprta vprašanja
glede ustreznosti uveljavljanja avtonomije Državnega zbora v praksi.
V nadaljevanju bodo prikazani neposredni anketni rezultati po posameznih vsebinskih sklopih s kratko
obrazložitvijo.

2. Anketni rezultati
2.1. Splošno o avtonomiji Državnega zbora
Kot je bilo nakazano že v uvodu, je na vprašanje »Ali je Državnemu zboru (DZ) zagotovljena zadostna
avtonomija«, velika večina poslank in poslancev odgovorila pritrdilno: 45 % poslank in poslancev (od
števila veljavnih odgovorov) je menilo, da je avtonomija Državnega zbora zagotovljena v celoti, prav
toliko respondentov pa je nakazalo, da je po njihovem mnenju avtonomija Državnega zbora sicer
načeloma zagotovljena, vendar le delno, torej ne v celoti.
V nadaljevanju so tisti respondenti in respondentke, ki so pri prvem vprašanju odgovorili, da Državni zbor
ne uživa (zadostne) avtonomije (teh je bila skupaj torej polovica vseh respondentk in respondentov), dobili
priložnost, da pojasnijo, kateri vidiki avtonomije so v njihovih očeh najbolj problematični. Pri vprašanju
»Na katerih področjih ima po vaši oceni DZ premalo avtonomije« so bili respondenti in respondentke
soočeni s petimi trditvami, ki so se nanašale na različne vidike avtonomije Državnega zbora (tj. na
regulatorno, finančno, upravno, varnostno in mednarodno) glede katerih so lahko izrazili stopnjo svojega
(ne)strinjanja. V spodnjem grafikonu so prikazani odzivi poslank in poslancev v tem sklopu.
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NA K AT E RI H PO DRO Č JI H I MA PO VA ŠI O CE NI DZ PRE MA LO
AVTO NO MI JE ? V Z VE Z I S T E M OZ NAČI T E , V KO LI KŠNI ME RI
SE ST RI NJAT E Z NA SLE DNJI MI T RDI T VA MI :
Sploh se ne strinjam

Se ne strinjam

Niti niti

DZ IMA USTREZNE MOŽNOSTI SODELOVANJA NA
PODROČJU ZUNANJE POLITIKE, EVROPSKIH ZADEV
IN MEDNARODNIH ODNOSOV.

12% 6%

DZ SAMOSTOJNO ODLOČA O VRSTI IN NAČINU
VAROVANJA PARLAMENTA.

DZ SAMOSTOJNO PRIPRAVLJA SVOJ FINANČNI
NAČRT (PARLAMENTARNI PRORAČUN) IN
UPRAVLJA S SVOJIM PREMOŽENJEM.
DZ SAMOSTOJNO ODLOČA O ORGANIZACIJI SVOJE
STROKOVNE, ADMINISTRATIVNE IN TEHNIČNE
SLUŽBE IN IZBORU USLUŽBENCEV.

DZ SAMOSTOJNO, Z LASTNIMI PRAVILI UREJA
SVOJE DELO IN POSLOVANJE.

Se strinjam

18%

29%

18%

13% 13%

6% 12%

6% 11%0%

Povsem se strinjam

18%

47%

24%

25%

6%

29%

12%

44%

35%

67%

6%

29%

17%

Iz odgovorov poslank in poslancev lahko sklepamo, da je z njihovega zornega kota avtonomija Državnega
zbora najmanj problematična v njeni regulativni razsežnosti, tj. ko gre za uveljavljanje pravice parlamenta,
da si sam z lastnimi pravili ureja delo in poslovanje. Podobno poslanke in poslanci v večini ne zaznavajo
bistvenih težav pri implementaciji t. i. upravne razsežnosti parlamentarne avtonomije, saj je stopnja
nestrinjanja z izjavo, da lahko Državni zbor »samostojno odloča o organizaciji svoje strokovne,
administrativne in tehnične službe ter izboru uslužbencev« podobno nizka, kot pri regulativni avtonomiji.
To pravzaprav potrjuje ugotovitve, ki izhajajo iz že analize normative ureditve tega področja pri nas.
Drugače kot mnoge sodobne ustave namreč Ustava RS relativno skopo ureja vprašanja organizacije in
delovanja Državnega zbora, kar pa posledično pomeni, da ima Državni zbor v precejšnji meri proste roke
pri urejanju teh vprašanj. Poslanke in poslanci izhodiščno vidijo nekaj več problemov v zvezi z
mednarodnim in finančnim vidikom parlamentarne avtonomije. Čeprav se večina respondentov še
(popolnoma) strinja z izjavo, da ima Državni zbor »ustrezne možnosti sodelovanja na področju zunanje
politike, evropskih zadev in mednarodnih odnosov«, pa je kar nekaj več tistih, ki niso več prepričani, kako
bi se do tega opredelili, ter tistih, ki takšni izjavi popolnoma nasprotujejo. Kot rečeno velja podobno pri
izjavi o zmožnosti Državnega zbora, da »samostojno pripravlja svoj finančni načrt (parlamentarni
proračun) in upravlja s svojim premoženjem«. Glede na odgovore poslank in poslancev pa bi lahko
sklepali, da imajo poslanke in poslanci najmanj zaupanja v t. i. varnostno razsežnost parlamentarne
avtonomije. V zvezi s tem je namreč več kot tretjina respondentk in respondentov sklenila, da se (nikakor)
ne more strinjati s tem, da lahko Državni zbor samostojno odloča o vrsti in načinu lastnega varovanja, prav
tako pa le nekaj več kot 40 % odgovorov nakazuje, da je takšna ugotovitev (popolnoma) ustrezna.
Z nadaljnjima vprašanjema smo hoteli v okviru uvodnega sklopa preveriti še naziranja poslank in
poslancev do drugih dveh vej oblasti oziroma državnih institucij, s katerima je Državni zbor pri izvajanju
svojih pristojnosti najpogosteje v stiku. Najprej smo poslanke in poslance vprašali, kakšen se jim zdi v
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povprečju vpliv vlade na delo Državnega zbora. Spodnji grafikon prikazuje razporeditev njihovih
odgovorov.

Kakšen se vam zdi v povprečju vpliv vlade na delo DZ? (n = 34)
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Kot lahko razberemo iz pridobljenih podatkov, le 15 % respondentk in respondentov ocenjuje, da je vpliv
Vlade RS na delo Državnega zbora ustrezen. Po odgovorih poslank in poslancev sodeč tudi ni nobenega
dvoma, v kateri smeri gre odstopanje od uravnoteženega stanja, za katerega bi lahko rekli, da je –
upoštevaje njune pristojnosti – vpliv Vlade na delovanje Državnega zbora ravno pravšnji. Namreč, nekaj
več kot tretjina respondentk in respondentov je menila, da je ta vpliv prevelik, skoraj polovica pa, da je
(neustrezno) velik.
V tem kontekstu je ključnega pomena zlasti vprašanje, kaj pomeni (pre)velik vpliv Vlade RS na delo DZ?
Ali gre – po eni strani – za pretirano poseganje Vlade pri samem izvajanju ustavno opredeljenih pristojnosti
Državnega zbora, ali gre – po drugi strani – za občutek, da Vlada pretirano posega v pogoje, ki so nujno
potrebni za njihovo izvajanje pristojnosti Državnega zbora? Za oceno o ustreznosti implementacije
parlamentarne avtonomije v praksi je namreč relevantno le drugo vprašanje, medtem ko gre pri prvem za
problem morebitnega neustreznega izvajanja ustavno predvidenih pristojnosti obeh državnih organov, kar
ni neposredno povezano s konceptom parlamentarne avtonomije. Za celovito ovrednotenje tega vprašanja
bo treba v prihodnje izvesti nadaljnje (intenzivno) izpraševanje poslank in poslancev (z intervjuji), s
katerim bo mogoče preveriti, kako široko poslanke in poslanci razumejo pojem parlamentarne avtonomije.
Drugo vprašanje v tem okviru pa se nanaša na razmerje med Državnim zborom in Ustavnim sodiščem.
Poslanke in poslance smo povprašali po njihovem stališču glede naslednje trditve: »Ustavno sodišče RS
je lahko pomemben dejavnik pri zagotavljanju avtonomije DZ«.
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V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo: "Ustavno sodišče RS je lahko
pomemben dejavnik pri zagotavljanju avtonomije DZ"?
(n = 33)
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Najprej velja tudi v tem delu opozoriti na morebitno nejasno pojmovno razmejitev med poseganjem v
avtonomijo Državnega zbora in poseganjem v pristojnosti Državnega zbora. Ne glede na to pa dajejo
odgovori poslank in poslancev slutiti nekoliko manj enoznačno sliko glede vloge Ustavnega sodišča RS
pri uveljavljanju avtonomije Državnega zbora v primerjavi z Vlado. Po eni strani se večina respondentk
in respondentov strinja ali povsem strinja s tem, da je mogoče Ustavno sodišče razumeti kot pomemben
dejavnik pri zagotavljanju parlamentarne avtonomije, kar (lahko) kaže tudi na precejšnjo mero zaupanja
v Ustavno sodišče, da bo zaščitil avtonomijo Državnega zbora (npr. pred izvršilno vejo oblasti), če bi bilo
to potrebno. Po drugi strani pa v pojasnilih oziroma komentarjih, ki so jih nekatere poslanke in poslanci
dodali pri tem vprašanju, večkrat zasledimo mnenje, da je Državni zbor »zmožen in mora za svojo
avtonomijo s svojimi pravili poskrbeti sam«. Vsaj eden od respondentov oziroma respondentk je v
utemeljitvi svojega odgovora na to vprašanje nakazal tudi, da je Ustavno sodišče »pomemben dejavnik pri
zagotavljanju avtonomije DZ« tudi v negativnem smislu, tj. Ustavno sodišče kot dejavnik, ki (lahko) krni
parlamentarno avtonomijo.
Sklepno smo želeli v uvodnem sklopu preveriti tudi mnenje poslank in poslancev glede (ne)ustrezne
vključenosti oziroma sodelovanja civilne družbe pri aktivnostih Državnega zbora, zato smo jih povprašali,
»v kolikšni meri se v delo DZ vključujejo organizacije civilne družbe oziroma druge interesne skupine«?
Kot je razvidno iz spodaj prikazanih odgovorov respondentk in respondentov, skoraj dve tretjini tistih, ki
so odgovorili na vprašanje, meni, da je sodelovanje javnosti (v podobi nevladnih organizacij in drugih
institucionalnih oblik civilne družbe) pri delu Državnega zbora dovolj pogosto oziroma intenzivno. Kljub
temu pa znaten delež (28 %) respondentk in respondentov ocenjuje tudi, da je tovrstnega sodelovanja
premalo. Takšni rezultati nakazujejo, da poslanke in poslanici vključevanja civilne družbe in interesnih
skupin v delo Državnega zbora v pretežni meri ne dojemajo kot dejavnika, ki bi (lahko) pomenil nevarnost
ali grožnjo za neovirano opravljanje njihovega (individualnega) dela oziroma za avtonomno organiziranje
dela in poslovanja celotnega Državnega zbora.

201

V kolikšni meri se v delo DZ vključujejo organizacije civilne družbe oziroma
druge interesne skupine? (n = 32)
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Z vprašanjem o vključevanju civilne družbe oziroma interesnih skupin v delo Državnega zbora je bilo
povezano tudi vprašanje o pogostosti sestajanja oziroma t.i. lobističnih stikih poslank in poslancev. Kot je
mogoče sklepati iz podatkov pridobljenih z anketo, respondenti in respondentke prepoznavajo
pomembnost odprtosti in javnosti delovanja Državnega zbora in pomembno mesto civilni družbi, a pri
tem velika večina (85 %) poroča, da se zelo redko (tj. največ nekajkrat na leto) sestane z lobisti.
Kako pogosto se z vami sestajajo lobisti? (n = 33)
Nikoli

Večkrat na mesec
Enkrat na mesec

Nekajkrat na leto

Zelo redko

2.2. Regulatorni vidik
Vprašanje, ki se je nanašalo specifično na regulativno razsežnost avtonomije Državnega zbora, je bilo
povezano z ustreznostjo poslovniške ureditve v delu, ki ureja zakonodajni postopek (in tudi postopke za
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sprejemanje drugih aktov v pristojnosti DZ), in sicer z vidika možnosti Državnega zbora za učinkovito
izvajanje njegovih temeljnih funkcij?
Kako ocenjujete ustreznost poslovniške ureditve zakonodajnega postopka
oziroma postopkov sprejemanja drugih aktov v pristojnosti DZ z vidika možnosti
DZ za učinkovito izvajanje njegovih temeljnih funkcij? (n = 34)
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Kot je razvidno iz zgornjega grafikona, odgovori na to vprašanje potrjujejo ugotovitev iz uvodnega sklopa
vprašalnika: med respondenti in respondentkami je regulatorni vidik parlamentarne avtonomije sprejet kot
neproblematičen. Med dodatnimi pojasnili, ki so jih ob vprašanju lahko dodali poslanke in poslanci, so
tudi posamezne kritike na poslovniško ureditev tega sklopa vprašanj, a se te nanašajo bolj na posamezne
vsebinske rešitve glede ureditve zakonodajnega in drugih postopkov (npr. prevelika zapletenost
postopkov, vsebinska neosredotočenost itd.), in niso neposredno povezane z vprašanjem (ne)možnosti
Državnega zbora, da samostojno ureja svoje delo oziroma poslovanje.

2.3. Upravni vidik
Kot je bilo nakazano že v uvodnem sklopu, so mnenja poslank in poslancev o t.i. upravnem vidiku
avtonomije Državnega zbora pretežno pozitivna. V okviru izvedenega anketnega izpraševanja smo skušali
ta vidik preveriti tudi z vprašanjem o zadovoljstvu poslank in poslancev s strokovno, administrativno in
tehnično podporo, ki jo poslankam in poslancem pri njihovem delu nudijo (strokovne) službe. Odgovori
poslank in poslancev so prikazani v spodnjem grafikonu.
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Kako ocenjujete strokovno, administrativno in tehnično podporo, ki vam
jo nudijo službe DZ? (n = 33)
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Kot je razvidno, več kot 70 % respondentk in respondentov ocenjuje podporo, ki jo pri svojem delu dobijo
s strani (strokovnih) služb Državnega zbora, kot dobro oziroma zelo dobro. Čeprav težko vzpostavimo
vzročno posledično korelacijo med (ne)zadovoljstvom poslank in poslancev z ravnjo strokovne in
tehnične pomoči, ki jo dobijo s strani parlamentarnih služb, in stopnjo avtonomije Državnega zbora (v
njeni upravni razsežnosti), pa vendarle lahko rečemo, da je mogoče trajnejše razmerje zaupanja med
parlamentarnimi službami ter vsakokratnimi nosilci poslanskega mandata (tj. aktualnimi poslankami in
poslanci) doseči le, če na institucionalni ravni parlamentu zagotovimo, da samostojno odloča o organizaciji
svoje strokovne, administrativne in tehnične službe ter izboru uslužbencev. Nezadostna administrativna in
strokovna podpora poslank in poslancev pri opravljanju njihovega dela bi lahko namreč bistveno okrnila
nemoteno opravljanje funkcij Državnega zbora. V komentarjih, ki so jih nekateri respondenti oziroma
respondentke podali pri odgovarjanju na to vprašanje, najdemo tudi opozorila poslank in poslancev glede
potrebe po zagotavljanju politične nevtralnosti zaposlenih v podpornih službah.
2.4. Finančni vidik
Pri obravnavanju finančne avtonomije smo že v uvodnem delu nakazali, da so poslanke in poslanci, ki so
sodelovali v anketi, nekoliko manj prepričani v to, da je Državnemu zboru v polnem obsegu zagotovljena
parlamentarna avtonomija tudi v njeni finančni razsežnosti. V tem sklopu smo skušali razpoloženje
poslank in poslancev nekoliko natančneje preveriti z dvema vprašanjema. Prvo je bilo vezano na Državni
zbor kot institucijo, kjer smo poslance povprašali, po njihovem mnenju glede (z)možnosti Državnega
zbora, da samostojno načrtuje in razpolaga s finančnimi sredstvi potrebnimi za lastno delovanje. Drugo
vprašanje pa se je nanašalo na delo individualnih poslank oziroma poslancev, pri čemer nas je zanimalo,
kako ocenjujejo finančne (materialne) pogoje za kakovostno opravljanje lastnega dela v okviru Državnega
zbora.
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V kolikšni meri je DZ po vašem mnenju zagotovljeno, da lahko
samostojno načrtuje in razpolaga s finančnimi sredstvi potrebnimi za
njegovo delo? (n = 32)
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Kako ocenjujete finančne (materialne) pogoje za kakovostno opravljanje
vašega dela poslanca oziroma poslanke? (n = 33)
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Odgovori respondentk in respondentov v tem delu kažejo, da dve tretjini poslank in poslancev ne vidi
(bistvenih) težav v zvezi s finančnim vidikom parlamentarne avtonomije. To, da lahko Državni zbor po
mnenju respondentk in respondentov samostojno načrtuje finančna sredstva, ki so potrebna za normalno
opravljanje funkcij te institucije, in z zagotovljenimi sredstvi tudi neovirano razpolaga, bi lahko razumeli
tudi kot oceno poslank in poslancev, da si lahko Državni zbor načeloma v praksi tudi zagotovi zadostna
finančna sredstva za nemoteno opravljanje svojih temeljnih funkcij. Kljub temu pa nekatera dodatna
pojasnila oziroma komentarji k odgovorom respondentk in respondentov kažejo, da imajo (nekateri)
poslanke in poslanci vtis, da je Državni zbor – zlasti v fazi načrtovanja finančnih sredstev, potrebnih za
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njegovo delo – včasih soočen z (neupravičenim) pritiskom oziroma vplivom izvršilne veje oblasti v podobi
Ministrstva za finance.
Kot izhaja iz zgoraj prikazanih podatkov v zvezi z drugim vprašanjem v tem sklopu, so poslanci in
poslanke v manjši meri prepričani v to, da imajo na razpolago ustrezne materialne (finančne) pogoje za
opravljanje individualnega dela v okviru Državnega zbora. Ključno vprašanje v tem kontekstu je torej, ali
se delno ustrezni oziroma neustrezni (materialni) pogoji za delo poslank in poslancev (za kar se je izreklo
več kot 40 % respondentk in respondentov) kažejo v tolikšni meri, da bi to lahko pomenilo krnitev
avtonomije Državnega zbora kot institucije. Reševanje tega problema je namreč še posebej občutljivo v
luči nizkega javnomnenjskega zaupanja v Državni zbor in zahtev po odgovornem (načelo
samoomejevanja) in transparentnem načrtovanju ter porabi finančnih sredstev s strani Državnega zbora.

2.5. Varnostni vidik
Pri uvodnem vprašanju glede morebitnega deficita avtonomije Državnega zbora se je izkazalo, da so bili
respondenti in respondentke najbolj skeptični glede elementov t. i. varnostne avtonomije. Na ta vidik
avtonomije sta se nanašali tudi nadaljnji dve vprašanji: pri prvem smo poslanke in poslance vprašali po
njihovem mnenju glede ustreznosti t.i. zunanjega in notranjega varovanja Državnega zbora, pri drugem pa
nas je zanimalo, kakšne izkušnje imajo poslanke in poslanci pri svojem delu s trenutno vzpostavljenim
sistemom varovanja Državnega zbora oziroma z izvajalci tega varovanja. Odgovori poslank in poslancev
na ti vprašanji so prikazani v nadaljevanju.
Se vam zdi ustrezno poskrbljeno za zunanje in notranje varovanje DZ? (n = 33)
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Kot je razvidno iz zgoraj prikazanih rezultatov izpraševanja, je podoba nekoliko bolj nejasna, kot bi lahko
domnevali le na podlagi odgovorov na prvo oziroma drugo vprašanje v uvodnem sklopu. Namreč, le slaba
desetina respondentk in respondentov je menila, da je sistem varovanja Državnega zbora (povsem)
neustrezen, nasprotno pa je kar polovica poslank in poslancev, ki so odgovorili na to vprašanje ocenila, da
je za varovanje v Državnem zboru (povsem) ustrezno poskrbljeno. Ob tem pa ni mogoče spregledati, da
je večji delež respondentk in respondentov, kot pri drugih vprašanjih, (tj. skoraj 40 %) prepričanih, da je
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sistem (zunanjega ali notranjega) varovanja v najboljšem primeru le delno ustrezen, kar nakazuje na
določene težave v varnostni razsežnosti parlamentarne avtonomije, ki jih ni mogoče zanemariti. Iz redkih
dodatnih pojasnil oziroma komentarjev, ki so jih respondentke in respondenti podali k svojim odgovorom
na to vprašanje ne moremo zanesljivo sklepati o razlogih za takšno stanje. Kljub temu pa lahko opazimo,
da je večina tistih poslank in poslancev, ki so se odločili svoj odgovor dodatno utemeljiti, izrazilo dvom v
to, oziroma nezadovoljstvo s tem, da varovanje Državnega zbora organizacijsko ostaja v okviru izvršilne
veje oblasti (tj. policije).
Ne glede na nekatere dvome o ustreznosti sistema varovanja Državnega zbora pa imajo poslanke in
poslanci načeloma pozitivne izkušnje z delovanjem tega sistema in neposredno z izvajalci varovanja. Kot
je razvidno iz spodnjih podatkov je več kot tri četrtine respondentk in respondentov ocenilo, da imajo v
situacijah, ko so soočeni z varnostnimi vidiki, v pretežni meri dobre izkušnje (ob tem pa nadaljnjih 12 %
s sistemom varovanja Državnega zbora sploh nima omembe vrednih izkušenj).

Kakšne so vaše osebne izkušnje s trenutno vzpostavljenim sistemom
varovanja DZ oziroma izvajalci varovanja pri opravljanju vašega dela? (n = 33)
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2.6. Mednarodni vidik
Zadnji vsebinski sklop se je nanašal na mednarodno razsežnost parlamentarne avtonomije. V tem delu
smo skušali zajeti tri različne tematike, v katerih se (lahko) odraža tudi stopnja avtonomije Državnega
zbora: (1) vpliv mednarodnega prava na avtonomijo Državnega zbora, (2) omejitve, ki jih Državnemu
zboru v okviru izvajanja zakonodajnih pristojnosti predstavlja pravo EU in (3) možnosti Državnega zbora
za neovirano oblikovanje ter izvajanje zunanje politike. V nadaljevanju so prikazani odgovori poslank in
poslancev, ki so odgovorili na tri vprašanja, povezana s temi tematikami.
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Ocenite vpliv (oz. omejitve), ki jih zakonodajnim odločitvam DZ
postavlja pravo EU? (n = 33)
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Po pričakovanjih je le malo poslank in poslancev, ki bi bili prepričani, da pravo EU ne predstavlja znatnega
vpliva na izvrševanje zakonodajne funkcije Državnega zbora. Le nekaj manj kot 10 % respondentk in
respondentov je namreč odgovorilo, da ima pravo EU (zelo) majhen vpliv na zakonodajne odločitve, ki
se sprejemajo v Državnem zboru. Sicer iz dodatnih pojasnil, ki so jih pri odgovarjanju na to vprašanje
navedli nekateri respondenti oziroma respondentke v prvi vrsti odsevajo splošne dileme glede odnosa med
Republiko Slovenijo in EU (npr. (ne)ustrezno uveljavljanje interesov Slovenije v okviru EU, ali
(ne)utemeljeno sklicevanje na pravo EU pri sprejemanju slabih zakonodajnih rešitev). Nekateri komentarji
poslank in poslancev v tem kontekstu pa bi lahko bili bolj neposredno povezani z vprašanjem avtonomije
Državnega zbora. Kot primer izpostavljamo opazko, da procesi sodelovanja Državnega zbora v zadevah
EU »zahtevajo tudi dobro koordinacijo z vlado, kar [pa] je pogosto z vidika kratkih časovnih rokov zelo
zahtevno«. Okoliščina, da poslanke in poslanci zaradi časovnega (ali drugih oblik) pritiska v tem segmentu
ne bi (z)mogli kakovostno opraviti svojega dela lahko namreč nakazuje, da si Državni zbor nima
zagotovljenih ustreznih možnosti oziroma pogojev za sodelovanje na področju evropskih zadev kot tudi
zunanje politike in mednarodnih odnosov. V vsakem primeru pa bilo v prihodnje smiselno preveriti, kako
poslanke in poslanci razumejo oziroma vrednotijo pravo EU – kot omejevanje njihove moči oziroma
pristojnosti DZ ali kot utemeljene standarde pravne civilizacije pri sprejemanju zakonodaje?
Drugi dve vprašanji v tem vsebinskem sklopu pa sta se nanašali neposredno na vprašanje parlamentarne
avtonomije.
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Ali menite, da mednarodno pravo omejuje avtonomijo DZ?
(n = 33)
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V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo: "DZ ima dovolj avtonomije pri
oblikovanju in izvajanju zunanje politike Republike Slovenije"? (n = 33)
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Po mnenjih poslank in poslancev, ki so odgovorili na prvo vprašanje, je torej vpliv mednarodnega prava
na avtonomijo Državnega zbora znaten (približno dve tretjini respondentk in respondentov je ocenilo, da
je mednarodno pravo vsaj delno tudi dejavnik, ki omejuje parlamentarno avtonomijo). Pri tem pa je treba
opozoriti, da brez nadaljnjega poizvedovanja (npr. v obliki intervjujev) ne moremo odgovoriti na
vprašanje, ali so imeli respondenti in respondentke pri tem pred očmi res poseganje mednarodnega prava
in institucij v (upravne, finančne, varnostne itd.) pogoje, ki so (nujno) potrebni za normalno izvajanje
pristojnosti Državnega zbora, kar je v jedru koncepta parlamentarne avtonomije. Podobno lahko
ugotovimo tudi v zvezi z odgovori respondentk in respondentov na zadnje vprašanje, ki se je nanašalo na
avtonomijo Državnega zbora pri oblikovanju in izvajanju zunanje politike. Namreč tudi pri tem primeru
skoraj nobeden od poslank in poslancev, ki so odgovorili na to vprašanje, svojega odgovora ni podkrepil
z dodatnim pojasnilom oziroma komentarjem.
209

3. Namesto sklepa
Izvedena anketa, poleg že omenjenih, odpira tudi nekatera širša, tj. sistemska vprašanja. Med njimi velja
sklepno izpostaviti le naslednjo nosilno dilemo: ali težave s izvajanjem parlamentarne avtonomije, ki so
jih v svojih odgovorih nakazali respondentke in respondenti, izhajajo iz »šepavega« normativnega
(pravnega) okvira, ali so bolj posledica neustreznega dejanskega izvajanja tega pravnega okvira v praksi?
Ta dilema pa je povezana s številnimi nadaljnjimi (pravno)sociološkimi vprašanji, kot je npr. na kakšen
način sta za zagotavljanje avtonomije Državnega zbora pomembni politična in pravna kultura? Odgovori
na ta vprašanja so izven dometa raziskovalnega projekta Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene
pojavnosti, ki se je osredotočil predvsem na celovito analizo (ustavno)pravnega okvira, ki je seveda nujen
pogoj za uveljavljanje parlamentarne avtonomije. Za pridobitev celovitih odgovorov na dileme in
vprašanja, ki so bila primeroma v tem sklepnem delu izpostavljena, pa bi bilo nujno potrebno nadaljnje
raziskovanje v obliki poglobljenih intervjujev, v katerega bi morali biti poleg poslank in poslancev brez
dvoma vključeni tudi drugi deležniki, kot so npr. sodelavci in sodelavke strokovnih služb Državnega
zbora.
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ANKETNI VPRAŠALNIK

Ali je Državnemu zboru (DZ) zagotovljena zadostna avtonomija?
Da
Le delno, ne povsem
Ne
Ne vem

Na katerih področjih ima po vaši oceni DZ premalo avtonomije? V zvezi s tem označite, v kolikšni meri se strinjate z
naslednjimi trditvami:
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Niti niti

Se strinjam

Povsem se
strinjam

DZ samostojno, z lastnimi pravili ureja svoje delo in
poslovanje.
DZ samostojno odloča o organizaciji svoje strokovne,
administrativne in tehnične službe in izboru uslužbencev.
DZ samostojno pripravlja svoj finančni načrt(parlamentarni
proračun) in upravlja s svojim premoženjem.
DZ samostojno odloča o vrsti in načinu varovanja
parlamenta.
DZ ima ustrezne možnosti sodelovanja na področju zunanje
politike, evropskih zadev in mednarodnih odnosov.

Kakšen se vam zdi v povprečju vpliv vlade na delo DZ?
Prevelik
Velik
Ustrezen
Majhen
Premajhen
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo: "Ustavno sodišče RS je lahko pomemben dejavnik pri zagotavljanju
avtonomije DZ."
Povsem se strinjam
Se strinjam
Niti niti
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …
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V kolikšni meri se v delo DZ vključujejo organizacije civilne družbe oziroma druge interesne skupine?
Preveč
Dovolj
Premalo
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Kako pogosto se z vami sestajajo lobisti?
Večkrat na mesec
Enkrat na mesec
Nekajkrat na leto
Zelo redko
Nikoli
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Kako ocenjujete ustreznost poslovniške ureditve zakonodajnega postopka oziroma postopkov sprejemanja drugih
aktov v pristojnosti DZ z vidika možnosti DZ za učinkovito izvajanje njegovih temeljnih funkcij?
Povsem ustrezna
Ustrezna
Delno ustrezna
Neustrezna
Povsem neustrezna
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Kako ocenjujete strokovno, administrativno in tehnično podporo, ki vam jo nudijo službe DZ?
Zelo dobro
Dobro
Kakor kdaj
Slabo
Zelo slabo
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Kako ocenjujete število delovnih teles DZ z vidika vaše delovne obremenitve?
Delovnih teles je preveč
Primerno
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Delovnih teles je premalo
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

V kolikšni meri je DZ po vašem mnenju zagotovljeno, da lahko samostojno načrtuje in razpolaga s finančnimi sredstvi
potrebnimi za njegovo delo?
Povsem
V pretežni meri
Le delno
V manjši meri
Sploh ne
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Kako ocenjujete finančne (materialne) pogoje za kakovostno opravljanje vašega dela poslanca oziroma poslanke?
Povsem ustrezni
Ustrezni
Delno ustrezni
Neustrezni
Povsem neustrezni
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Sevam zdi ustrezno poskrbljeno za zunanje in notranje varovanje DZ?
Povsem ustrezno
Ustrezno
Delno ustrezno
Neustrezno
Povsem neustrezno
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Kakšne so vaše osebne izkušnje s trenutno vzpostavljenim sistemom varovanja DZ oziroma izvajalci varovanja pri
opravljanju vašega dela?
Pretežno pozitivne
Delno pozitivne, delno negativne
Pretežno negativne
Nimam omembe vrednih osebnih izkušenj
Ne vem
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Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Ocenite vpliv (oz. omejitve), ki jih zakonodajnim odločitvam DZ postavlja pravo EU?
Zelo velik
Velik
Srednje velik
Majhen
Zelo majhen
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Ali menite, da mednarodno pravo omejuje avtonomijo DZ?
Da
Le delno, ne povsem
Ne
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo: "DZ ima dovolj avtonomije pri oblikovanju in izvajanju zunanje
politike Republike Slovenije."
Povsem se strinjam
Se strinjam
Niti niti
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam
Ne vem
Če želite, lahko vaš odgovor dodatno pojasnite: …

Spol:
Moški
Ženski
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VII. SKLEPNO

Eden temeljnih problemov vsebinske in metodološke narave pri preučevanju parlamentarne
avtonomije je opredelitev in razlikovanje med pojmoma avtonomija in pristojnost. Čeprav sta
pojma v veliki meri povezana, ju ne gre enačiti, saj pristojnost pomeni nalogo izvajanja oblasti,
oziroma pooblastilo za oblastveno delovanje po državnih organih, torej po organizacijskih
enotah, ki jih tvorijo skupine ljudi ali posamezniki, ki so pooblaščeni (in hkrati dolžni) izvajati
del državne oblasti. Državni organi imajo različna delovna področja oziroma pristojnosti,
vendar pa mora biti delovanje vseh državnih organov med seboj usklajeno, kar se zagotavlja v
okviru hierarhije državnih organov ter z njihovim medsebojnim sodelovanjem. Pojem
»avtonomija« pa se nanaša na vprašanje, v kakšni meri je državni organ samostojen pri
izvajanju svoje funkcije, ali torej sam odloča, kako bo izvajal svojo pristojnost, ali pa mu to
predpiše nek drug državni organ, kar je vprašanje avtonomije. V primeru Državnega zbora to
pomeni, da je ta samostojen pri svojem delovanju in ni podrejen nobenemu drugemu državnemu
organu. Avtonomija parlamenta se kaže predvsem v razmerju do izvršilne veje oblasti, ki ima
dejansko največjo moč v državni organizaciji, v določeni meri pa tudi v razmerju do organov,
ki izvajajo ustavnosodno kontrolo.
Slovenska ustava avtonomije Državnega zbora izrecno ne omenja, a jo je mogoče razbrati iz namena,
sistematike in duha ustavne ureditve. Državni zbor uživa tako regulativno (oziroma proceduralno)
avtonomijo, torej avtonomijo pri sprejemanju pravil za svoje delovanje, finančno avtonomijo, upravno
avtonomijo, avtonomijo v varnostnih in policijskih zadevah, kot tudi avtonomijo v zunanjih zadevah. Prav
tako dejstvo, da poslanec ali poslanka ne smeta biti klicana na odgovornost oziroma nista vezana na
kakršnakoli navodila, jima pri delu pušča veliko mero avtonomije.
Vendar pa je, kot opozarja Zagorc, parlamentarna in strankarska praksa izoblikovala vrsto mehanizmov,
ki poslančevo avtonomijo uokvirjajo v interese in vrednote politične ali druge skupnosti, ki presegajo
morebitno individualistično naravnanost poslanca. Rezultat tega zgodovinsko pogojenega razkoraka med
pravom in družbeno stvarnostjo je zavedanje, da avtonomija poslanca ni zamišljena kot absolutna
vrednota, temveč da poslanca ščiti predvsem pred ekscesnimi posegi kogarkoli v polje njegovih intimnih
ali javnih prepričanj, izjav in mnenj. Po drugi strani pa učinkuje avtonomija poslancev tudi kot podporni
argument, da so poslancem določena ravnanja, hotenja oziroma aktivnosti omejena ali celo prepovedana.
Namen nezdružljivosti poslanske funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi namreč ni zgolj v tem, da
se preprečuje kopičenje oblastne ali ekonomske moči, temveč tudi v razmejitvi vlog v sistemu državne
oblasti. Hkratno izvrševanje več funkcij ali opravljanje pridobitnih dejavnosti v času opravljanja funkcije
bi poslance vpelo v nasprotujoče si pravne, politične ali ekonomske interese, na podlagi česar bi se tudi
zmanjšala možnost njihovega svobodnega in samostojnega odločanja. Zasledovanje drugih interesov, ki
so, ali bi lahko bili v navzkrižju z interesi poslanskega udejstvovanja, vpliva obratno-sorazmerno na
avtonomno odločanje poslancev. Škodljivo pa je tudi pomanjkanje zavedanja poslancev o avtonomiji
parlamenta, kar se je v slovenski pravno-politični praksi pokazalo kot simptomatično v določenih ustavnospornih situacijah. Avtonomija parlamenta je lahko izvotlen koncept že, če poslanci svojih nalog ne
osmišljajo, določajo in izvršujejo odgovorno in zaveto.
Raziskave, opravljene v okviru tega Ciljnega raziskovalnega projekta, so ponovno potrdile, da avtonomija
katere koli veje državne oblasti, vključno z zakonodajno, ne sme biti razumljena v njeni skrajni obliki, kot
samo-ograjevanje od drugih vej oblasti.
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V Sloveniji, kjer sta zakonodajna oblast stricto sensu in ustavodajna oblast personalno identični, je tako
ustavodajna oblast dejansko v rokah, v najbolj skrajnem primeru, zgolj dveh tretjin poslancev Državnega
zbora. To ne pomeni zgolj tega, da si lahko Državni zbor sam predpisuje avtonomijo v klasičnem pomenu
avtonomije parlamenta (npr. notranje-organizacijska, upravljalska, varnostna, finančna), ampak da preveč
avtonomno dojemanje avtonomije parlamenta, zlasti v njenem normativno-regulativnem elementu, lahko
privede do izničenja avtonomije drugih državnih organov in drugih deležnikov v normodajnem procesu,
posledično pa tudi omejitve njihovega položaja ali/in pristojnosti. Povsem jasne razmejitve med vlogama
Državnega zbora kot zakonodajalca in ustavodajalca ustava ne zagotavlja celovito, prav tako pa se tudi
ustavno sodišče še ni povsem jasno opredelilo do tega problema. Zagorc opozarja tudi, da se verjetno tudi
poslanci in poslanke te dvojne vloge v normodajnih procesih najvišjega ranga ne zavedajo dovolj.
Domet in pomen avtonomije parlamenta je torej pravzaprav dvojen. Po eni strani, z njo Državni zbor
(samo)zamejuje svoj manevrski prostor kot ustavodajalca in kot zakonodajalca, zlasti v tistem delu, ko
(samo)ureja svoj položaj in postopke, po katerih deluje. Po drugi strani, pa je namen avtonomije
parlamenta pravzaprav nasproten prvemu, in sicer da omejuje druge veje oblasti ali centre družbene moči
pred vpletanjem v samostojnost parlamenta. Kot izveden koncept ga lahko razumemo le v luči ustavnih
načel delitve oblasti in demokratičnosti ter ob iskanju ravnotežja z drugimi ustavnimi in parlamentarnimi
načeli, kar je rdeča nit celotne študije.
Opozoriti velja tudi na zaključke Igličarja glede zakonodajne politike, ki ugotavlja, da je Resolucija o
normativni dejavnosti, ključna strategija pravne politike slovenske države, izjemnega pomena za
delovanje in dopolnjevanje pravnega sistema, saj določa bistvene pravne cilje in opredeljuje sredstva, s
katerimi naj država te cilje dosega. Toda večina poti za dosego v njej zastavljenih ciljev, ki jih ubira
dejanska slovenska pravna politika, ne vodi k njihovi uresničitvi. Premalo prizadevanja za uresničevanje
resolucijskih ciljev je zapaziti tako pri predlagateljih in pripravljavcih predpisov, pri organih, ki predpise
sprejemajo in tudi pri organih, ki so odgovorni za izvrševanje predpisov. Pri tem opozarja, da se v slovenski
zakonodajni praksi – tudi v času po sprejemu Resolucije – kar nadaljuje negativni trend, ko s pravnimi
normami urejamo odnose, ki že po svoji naravi niso primerni za pravni način urejanja ali ko pravna norma
daleč presega objektivne možnosti družbene realnosti na materialno-ekonomskem in/ali idejno-zavestnem
področju. Vredno posebnega razmisleka je tudi, koliko so v delovanju slovenskega predstavniškega telesa
prevladujoči politični interesi, in koliko poslanci upoštevajo strokovne poglede zakonodajno-pravne
službe Državnega zbora in Službe vlade za zakonodajo. Preveč podrobni in kazuistični zakoni, zakoni, ki
vsebujejo določbe, ki bi sodile v pravilnik, ali zakoni, ki urejajo pravni položaj zgolj enega pravnega
subjekta so še vse preveč navzoči v slovenskem pravnem sistemu. Slovenska zakonodajna dejavnost bi
morala še več pozornosti posvetiti načelu poenostavitve in prekiniti s prakso spreminjanja predpisa z
določbami v drugem predpisu in pospešiti kodifikacijo posameznih področij pravnega sistema.
V študiji naslovljena avtonomija Državnega zbora v zunanjih zadevah, skozi mednarodnopravni vidik,
vidik zunanje politike in mednarodnih odnosov ter skozi vidik zadev Evropske unije, kaže, da vsi trije
pomembno vplivajo na avtonomijo DZ, ne zgolj v smislu omejevanja njegove avtonomije na
področju zunanjih zadev, temveč predvsem v smislu njene krepitve. Čeprav za nespregled
določene mednarodnopravne obveznosti Slovenije notranjepravno ni nujno zadolžen Državni
zbor, je ta v svojem avtonomnem delovanju, zagotovo poklican, da zagotavlja skladnost
ravnanja Slovenije z mednarodnim pravom, saj se v primeru nespoštovanja mednarodnih obveznosti
vzpostavi odgovornost Slovenije po mednarodnem pravu. Poleg tega nekaj primerov vpetosti Slovenije v
mednarodno okolje, npr. članstvo v mednarodnih organizacijah kot sta Organizacija združenih narodov
(OZN) in Organizacija severnoatlantske pogodbe (NATO), kaže na vpliv tovrstnega članstva na
avtonomijo parlamenta. Z vidika avtonomije na področju zunanje politike in mednarodnih odnosov sta
opazna dva trenda: neizvršno vodenje zunanjih odnosov, v katerega se v okviru transnacionalnih
diagonalnih odnosov vključujejo parlamenti, ter vse bolj uveljavljen pojem parlamentarne diplomacije.
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Oba sta pomembna z vidika uveljavljanja avtonomije Državnega zbora v zunanjih zadevah. Državni zbor
sicer sodeluje v nekaterih medparlamentarnih združenjih in vzpostavlja tudi bilateralne stike z ostalimi
nacionalnimi parlamenti, vendar pa se zdi, da je potencial za krepitev avtonomije Državnega zbora s tega
vidika še v precejšnji meri neizkoriščen. Na področju zadev EU številne omembe nacionalnih
parlamentov v Lizbonski pogodbi predstavljajo velik premik v smeri povečevanja njihove vloge
na ravni EU. Vendar pa pregled prakse pokaže, da je bil npr. nadzor nad načelom subsidiarnosti
s strani nacionalnih parlamentov (t.i. rumena karta), s katerim bi nacionalni parlamenti lahko
formalno vplivali na pravo EU, do danes uporabljen zgolj trikrat. Drugače pa je pri
neformalnem, političnem dialogu s Komisijo, v okviru katerega je bilo do leta 2016, Komisiji
poslanih več kot 4,000 mnenj. Vsekakor pa Lizbonska pogodba daje nove možnosti sodelovanja
nacionalnih parlamentov pri zadevah EU, zato so njene določbe pomembne tudi z vidika
zunanje avtonomije. Nacionalni parlamenti namreč dobivajo vse več avtonomije pri njihovem
delovanju na ravni EU preko sistema za zgodnje opozarjanje, sodelovanju pri spremembi
pogodb, sodelovanju s Komisijo in medparlamentarnem sodelovanju. Pravo EU s tem daje novo
vlogo nacionalnim parlamentom pri zakonodajnem postopku EU ter predpisuje sodelovanje članov
nacionalnih parlamentov v nekaterih nadnacionalnih forumih medparlamentarnega sodelovanja. Vendar
pa je po drugi strani včlanitev Slovenije v EU vplivala na avtonomno urejanje organizacije DZ tudi
omejujoče, saj pravo EU od držav članic zahteva vzpostavitev Odbora za zadeve Evropske unije. Splošno
se zdi, da je za krepitev izvrševanja zunanje avtonomije Državnega zbora na področju zadev EU še veliko
možnosti, ki bi jih Državni zbor v prihodnje lahko bolje izkoristil.
Za namene študije izvedena anketa je odprla tudi nekatera širša, tj. sistemska vprašanja, vključno z dilemo
ali težave s izvajanjem parlamentarne avtonomije, ki so jih v svojih odgovorih nakazali respondentke in
respondenti, izhajajo iz »šepavega« normativnega (pravnega) okvira, ali so bolj posledica neustreznega
dejanskega izvajanja tega pravnega okvira v praksi?
Ne glede na odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje lahko na podlagi opravljenega dela podajamo
naslednje normativne predloge:
1. Glede regulativne avtonomije je v Zakonu o vladi v 11. členu določeno naslednje:
11. člen
Predsednik vlade mora predlagati imenovanje ministrov v roku petnajst dni po svoji izvolitvi.
Če predsednik vlade v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži sestave vlade, mu lahko Državni
zbor določi rok, v katerem mora predložiti predlog za sestavo vlade. Če tudi po izteku tega roka predsednik
vlade ne predloži predloga za imenovanje članov vlade, Državni zbor ugotovi, da je predsedniku vlade
prenehala funkcija.
Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri
čemer se ne vštevajo ministri brez resorja. Predsednik vlade mora v desetih dneh po nastopu funkcije vlade
predlagati še neimenovane ministre, oziroma obvestiti Državni zbor, katere resorje bo začasno, vendar ne
dlje kot za tri mesece, prevzel sam ali jih poveril drugemu ministru.
Če Državni zbor tudi v treh mesecih po nastopu funkcije vlade ne imenuje še neimenovanih
ministrov, Državni zbor ugotovi, da je funkcija predsedniku vlade in ministrom prenehala.
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V tem členu je posebej problematična določba prvega odstavka, ki določa rok predsedniku vlade za
predlaganje imenovanja ministrov. Glede na to, da Ustava določa, da ministre imenuje Državni zbor bi ta
določba spadala v poslovniško ureditev Državnega zbora. To še toliko bolj, ker Poslovnik DZ v prvem
odstavku 225. člena določa, da » Predsednik republike najkasneje v 30 dneh po konstituiranju državnega
zbora predlaga državnemu zboru kandidata za predsednika vlade.« Državni zbor torej v okviru svoje
regulativne avtonomije določa rok predsedniku republike za predlaganje kandidata za predsednika vlade,
ne more določiti roka predsedniku vlade za predlaganje ministrov, ker to določa že zakon542. S tega bi tudi
omenjena določba iz Zakona o vladi spadala v Poslovnik DZ, tudi zaradi potrebe po sistematski
zaokroženosti in nomotehnični korektnosti.
2. Glede upravne avtonomije bi kazalo razmisliti, da bi poseben zakon posebej uredil nekatera vprašanja
statusa javnih uslužbencev, ki so zaposleni v Državnem zboru, torej vprašanja, ki so povezana s
posebnostmi delovanja parlamentarnih uslužbencev, predvsem glede delovnega časa, morda pa tudi glede
sklenitve in prenehanja delovnega razmerja..
3. Glede finančne avtonomije bi bilo treba preučiti možnost, da Vlada vključi v svoj predlog proračuna
predlog Državnega zbora o lastnem financiranju, brez možnosti spremembe ali v zelo omejenem
obsegu543.
4. V zvezi z varnostno avtonomijo bi bilo treba ustrezno spremeniti zakon o organiziranosti in delu v
policiji ter poslovnik Državnega zbora v smeri zagotovitve varnostne avtonomije. Najbolje bi bilo, da bi
varovanje zgradbe parlamenta in poslancev v celoti prevzela posebna služba DZ, sicer pa bi bilo treba
zagotoviti vsaj, da bi policija imela vstop v parlament samo na podlagi sodne odločbe, sicer pa le v nujnih
primerih. V vsakem primeru pa bi morala o tem predhodno obvestiti predsednika (ali drugega
predstavnika) Državnega zbora544.
5. V zvezi z zakonodajno politiko bi bilo smiselno:
- poslovniško določiti posebno fazo zakonodajnega postopka (4. faza) v Državnem zboru, ko je
podan veto Državnega sveta,
- v Poslovniku DZ izpustiti določbe o avtentični razlagi (ki je problematična z vidika načela o delitvi
oblasti),
- v Poslovniku DZ določiti, da je med sestavine predloga zakona uvrstiti tudi t. i. »zakonodajno
sled« oziroma podatke o vseh udeležencih priprave zakonskega predloga.
6. Glede personalne avtonomije bi veljalo razmsiliti o:
- spremembi Ustave Republike Sloveniji, na podlagi katere bi bilo možno, da zahteva
ustavnorevizijski referendum tudi določeno število volivcev, npr. 100.000,
- izpolnitvi ustavne zahteve, da se z zakonom opredelijo primeri neizvoljivosti za
poslanca,
- dograditvi zakonske ureditve delovanja političnih strank na način, da bi že postopki
določanja kandidatov za volitve v državni zbor potekali z v političnih strankah z
upoštevanjem enake volilne pravice članov političnih strank po javnosti dostopnih
pravilih,
- spremembi zakona o volitvah v državni zbor na način, ki volivcem omogoča večjo
personalizacijo pri izbiri kandidatov, npr. s sistemom enega prenosljivega glasu.

O drugih predlogih glej: Velišček, prav tam, str.162 do 164
Velišček, prav tam, str. 165 do 168
544
Glej tudi Velišček. prav tam, str.168 in 169
542
543
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Nekateri odgovori na v študiji zastavljena vprašanja presegajo domet tega ciljnega raziskovalnega
projekta, zato bi bilo vsekakor utemeljeno nadaljnje raziskovanje na tem področju.
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PRILOGE
1. Poslovnik Državnega zbora
Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1) obsega:
- Poslovnik državnega zbora – PoDZ-1 (Uradni list RS, št. 35/02 z dne 19. 4. 2002),
- Dopolnitve Poslovnika državnega zbora – PoDZ-1A (Uradni list RS, št. 60/04 z dne 3. 6.
2004),
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora – PoDZ-1B (Uradni list RS, št.
64/07 z dne 16. 7. 2007),
- Poslovnik državnega zbora (uradno prečiščeno besedilo) – PoDZ-1-UPB1 (Uradni list RS,
št. 92/07 z dne 10. 10. 2007),
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora – PoDZ-1C (Uradni list RS, št.
105/10 z dne 24. 12. 2010),
- Spremembe in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora – PoDZ-1D (Uradni list RS, št.
80/13 z dne 30. 9. 2013),
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora – PoDZ-1E (Uradni list RS, št.
38/17 z dne 14. 7. 2017).
POSLOVNIK
državnega zbora (PoDZ-1)
(neuradno prečiščeno besedilo št. 5)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in delo državnega zbora ter uresničevanje
pravic in dolžnosti poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci).
2. člen
(1) Vprašanja dela državnega zbora, ki niso urejena s tem poslovnikom, se lahko
uredijo z odlokom ali z drugim aktom državnega zbora v skladu s tem poslovnikom.
(2) Delovna telesa državnega zbora delajo v skladu s tem poslovnikom. Njihovo delo
se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi z odloki o ustanovitvi delovnih teles in z
njihovimi poslovniki.
(3) Parlamentarno preiskavo ureja poseben poslovnik, ki ga državni zbor sprejme z
dvotretjinsko večino navzočih poslancev.
3. člen
(1) Sedež državnega zbora je v Ljubljani.
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(2) Državni zbor in njegova delovna telesa imajo seje lahko tudi zunaj sedeža
državnega zbora.
4. člen
(1) Državni zbor posluje v slovenskem jeziku.
(2) Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata pravico govoriti in
pisno vlagati predloge, pobude, vprašanja in druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem
jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik.
5. člen
(1) Delo državnega zbora je javno, če ta poslovnik ne določa drugače.
(2) Način zagotavljanja javnosti dela državnega zbora določa ta poslovnik.
6. člen
(1) Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah.
(2) Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času
pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med
1. septembrom in 20. decembrom.
7. člen
Državni zbor predstavlja predsednik državnega zbora.
8. člen
(1) Državni zbor ima pečat.
(2) Pečat ima v sredini grb Republike Slovenije, okrog njega pa napis »Državni zbor
Republike Slovenije«.
II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA ZBORA
9. člen
Državni zbor se konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več ko polovica poslanskih
mandatov.
10. člen
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(1) Dotedanji predsednik državnega zbora najkasneje pet dni pred prvo sejo
državnega zbora skliče sestanek začasnih vodij poslanskih skupin ter poslancev narodnih
skupnosti, na katerem se določi predlog dnevnega reda prve seje, sedežni red poslancev v
dvorani, poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in podpredsednika mandatno
volilne komisije ter število članov iz posamezne poslanske skupine v njeni sestavi, lahko pa
tudi poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in podpredsednika drugih delovnih
teles ter število članov iz posamezne poslanske skupine v njihovi sestavi.
(2) Do ustanovitve kolegija predsednika državnega zbora začasni vodje poslanskih
skupin in poslanca narodnih skupnosti odločajo o predlogih iz prve, druge in četrte alinee
šestega odstavka 21. člena tega poslovnika ter lahko predlagajo kandidata za generalnega
sekretarja državnega zbora.
(3) Sedežni red poslancev v dvorani se določi s sporazumom med poslanskimi
skupinami. Če sporazum ni dosežen, se sedežni red določi tako, da izmed prostih poslanskih
sedežev poslanska mesta določajo poslanske skupine v vrstnem redu od največje do najmanjše
poslanske skupine. Enako številčne poslanske skupine določijo poslanska mesta v zaporedju,
kot ga določi predhodni žreb.
11. člen
(1) Do ustanovitve poslanskih skupin v skladu s 16. členom tega poslovnika
sestavljajo poslansko skupino poslanci, ki so bili v državni zbor izvoljeni z istoimenskih list,
poslanci, izvoljeni z list volivcev, in poslanca narodnih skupnosti. Sestava poslanske skupine
se ugotovi na podlagi poročila o izidu volitev.
(2) Predstavniki list sporočijo dotedanjemu predsedniku državnega zbora najkasneje
v treh dneh po objavi poročila o izidu volitev imena začasnih vodij poslanskih skupin iz
prejšnjega odstavka.
12. člen
(1) Za pripravo prve seje državnega zbora skrbi dotedanji predsednik državnega
zbora.
(2) Začasni vodje poslanskih skupin obvestijo dotedanjega predsednika državnega
zbora o predlogu za predsednika in podpredsednika ter člane mandatno-volilne komisije.
(3) Predlog dnevnega reda prve seje vsebuje imenovanje predsednika in
podpredsednika mandatno-volilne komisije, potrditev mandatov poslancev in izvolitev
predsednika državnega zbora, lahko pa tudi izvolitev podpredsednikov državnega zbora,
ustanovitev delovnih teles in določitev njihovih nalog, imenovanje predsednikov in
podpredsednikov delovnih teles ter imenovanje generalnega sekretarja državnega zbora.
(4) Prvo sejo državnega zbora vodi do izvolitve njegovega predsednika najstarejši
poslanec.
13. člen
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(1) Mandatno-volilna komisija pregleda poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi
poslancev in morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list.
(2) O potrditvi mandatov poslancev odloči državni zbor na podlagi poročila
mandatno-volilne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti
morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list.
(3) Državni zbor skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem
spornem mandatu pa odloča posebej.
(4) Poslanec, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega
mandata.
(5) Šteje se, da je državni zbor z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o
pritožbi kandidata ali predstavnika liste kandidatov, vloženi pri državnem zboru.
14. člen
Po potrditvi mandatov državni zbor izvoli predsednika državnega zbora.
15. člen
Če državni zbor na prvi seji ne izvoli podpredsednikov državnega zbora ter ne
imenuje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles ter generalnega sekretarja državnega
zbora, jih izvoli oziroma imenuje najkasneje v 30 dneh po konstituiranju.
16. člen
Poslanci ustanovijo poslanske skupine v skladu z 29. členom tega poslovnika
najkasneje v sedmih dneh po konstituiranju državnega zbora.
17. člen
Določbe 13. člena tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za postopek potrditve
mandata poslancu, ki nadomesti poslanca, kateremu je prenehal mandat, oziroma poslanca,
kateremu mandat miruje, ker je bil izvoljen za predsednika vlade ali imenovan za ministra.
18. člen
(1) Poslancu se po potrditvi mandata izda poslanska izkaznica. V njej je poleg
osebnih podatkov navedena imuniteta poslanca.
(2) Poslansko izkaznico izda predsednik državnega zbora v 30 dneh po potrditvi
mandata. Obliko in vsebino poslanske izkaznice določi mandatno-volilna komisija.
III. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA
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1. Predsednik in podpredsedniki državnega zbora
a) Predsednik državnega zbora
19. člen
-

(1) Predsednik državnega zbora:
predstavlja državni zbor,
sklicuje in vodi seje državnega zbora,
podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme državni zbor,
skrbi za uresničevanje z ustavo, z zakonom in s tem poslovnikom določenih razmerij z
državnim svetom, s predsednikom republike, z vlado in drugimi državnimi organi,
skrbi za sodelovanje s predstavniškimi organi drugih držav, z mednarodnimi
parlamentarnimi institucijami ter z mednarodnimi organi in organizacijami,
skrbi za izvajanje tega poslovnika,
dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom državnega zbora,
odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi telesi državnega zbora,
odloča o službenih poteh poslancev v tujino, če za takšno odločitev ni pristojno nobeno
delovno telo,
opravlja druge naloge v skladu z ustavo, z zakonom in s tem poslovnikom.

(2) Predsednik državnega
novoizvoljenega državnega zbora.

zbora

opravlja

svojo

funkcijo

do

prve

seje

b) Podpredsedniki državnega zbora
20. člen
(1) Državni zbor ima največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje
opozicijske poslanske skupine. Podpredsedniki pomagajo predsedniku državnega zbora pri
njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega
področja. Svojo funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega državnega zbora.
(2) Če je predsednik državnega zbora odsoten ali zadržan, ga nadomešča
podpredsednik, ki ga določi predsednik.
(3) Če predsednik državnega zbora ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča,
ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik.
2. Kolegij predsednika državnega zbora
21. člen
(1) Kolegij predsednika državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: kolegij) je
posvetovalno telo predsednika. V primerih, ki jih določa ta poslovnik, je kolegij pristojen tudi
za odločanje. Seje kolegija so javne.
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(2) Kolegij sestavljajo predsednik in podpredsedniki državnega zbora, vodje
poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti.
(3) Pri delu kolegija sodeluje generalni sekretar državnega zbora, vodja
zakonodajno-pravne službe državnega zbora, lahko pa tudi predsedniki delovnih teles,
predstavniki vlade, strokovni delavci državnega zbora in drugi udeleženci.
(4) Seje kolegija sklicuje in vodi predsednik državnega zbora. Pobudo za sklic seje
kolegija lahko da vsak član kolegija. Na zahtevo poslanske skupine predsednik državnega zbora
skliče sejo kolegija najkasneje v sedmih dneh po vložitvi zahteve.
(5) Predsednik državnega zbora pošlje članom kolegija gradivo za sejo kolegija
najmanj pet dni pred sejo kolegija, razen za zadeve iz prve, četrte in pete alinee šestega odstavka
tega člena. Za zadeve iz prve alineje šestega odstavka tega člena pošlje gradivo najkasneje do
začetka seje kolegija, za zadeve iz četrte alineje šestega odstavka tega člena pa najkasneje dan
pred sejo kolegija.
-

-

-

(6) Kolegij odloča o:
predlogu za sprejem predloga zakona po nujnem postopku, razen kadar predsednik vlade
veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona,
predlogu za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku,
predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona,
času trajanja seje državnega zbora in času obravnavanja posameznih točk dnevnega reda
ter o določitvi časa trajanja razprav poslancev oziroma poslanskih skupin in drugih
udeležencev seje,
številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanski skupini, ter o tem, kateri
poslanski skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika posameznega delovnega
telesa,
sestavi delegacij državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v
mednarodnih organizacijah in v mednarodnih telesih,
drugih zadevah, za katere tako določa ta poslovnik.

(7) Seja kolegija je sklepčna, če se je udeležijo vodje poslanskih skupin, katerih člani
predstavljajo več kot polovico vseh poslancev v državnem zboru. Če kolegij tudi ob ponovnem
sklicu ni sklepčen in gre za nujne zadeve, odločitve iz pristojnosti kolegija sprejema predsednik
državnega zbora.
(8) V primerih, kadar kolegij odloča, je odločitev kolegija sprejeta, če predlog
podpirajo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo več kot polovico vseh poslancev
v državnem zboru. Večinsko voljo kolegija ugotovi predsednik državnega zbora.
(9) Kadar kolegij odloča o trajanju seje državnega zbora, času obravnavanja
posameznih točk dnevnega reda ter času trajanja razprav poslancev oziroma poslanskih skupin
in drugih udeležencev seje, predsednik državnega zbora v skladu s sprejetimi odločitvami
določi časovni potek seje državnega zbora.
(10) Če odločitvi kolegija o zadevah iz šestega odstavka tega člena, razen zadev iz
četrte in osme alinee, v petih dneh po sprejeti odločitvi, o zadevah iz prve alinee pa v roku iz
tretjega odstavka 143. člena tega poslovnika, pisno nasprotuje najmanj ena petina poslancev, o
odločitvi kolegija odloči državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu.
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(11) Predstavnik skupine poslancev iz prejšnjega odstavka, ki je odločitvi kolegija
pisno nasprotovala, lahko na seji državnega zbora obrazloži stališče skupine poslancev.
Predstavitev stališča ne more biti daljša kot pet minut.
22. člen
(1) Predsednik državnega zbora skliče sejo kolegija, da se posvetuje o sklicih sej in
o predlogih dnevnega reda sej državnega zbora, o drugih zadevah, ki so povezane z delom
državnega zbora in njegovih delovnih teles, o izpolnjevanju pogojev za oblikovanje novih
poslanskih skupin, o pogojih za delo poslanskih skupin ter o drugih zadevah, za katere to določa
ta poslovnik.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka sprejema odločitve predsednik državnega
zbora na podlagi posvetovanj z vodji poslanskih skupin.
23. člen
(1) Kolegij sprejme program dela državnega zbora za posamezno leto ter terminski
program za obdobje najmanj dveh mesecev.
(2) Terminski program določa dneve za zasedanja državnega zbora in delovnih teles
ter seznam predvidoma obravnavanih zadev in dneve, ko se bodo posamezne zadeve
predvidoma obravnavale na sejah delovnih teles.
(3) Pri sprejemanju programov iz prvega odstavka tega člena kolegij upošteva
program vlade za tekoče leto in predloge poslanskih skupin ter predloge delovnih teles. Pri tem
upošteva čas, ki je potreben za posvet poslanske skupine pred obravnavo zadev na seji
državnega zbora oziroma delovnih teles, ter čas, potreben za delo poslancev v volilni enoti.
24. člen
Kolegij obravnava vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo na delo državnega
zbora. O stališčih kolegija do teh vprašanj in pobud obvesti poslance predsednik državnega
zbora.
3. Generalni sekretar in službe državnega zbora
25. člen
(1) Generalni sekretar državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: generalni
sekretar) vodi službe državnega zbora in opravlja druge zadeve, določene s predpisi, s tem
poslovnikom ter z drugimi akti državnega zbora.
(2) Generalnega sekretarja imenuje državni zbor na predlog kolegija za čas do konca
mandata državnega zbora, ki ga je imenoval.
(3) Za svoje delo je generalni sekretar odgovoren državnemu zboru.
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-

-

(4) Generalni sekretar je lahko predčasno razrešen, če:
sam zahteva razrešitev,
ne more opravljati svoje funkcije zaradi trajne izgube delovne zmožnosti,
pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih državnega zbora ali neutemeljeno
ne izvršuje sklepov državnega zbora ali ravna v nasprotju z njimi,
s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči državnemu zboru škodo ali če
zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
motnje pri delovanju državnega zbora,
ravna v nasprotju s predpisi, ki določajo nezdružljivost opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo.
(5) Generalnemu sekretarju predčasno preneha funkcija tudi z odstopom.

(6) Generalni sekretar mora po prenehanju funkcije ali v primeru predčasne
razrešitve opravljati svoje naloge do imenovanja novega generalnega sekretarja.
26. člen
Službe državnega zbora opravljajo strokovna, administrativna in druga opravila ter
tehnične naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo državnega zbora.
4. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora
27. člen
(1) Državni zbor ima zakonodajno-pravno službo, ki da mnenje o skladnosti
predlogov zakonov, drugih aktov in amandmajev z ustavo in pravnim sistemom ter o
zakonodajno-tehničnih vidikih predlogov (v nadaljnjem besedilu: zakonodajno-pravna služba).
(2) Vodjo zakonodajno-pravne službe imenuje mandatno-volilna komisija na
predlog generalnega sekretarja.
5. Poslanske skupine
28. člen
Poslanec ima pravico skupaj z drugimi poslanci ustanoviti poslansko skupino, se
včlaniti v že ustanovljeno poslansko skupino ali iz nje izstopiti in v njej enakopravno sodelovati.
Poslanec je lahko član le ene poslanske skupine.
29. člen
(1) Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so člani iste
parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko
član poslanske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske skupine
parlamentarne stranke, katere član je.
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(2) Poslansko skupino iz prejšnjega odstavka lahko ustanovijo najmanj trije poslanci.
(3) Poslansko skupino lahko ustanovijo tudi poslanci, ki so bili izvoljeni z list
volivcev, ne glede na število.
(4) Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata položaj poslanske
skupine.
30. člen
(1) Poslansko skupino zastopa in predstavlja vodja poslanske skupine oziroma
njegov namestnik. Če šteje poslanska skupina več kot 20 članov, ima vodja poslanske skupine
lahko dva namestnika.
(2) Vodja poslanske skupine obvesti o ustanovitvi poslanske skupine predsednika
državnega zbora in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami
ter ga obvesti o imenih svojih namestnikov.
(3) Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega zbora o morebitnih
spremembah sestave poslanske skupine v treh dneh po nastali spremembi in mu predloži
njihove podpisane pristopne ali izstopne izjave.
31. člen
(1) Dvoje ali več poslanskih skupin se lahko združi v eno poslansko skupino.
(2) Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, lahko ustanovijo novo poslansko
skupino, če se politična stranka razdeli na dve ali več novih političnih strank, če se iz dela
članstva te stranke ustanovi nova politična stranka, ali če razpade koalicija političnih strank, ki
so vložile skupne istoimenske liste. Nova poslanska skupina se lahko ustanovi, če šteje najmanj
tri člane.
(3) Poslanci, ki so bili izvoljeni z list volivcev, in poslanci, ki jim je prenehalo
članstvo v politični stranki, imajo pravico ustanoviti poslansko skupino nepovezanih poslancev
ali pristopiti k taki skupini, če je že ustanovljena. V teku istega mandata se lahko ustanovi samo
ena poslanska skupina nepovezanih poslancev. Taka poslanska skupina se lahko ustanovi, če
šteje najmanj tri člane.
(4) Na predlog poslancev, ki želijo ustanoviti novo poslansko skupino, predsednik
državnega zbora ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine.
6. Delovna telesa
a) Splošne določbe
32. člen

228

(1) V državnem zboru se ustanovijo delovna telesa za spremljanje stanja na
posameznih področjih, za pripravo odločitev o politiki na teh področjih, za oblikovanje stališč
do posameznih vprašanj ter za obravnavo predlogov zakonov in drugih aktov državnega zbora.
(2) Državni zbor na podlagi zakona ustanovi tudi druga delovna telesa. Določbe tega
poslovnika o sestavi, imenovanju in nalogah delovnih teles, se smiselno uporabljajo tudi za
delovna telesa iz tega odstavka, če ni z zakonom drugače določeno.
33. člen
(1) Državni zbor ustanovi delovno telo in določi njegove naloge na predlog kolegija.
(2) Delovno telo ima predsednika, praviloma enega podpredsednika in člane. Skupno
število vseh je liho. Mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles praviloma pripadajo
poslancem različnih poslanskih skupin. Če je predsednik delovnega telesa iz vrst predstavnikov
poslanskih skupin vladajoče koalicije, je podpredsednik delovnega telesa praviloma iz vrst
poslanskih skupin opozicije, in obratno.
(3) Vodilne funkcije in večina članov v komisiji za nadzor javnih financ in v komisiji
za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pripadajo poslancem opozicijskih poslanskih
skupin.
(4) Kolegij ob določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo
posamezni poslanski skupini, upošteva velikost (število članov) posamezne poslanske skupine,
ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa upošteva razmerje med poslanci vladajoče
koalicije in poslanci opozicije. Vsaki poslanski skupini se praviloma zagotovi vsaj eno mesto v
vsakem delovnem telesu.
(5) Pri sestavi delovnih teles in določanju funkcij v njih lahko kolegij upošteva tudi
poslansko skupino nepovezanih poslancev.
(6) Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih se upošteva velikost poslanske
skupine, poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij v državnem zboru ter razporeditev
poslancev v delegacije v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih
organizacijah in mednarodnih telesih.
(7) Poslanska skupina določi svoje člane v posameznem delovnem telesu glede na
število mest, ki ji v tem delovnem telesu pripadajo, in o tem obvesti predsednika državnega
zbora.
(8) Po imenovanju predsednikov in podpredsednikov ter določitvi članov delovnih
teles na podlagi prejšnjega odstavka se njihova sestava objavi na spletnih straneh državnega
zbora. Na enak način se objavljajo tudi spremembe v sestavi delovnih teles.
34. člen
(1) Poslanec ima pravico in dolžnost, da se izreče, v katerih delovnih telesih
državnega zbora želi sodelovati. Izjavo sporoči vodji poslanske skupine, katere član je. Če
poslanec ni član nobene poslanske skupine, izjavo sporoči pisno predsedniku državnega zbora.
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(2) Poslanca narodnih skupnosti sta člana komisije za narodni skupnosti. Izjavo, v
katerih drugih telesih državnega zbora želita sodelovati, pisno sporočita predsedniku državnega
zbora.
b) Stalne komisije državnega zbora
35. člen
-

Državni zbor ima stalne komisije:
mandatno-volilno komisijo,
komisijo za poslovnik,
komisijo za narodni skupnosti,
komisijo za nadzor javnih financ,
komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb,
komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
36. člen

-

Mandatno-volilna komisija:
opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev,
obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov
ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov,
obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata,
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in
generalnega sekretarja,
obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in
razrešitvami, kadar to določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora,
predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon,
ta poslovnik ali drug akt državnega zbora,
daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa,
sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in
generalnega sekretarja,
opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora.
37. člen

-

-

Komisija za poslovnik:
obravnava predlog poslovnika državnega zbora in predlog poslovnika o parlamentarni
preiskavi ter njune spremembe in dopolnitve,
spremlja uresničevanje tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi,
daje razlago tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi,
obravnava pobude za spremembe in dopolnitve tega poslovnika in poslovnika o
parlamentarni preiskavi,
daje na pobudo poslancev ali delovnih teles mnenje o skladnosti drugih aktov državnega
zbora in njegovih delovnih teles, ki urejajo vprašanja organizacije in dela državnega zbora
in njegovih delovnih teles, s tem poslovnikom,
opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom.
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38. člen
-

Komisija za narodni skupnosti:
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice zgolj avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti ter njunih pripadnikov;
obravnava vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice italijanske in madžarske narodne
skupnosti,
obravnava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in izobraževanja ter kulturno-prosvetne in
gospodarske dejavnosti teh skupnosti,
obravnava vprašanja v zvezi z vprašanji javnega obveščanja in založništva teh skupnosti,
obravnava vprašanja razvoja stikov med italijansko in madžarsko narodno skupnostjo in
njunima matičnima narodoma,
predlaga ukrepe za uresničevanje pravic obeh narodnih skupnosti.
39. člen

-

-

Komisija za nadzor javnih financ:
nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti
porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča;
spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za
izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna;
nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov,
javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
poroča državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.
40. člen

-

-

-

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb:
nadzira dejavnost obveščevalno-varnostne službe pri vladi in obveščevalno-varnostne
službe ministrstva, pristojnega za obrambo, skladnost njihovega delovanja s politiko
nacionalne varnosti Republike Slovenije in smernicami vlade;
nadzira uporabo z zakonom določenih posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja
podatkov obveščevalno-varnostnih služb iz prejšnje alinee in varnostnih služb ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve;
državnemu zboru enkrat letno poroča o nadzoru in predlaga potrebne ukrepe.
c) Naloge delovnih teles in način dela
41. člen

(1) Delovno telo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki so predložene
državnemu zboru, obravnava te zadeve kot matično delovno telo. Druga delovna telesa lahko
obravnavajo te zadeve kot zainteresirana delovna telesa.
(2) Matično delovno telo v posamezni zadevi določi predsednik državnega zbora.
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(3) Matično delovno telo mora biti seznanjeno z vsemi predlogi, pobudami in
vprašanji, ki jih nanj naslovi civilna družba.
(4) Matično delovno telo obravnava poročilo, ki je bilo državnemu zboru
posredovano na podlagi zakona ali drugega predpisa, praviloma v treh mesecih po posredovanju
državnemu zboru. Obravnava na seji državnega zbora se opravi, če tako določa ta poslovnik ali
če to predlaga matično delovno telo, ki v tem primeru pripravi predlog akta.
42. člen
(1) Matično delovno telo pripravi in pošlje predsedniku državnega zbora poročilo o
obravnavi posamezne zadeve. Poročilo vsebuje:
- bistveno vsebino razprave in predlogov, ki so bili dani v razpravi,
- stališča, ki so bila sprejeta o mnenjih zainteresiranih delovnih teles, zakonodajno-pravne
službe, državnega sveta, predsednika republike in vlade,
- stališča o predlogih, ki so bili dani v razpravi,
- mnenje, ki ga je sprejelo matično delovno telo, s predlogi sklepov, ki naj jih sprejme državni
zbor,
- ločena mnenja, če to zahtevajo posamezni člani.
(2) Matično delovno telo določi izmed svojih članov poročevalca, ki bo predstavil
poročilo na seji državnega zbora.
43. člen
(1) Na sejo matičnega delovnega telesa, na kateri se obravnava mnenje
zainteresiranega delovnega telesa, se povabi predstavnik zainteresiranega delovnega telesa.
(2) Predsednika matičnega in zainteresiranega delovnega telesa se lahko dogovorita
za skupno sejo obeh delovnih teles.
(3) Če matično delovno telo ne sprejme mnenja zainteresiranega delovnega telesa,
lahko poročevalec zainteresiranega delovnega telesa predstavi mnenje na seji državnega zbora.
44. člen
Delovno telo lahko kot zainteresirano delovno telo obravnava tudi vprašanja v zvezi
s sodelovanjem Republike Slovenije s predstavniškimi telesi drugih držav, z mednarodnimi
parlamentarnimi institucijami ter mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi telesi na
svojem področju.
45. člen
(1) Delovno telo lahko v okviru svojega delovnega področja zahteva od vlade in
drugih državnih organov ter javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, katerih
ustanoviteljica je država, pojasnila in podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih nalog.
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(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko najmanj ena tretjina članov komisije
za nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb in komisije za nadzor javnih financ,
pisno zahteva od vlade, drugih državnih organov, javnih zavodov, javnih podjetij in javnih
skladov, katerih ustanoviteljica je država, podatke in posamezne dokumente, ki sodijo v
delokrog tega delovnega telesa. Predsednik delovnega telesa je dolžan prejeto zahtevo s podpisi
najmanj ene tretjine članov takoj posredovati predstojniku organa oziroma zavoda, podjetja ali
sklada.
(3) Vlada, drugi državni organi, javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih
ustanoviteljica je država so dolžni nemudoma posredovati zahtevane podatke in posamezne
dokumente, ki jih zahteva delovno telo iz prvega odstavka tega člena oziroma tretjina njegovih
članov iz drugega odstavka tega člena, razen če bi to bilo v nasprotju z zakonom.
(4) Izvedbo nadzora nad uporabo posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja
podatkov, za katerega je v skladu z zakonom pristojna komisija za nadzor nad delom
obveščevalnih in varnostnih služb, lahko pisno zahteva najmanj ena tretjina članov delovnega
telesa. Predsednik tega delovnega telesa mora zagotoviti izvršitev nadzora takoj po prejemu
takšne zahteve.
46. člen
(1) Za pridobivanje informacij lahko delovno telo opravi javne predstavitve mnenj,
na katere povabi strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije.
(2) Sklic javne predstavitve mnenj z vprašanji, o katerih se želijo pridobiti
informacije, se objavi v javnih glasilih.
(3) Delovno telo lahko vabljene na javno predstavitev mnenj zaprosi, da svoja
mnenja dajo tudi pisno.
47. člen
(1) Predsednik delovnega telesa sklicuje in vodi seje delovnega telesa ter javne
predstavitve mnenj, določa poročevalce za obravnavo posameznih zadev na seji delovnega
telesa ter skrbi za pripravo poročil in sklepov delovnega telesa.
(2) Podpredsednik delovnega telesa pomaga predsedniku pri njegovem delu in ga
nadomešča, če je odsoten ali zadržan. Če predsednik delovnega telesa ni določil
podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča
najstarejši podpredsednik.
48. člen
(1) S sklicem seje delovnega telesa se članom najkasneje štirinajst dni pred dnem,
določenim za sejo, pošlje dnevni red, morebitno mnenje vlade, kadar ni predlagateljica, mnenje
zakonodajno-pravne službe in morebitna mnenja zainteresirane javnosti.
(2) V nujnih primerih se lahko seja delovnega telesa skliče tudi v krajšem roku (nujna
seja) po sklepu državnega zbora ali kolegija, na zahtevo tretjine članov delovnega telesa ali
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poslanske skupine oziroma po odločitvi predsednika delovnega telesa. Zahtevi tretjine članov
delovnega telesa ali poslanske skupine mora biti predloženo gradivo s predlogi odločitev.
(3) Nujna seja mora biti izvedena v 14 dneh po sprejetju sklepa oziroma vložitvi
zahteve iz prejšnjega odstavka. Seja, sklicana na podlagi zahteve, se lahko izvede po poteku
tega roka, se prekine oziroma razprava ali odločanje o obravnavani zadevi preloži samo s
soglasjem vlagatelja zahteve.
(4) Istočasno sme zasedati največ dvoje delovnih teles.
48.a člen
Seja delovnega telesa se skliče v roku, ki omogoča obravnavo posamezne zadeve na
že sklicani seji državnega zbora v skladu z drugim odstavkom 61. člena tega poslovnika. Če
predsednik delovnega telesa seje ne skliče v tem roku, jo lahko skliče predsednik državnega
zbora. V tem primeru sejo vodi najstarejši podpredsednik delovnega telesa.
49. člen
Če je potrebno, da se člani delovnega telesa neposredno seznanijo z razmerami na
določenem območju ali na posameznem področju, lahko predsednik delovnega telesa po
predhodnem soglasju večine vseh članov delovnega telesa in predsednika državnega zbora
skliče sejo tudi zunaj sedeža državnega zbora.
50. člen
Predsednik delovnega telesa določi dnevni red seje delovnega telesa v skladu s
terminskim programom in s predlogom dnevnega reda seje državnega zbora, s sklepom
državnega zbora ali kolegija in s sklepi delovnega telesa.
51. člen
(1) Na sejo delovnega telesa se k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo
predlagatelji oziroma njihovi predstavniki in predstavniki vlade ter predstavniki zakonodajnopravne službe, ki lahko sodelujejo v razpravi.
(2) Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk dnevnega reda
povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih
vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in
obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi.
52. člen
(1) Seja delovnega telesa je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica članov.
(2) Če je pri obravnavi točke dnevnega reda na seji, ki ni sklepčna, navzoča najmanj
ena tretjina članov delovnega telesa, lahko navzoči člani soglasno sklenejo, da se odločitve
sprejmejo na korespondenčni seji. Predsednik delovnega telesa nato skliče korespondenčno sejo
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in s sklicem pozove člane delovnega telesa, da mu v določenem roku sporočijo svojo
opredelitev do predlogov, o katerih odloča delovno telo. Če najmanj ena tretjina članov
delovnega telesa nasprotuje korespondenčni seji, se o teh predlogih odloča na prvi naslednji
seji delovnega telesa.
53. člen
Komisija za narodni skupnosti sprejema odločitve, ki se nanašajo zgolj na pravice in
položaj narodnih skupnosti, s soglasjem poslancev narodnih skupnosti.
54. člen
(1) Če se poslanec iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje delovnega telesa,
katerega član je, ga lahko na seji delovnega telesa nadomesti poslanec, ki je član iste poslanske
skupine, z vsemi pravicami in dolžnostmi člana delovnega telesa, razen če je z aktom o
ustanovitvi delovnega telesa ali z drugim aktom državnega zbora drugače določeno.
(2) Poslanec, ki nadomešča opravičeno odsotnega poslanca, se mora izkazati s
pooblastilom vodje poslanske skupine.
55. člen
(1) Poslanec ima pravico, da se udeležuje tudi sej delovnih teles, v katerih ni član,
razen če je za posamezna izmed njih s tem poslovnikom ali z odlokom o ustanovitvi delovnega
telesa drugače določeno.
(2) Če se poslanec udeleži seje delovnega telesa, v katerem ni član, lahko na njej
razpravlja, nima pa pravice glasovati.
56. člen
Za seje delovnih teles se glede vprašanj, ki s tem poslovnikom niso posebej urejena,
smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o sejah državnega zbora.
7. Seje državnega zbora
a) Sklicevanje sej
57. člen
(1) Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela
državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade.
(2) Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec
v zadnjih sedmih delovnih dneh.
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(3) Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo
tudi v drugih dneh.
58. člen
(1) Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine
poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve.
(2) Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po
sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno
uvrstiti v dnevni red redne seje, če:
- se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku,
- je odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z ustavo, z zakonom, s tem
poslovnikom ali s pogodbami, na katerih temelji Evropska unija,
- gre za zadeve v zvezi s prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca
ali drugih nosilcev javnih funkcij ali za zadeve v zvezi z volitvami, imenovanji in
razrešitvami,
- gre za odločitve iz 92. člena ustave.
(3) V zahtevi in predlogu za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen
sklic. Zahtevi in predlogu za sklic mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj državni
zbor odloča.
59. člen
(1) Sklic seje s predlogom dnevnega reda pripravi predsednik državnega zbora po
posvetovanju v kolegiju v skladu s terminskim programom dela zbora, s sklepi državnega zbora
oziroma z zahtevami predlagateljev sklica seje.
(2) V predlog dnevnega reda seje se lahko uvrstijo le zadeve, za katerih obravnavo
so izpolnjeni pogoji, določeni s tem poslovnikom.
(3) V predlog dnevnega reda predsednik državnega zbora uvrsti na predlog vsake
opozicijske poslanske skupine po eno zadevo, katere predlagatelji so poslanci te poslanske
skupine, če ta izpolnjuje pogoje za obravnavo po tem poslovniku.
60. člen
(1) Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivo za sejo se pošlje poslancem
najkasneje sedem dni pred dnem, določenim za sejo.
(2) Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku, kot je določen v prejšnjem
odstavku. Predlog dnevnega reda izredne seje in gradivo za sejo se lahko predloži poslancem
tudi na sami seji.
(3) Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi predsedniku državnega sveta,
predsedniku republike in vladi.
(4) Za izredno sejo ne veljajo roki iz tega poslovnika.
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61. člen
(1) Državni zbor ne more odločati o zadevah, glede katerih poslancem ni bilo prej
poslano oziroma izročeno ustrezno gradivo.
(2) Državni zbor ne more odločati o zadevah, do katerih ni zavzelo stališča matično
delovno telo, če ni s tem poslovnikom drugače določeno.
b) Potek seje
62. člen
Seji državnega zbora predseduje predsednik državnega zbora ali podpredsednik, ki
ga on določi.
63. člen
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti državni zbor, kdo od poslancev ga je
obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.
(2) Predsedujoči obvesti državni zbor, kdo je povabljen na sejo.
64. člen
(1) Državni zbor na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda državni zbor najprej odloča o predlogih, da se
posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, in nato o predlogih, da se dnevni red razširi.
Zadeve, ki so bile na predlog dnevnega reda uvrščene na podlagi tretjega odstavka 59. člena
tega poslovnika, se lahko umaknejo z dnevnega reda le na predlog poslanske skupine, ki je
uvrstitev na dnevni red predlagala.
(3) Predlogi, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda in predlogi, da se
dnevni red razširi, se predložijo predsedniku državnega zbora najkasneje dan pred začetkom
seje do 12. ure.
(4) Če je v predlogu dnevnega reda predlog ali zahteva, za katero je po ustavi, zakonu
ali tem poslovniku potrebna podpora določenega števila poslancev, poslanec lahko umakne
svojo podporo takemu predlogu oziroma zahtevi najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka in o
tem pisno obvesti predsednika državnega zbora.
(5) Zadeve, za katere matično delovno telo predlaga, naj se umaknejo z dnevnega
reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje, se umaknejo z dnevnega reda brez razprave in
glasovanja. Umik ni mogoč za zadeve, ki so bile tako že enkrat umaknjene z dnevnega reda ter
za zadeve, ki so bile na dnevni red uvrščene na podlagi prvega odstavka 58. člena, tretjega
odstavka 59. člena ter prvega in drugega odstavka 224. člena tega poslovnika.
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(6) Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo
nastali po sklicu seje in če je bilo poslancem poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za
uvrstitev zadeve na dnevni red.
(7) Dnevni red seje se ob pogojih iz prejšnjega odstavka lahko razširi le z zadevami,
določenimi v drugem odstavku 58. člena tega poslovnika.
(8) Dnevni red se ne glede na določbi šestega in sedmega odstavka tega člena razširi
tudi z odločanjem o zahtevi iz desetega odstavka 21. člena tega poslovnika.
(9) Če je predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, za obravnavo in odločanje o
zadevi, ki je uvrščena v razširjeni dnevni red, ne veljajo roki, določeni s tem poslovnikom.
(10) O predlogih v zvezi z dnevnim redom ni mogoča razprava poslancev. O njih
lahko sporočijo stališča predlagatelj zadeve, vlada, če ni predlagateljica, in poslanske skupine.
Ustna predstavitev takšnega sporočila ne sme trajati več kot tri minute. Predlagatelji predlogov
v zvezi z dnevnim redom lahko v največ petih minutah dodatno pojasnijo razloge za svoj
predlog.
(11) Če kolegij ni sprejel predloga vlade, da se zakon sprejme po nujnem postopku,
predsednik vlade pa veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona po nujnem postopku, se
sprejem zakona po nujnem postopku uvrsti na dnevni red seje državnega zbora brez razprave
in glasovanja.
65. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu.
Med sejo državni zbor lahko največ dvakrat spremeni vrstni red obravnave posameznih točk
dnevnega reda, če temu ne nasprotuje tretjina navzočih poslancev.
(2) Vodja poslanske skupine lahko napove odsotnost vseh članov poslanske skupine
pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda, pri čemer mora navesti razloge za tako
odsotnost.
66. člen
(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj
oziroma njegov predstavnik dopolnilno obrazložitev.
(2) Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati dopolnilno obrazložitev, če
tako sklene državni zbor.
(3) Za predlagateljem oziroma njegovim predstavnikom dobijo najprej besedo
poročevalci delovnih teles, predstavnik vlade in predstavniki poslanskih skupin. Zatem dobijo
besedo poslanci po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi.
(4) Predlagatelj oziroma njegov predstavnik, ter predstavnik vlade lahko dobijo
besedo tudi med razpravo poslancev.
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(5) Če predsedujoči državnega zbora oceni, da je treba na sami seji razrešiti določeno
pravno vprašanje, pozove predstavnika zakonodajno-pravne službe, da na seji ustno poda
pravno mnenje. Predstavnik zakonodajno-pravne službe lahko zahteva primeren čas za pripravo
takšnega mnenja.
67. člen
(1) Razprave poslancev in drugih udeležencev seje so določene v skladu s tem
poslovnikom.
(2) Kolegij določi čas trajanja posamezne točke dnevnega reda, čas razprav
poslancev, poslanskih skupin in drugih udeležencev seje. Čas trajanja razprav poslancev in
drugih udeležencev seje ne more biti krajši od petih minut, čas trajanja razprav za poslanske
skupine pa ne od desetih minut, če kolegij, s soglasjem vodij vseh poslanskih skupin, ne določi
krajšega časa.
(3) Če katera od poslanskih skupin nasprotuje odločitvi kolegija o času trajanja
razprave poslanskih skupin pri posamezni točki dnevnega reda, lahko zahteva, da se čas za
razpravo te poslanske skupine določi tako, da se število članov poslanske skupine pomnoži s
časom trajanja razprave poslancev, ki ne more biti daljši od petih minut, pri čemer pa skupni
čas za razpravo poslanske skupine ne more biti krajši od 20 minut in ne daljši od 90 minut. Čas
za razpravo se lahko na način iz prejšnjega stavka za posamezno poslansko skupino določi k
petim točkam dnevnega reda, pri čemer se tako določen čas za razpravo pri obravnavi predloga
državnega proračuna, rebalansa in sprememb državnega proračuna ter interpelacije podvoji.
(4) Poslanska skupina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati na seji kolegija,
na kateri se sprejme odločitev o času trajanja razprave poslanskih skupin.
(5) Državni zbor lahko na predlog predsedujočega ali poslanca odloči, da lahko
govornik o istem vprašanju razpravlja le enkrat.
(6) Državni zbor lahko na predlog predsedujočega odloči, da se čas za obravnavo
točke oziroma razpravo podaljša, vendar ne več kot za eno uro.
(7) Predsedujoči določi vrstni red razpravljalcev tako, da pridejo do besede poslanci
iz vseh poslanskih skupin.
68. člen
(1) Prijave k razpravi je treba vložiti pisno pri predsedniku državnega zbora
najkasneje dan pred začetkom obravnave posamezne točke dnevnega reda do 12. ure.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za drugo obravnavo predloga zakona in v
tretji obravnavi za obravnavo členov, h katerim so vloženi amandmaji.
69. člen
Poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika (postopkovno vprašanje ali predlog),
da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Govor tega poslanca ne sme trajati več kot tri
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minute. O postopkovnem vprašanju ali predlogu ni razprave. O uporabi poslovnika odloči
predsedujoči, razen v primerih, ko po tem poslovniku odločitev sprejme državni zbor.
70. člen
Vsak razpravljalec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljalca
(replika), kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova
razprava napačno razumljena ali napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko
jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot tri
minute. Replika na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v
repliki netočne.
71. člen
Če za razpravo določeni čas še ni potekel, ko je vrstni red vnaprej priglašenih
razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Razprave tistih, ki se
prijavijo na ta poziv, lahko predsedujoči omeji na določen čas v okviru še razpoložljivega časa,
določenega za razpravo. Ko predsedujoči ugotovi, da je potekel čas, določen za razpravo ali da
ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo.
72. člen
(1) Predstavnik poslanske skupine lahko pred končnim glasovanjem o predlogu
odločitve obrazloži glasovanje poslanske skupine. Njegov govor lahko traja največ tri minute.
(2) Poslanec ima pravico pred končnim glasovanjem o predlogu odločitve obrazložiti
svoj glas. Njegov govor lahko traja največ dve minuti.
(3) Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za odločanje s tajnim glasovanjem
in za odločanje o postopkovnih vprašanjih.
73. člen
(1) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo državnega zbora in določi, kdaj se bo
nadaljevalo.
(2) Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če pred odločanjem to zahteva vodja
poslanske skupine zaradi posvetovanja v skupini. Posamezna poslanska skupina lahko zahteva
takšno prekinitev samo enkrat pri posamezni točki dnevnega reda. Takšna prekinitev sme trajati
največ 45 minut, razen če državni zbor na obrazložen predlog vodje poslanske skupine odloči
drugače. V nadaljevanju prekinjene seje lahko predstavnik poslanske skupine, ki je zahtevala
prekinitev, predstavi stališče poslanske skupine. Predstavitev stališča sme trajati največ tri
minute.
(3) Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odločitev ali stališč,
predsedujoči obravnavo te točke dnevnega reda prekine. Obravnava te točke dnevnega reda se
nadaljuje po predložitvi potrebnih predlogov odločitev oziroma stališč.
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(4) Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če se ugotovi, da pri odločanju seja
ni več sklepčna, če so pred odločanjem potrebna posvetovanja in v drugih primerih, če tako
odloči državni zbor. Če državni zbor odloči, da je treba pridobiti mnenja delovnih teles,
zakonodajno-pravne službe ali vlade, predsedujoči prekine obravnavano točko dnevnega reda,
lahko pa prekine tudi sejo državnega zbora.
74. člen
(1) Predsedujoči, poslanska skupina, predlagatelj ali vlada, kadar ni predlagatelj,
lahko predlagajo, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi preloži na eno naslednjih
sej. Preložitev zadeve, ki je bila na dnevni red uvrščena v skladu s tretjim odstavkom 59. člena
tega poslovnika, na eno naslednjih sej lahko predlaga le poslanska skupina, na predlog katere
je bila zadeva uvrščena na dnevni red. O takem predlogu odloči državni zbor po postopku,
določenem v desetem odstavku 64. člena tega poslovnika.
(2) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, državni zbor konča sejo.
c) Vzdrževanje reda na seji
75. člen
(1) Za red na seji državnega zbora skrbi predsedujoči.
(2) Na seji zbora ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.
(3) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govorniku lahko
seže v besedo le predsedujoči, da ga opomni na red.
76. člen
-

Za kršitev reda na seji državnega zbora sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:
opomin,
odvzem besede,
odstranitev s seje ali z dela seje.
77. člen

Opomin se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če govori, čeprav
mu predsedujoči ni dal besede, če sega govorniku v besedo, če govori o vprašanju, ki ni na
dnevnem redu ali če na kak drug način krši red na seji in določbe tega poslovnika.
78. člen
(1) Odvzem besede se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če s
svojim govorom krši red na seji in določbe tega poslovnika, pa je bil neposredno pred tem že
dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.
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(2) Zoper odvzem besede poslanec lahko ugovarja. O ugovoru odloči državni zbor
brez razprave in obrazložitve glasu.
79. člen
(1) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu
na seji, če kljub dvakratnemu opominu ali odvzemu besede krši red na seji tako, da onemogoča
delo državnega zbora.
(2) Poslanec ali drug udeleženec na seji, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali
z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano. Odsotnost poslanca s seje med trajanjem tega ukrepa
se šteje za neopravičeno odsotnost s seje.
(3) Poslanec, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, lahko v treh
dneh vloži ugovor na državni zbor, ki odloči o ugovoru na prvi naslednji seji brez razprave in
obrazložitve glasu.
80. člen
(1) Predsedujoči odredi, da se odstrani iz dvorane in iz poslopja, v katerem je seja,
poslušalec, ki krši red na seji. Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo
vsi poslušalci.
(2) Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji državnega zbora,
jo prekine.
č) Odločanje
81. člen
Državni zbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh poslancev. Kadar je
za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina vseh poslancev, državni zbor veljavno
odloča, če sta na seji navzoči najmanj dve tretjini vseh poslancev.
82. člen
(1) Navzočnost poslancev se ugotovi z uporabo glasovalne naprave, z vzdigovanjem
rok ali s poimenskim klicanjem poslancev.
(2) Z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev se ugotovi njihova
navzočnost tedaj, če glasovalna naprava ne deluje ali če v prostoru, kjer je seja, take naprave
ni.
(3) O načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči.
(4) Pri poimenskem klicanju poslancev vsak poslanec potrdi svojo navzočnost z
besedo »tukaj«. Predsedujoči nato ugotovi, da je poslanec navzoč ali odsoten. Navzočnost ali
odsotnost poslanca se vpiše pri imenu in priimku poslanca v seznamu.
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83. člen
(1) Navzočnost na seji se ugotavlja z glasovanjem. Če zbor po prvem glasovanju ni
sklepčen, se glasovanje ponovi še dvakrat. Drugo glasovanje se opravi takoj po prvem. Če zbor
še vedno ni sklepčen, se pred tretjim glasovanjem seja prekine za deset minut. Če zbor tudi ob
tretjem glasovanju ni sklepčen, predsedujoči prekine sejo in določi, kdaj se bo nadaljevala.
(2) Šteje se, da poslanec ni bil navzoč pri glasovanju, če ni bil navzoč pri tretjem
glasovanju.
84. člen
Državni zbor odloča z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, kadar ni z
ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom določena drugačna večina.
85. člen
(1) Državni zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem odloča pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah, kadar je to
določeno z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom.
-

(3) Državni zbor lahko odloči, da se opravi tajno glasovanje tudi o:
obtožbi predsednika republike (109. člen ustave),
obtožbi predsednika vlade ali ministra (119. člen ustave).

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko predlaga tajno glasovanje predlagatelj
ali poslanska skupina.
86. člen
(1) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča.
(2) Predsedujoči lahko določi na začetku seje ali med sejo čas, ko se opravi
glasovanje o posameznih predlogih, o katerih se odloča.
87. člen
(1) Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave ali z vzdigovanjem rok.
(2) Z vzdigovanjem rok se glasuje, če glasovalna naprava ne deluje ali če je seja v
prostoru, kjer take naprave ni.
88. člen
(1) Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, predsedujoči pozove poslance, naj
glasujejo. Poslanci se izrečejo tako, da pritisnejo na tipko glasovalne naprave.
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(2) Če se glasuje z vzdigovanjem rok, predsedujoči najprej vpraša, kdo je za predlog,
in nato, kdo je proti predlogu.
89. člen
O glasovanjih, opravljenih z uporabo glasovalne naprave, se vodi računalniška
evidenca.
90. člen
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
91. člen
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Za vsako glasovanje se natisne 90 glasovnic.
(3) Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene s pečatom
državnega zbora.
(4) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, ter opredelitev »za« in »proti«.
Na dnu glasovnice je beseda »za« na desni, beseda »proti« pa na levi strani. Poslanec glasuje
tako, da obkroži besedo »za« ali besedo »proti«.
(5) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna,
sta neveljavni.
(6) Vsebino glasovnic za volitve, imenovanja in razrešitve določa ta poslovnik v
delu, v katerem ureja volitve, imenovanja in razrešitve.
92. člen
(1) Tajno glasovanje vodi komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči in štirje poslanci,
ki jih izvoli državni zbor na predlog predsedujočega. Pri delu komisije sodeluje generalni
sekretar ali njegov namestnik.
(2) Tajno glasovanje se opravi v prostoru kjer je seja. V ta prostor v času izvedbe
glasovanja nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri izvedbi glasovanja.
(3) Poslancem se vročijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi predsedujočega in
pove svoje ime in priimek.
(4) Poslanec izpolni glasovnico v glasovalni kabini in jo odda v glasovalno skrinjico.
(5) Predsedujoči pred glasovanjem določi čas začetka in konca glasovanja.
(6) Ob izteku tega časa predsedujoči sklene glasovanje.
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93. člen
(1) Ko je glasovanje končano, se komisija umakne v poseben prostor, da ugotovi izid
glasovanja. V ta prostor nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri ugotavljanju izida
glasovanja.
(2) Preden komisija odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene glasovnice in
jih vloži v poseben omot, ki ga zapečati.
-

-

(3) Ugotovitev izida glasovanja obsega:
število razdeljenih glasovnic,
število oddanih glasovnic,
število neveljavnih glasovnic,
število veljavnih glasovnic,
število glasov »za« in število glasov »proti«, oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih
glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, število glasov, ki so jih dobili posamezni
kandidati,
ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano večino, oziroma,
kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri
kandidat je izvoljen oziroma imenovan.
(4) O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani

komisije.
(5) Predsedujoči objavi izid glasovanja na seji državnega zbora.
d) Dobesedni zapisi seje
94. člen
(1) O delu na seji državnega zbora se vodijo dobesedni zapisi (zvočni zapis in njegov
prepis).
(2) Govornik ima najkasneje v treh dneh po svojem nastopu na seji državnega zbora
pravico do redakcijskih popravkov v prepisu svojega govora. Popravki ne smejo spremeniti
smisla in bistva njegovega izvajanja. V dvomu odloči o dopustnosti popravka predsednik
državnega zbora. Popravke prepisa govornik potrdi s podpisom.
8. Udeležba poslancev na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles
95. člen
(1) Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora ali njegovega delovnega telesa,
katerega član je, mora o odsotnosti in o razlogih zanjo obvestiti predsednika državnega zbora
oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje dan pred začetkom seje oziroma dan pred
nadaljevanjem prekinjene seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.
(2) Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje:
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zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in zdravstvenem zavarovanju,
službena odsotnost po odobritvi predsednika državnega zbora,
izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom mandatno-volilne komisije,
zadržanost poslanca s seje delovnega telesa zaradi istočasne udeležbe pri delu drugega
delovnega telesa, katerega član je,
zadržanost poslanca s seje delovnega telesa, katerega član je, če ga po pooblastilu vodje
poslanske skupine na seji nadomesti poslanec iz iste poslanske skupine,
poslansko delo v volilni enoti v dnevih, ki so s programom dela državnega zbora predvideni
za delo poslancev v volilnih enotah,
odsotnost zaradi napovedane in obrazložene odsotnosti vseh članov poslanske skupine,
katere član je poslanec, pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda,
službena odsotnost po odobritvi vodje poslanske skupine.

(3) Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje tudi zadržanost zaradi okoliščin, ki se
štejejo za višjo silo.
(4) Vodja poslanske skupine lahko odobri službeno odsotnost po zadnji alinei
drugega odstavka tega člena le v primeru, če zagotovi, da iz drugih razlogov iz drugega
odstavka tega člena na seji državnega zbora ali delovnega telesa ne bo opravičeno odsotnih več
kot tretjina poslancev te poslanske skupine.
(5) Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega zbora oziroma
delovnega telesa in mandatno-volilno komisijo o službeni odsotnosti iz prejšnjega odstavka,
najkasneje dan pred sejo državnega zbora ali delovnega telesa oziroma najkasneje dan pred
nadaljevanjem prekinjene seje.
96. člen
Generalni sekretar oziroma sekretar delovnega telesa po končani seji državnega
zbora oziroma delovnega telesa pisno obvesti mandatno-volilno komisijo o odsotnosti
poslancev s seje državnega zbora oziroma delovnega telesa.
97. člen
Za dneve neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora ali seje delovnega telesa
poslancu ne pripada plača, regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na
delo in z dela.
98. člen
(1) Na podlagi obvestila o odsotnosti poslanca s seje, predsednik mandatno-volilne
komisije obvesti poslanca, ki je bil neopravičeno odsoten, o ustreznem znižanju njegove plače
in drugih osebnih prejemkov.
(2) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka ima poslanec pravico do ugovora. Pisni
ugovor se pošlje komisiji v osmih dneh po prejemu obvestila.
(3) Ugovor zadrži izvršitev ukrepa.

246

(4) O ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru ugodi in ukrep spremeni
ali prekliče, ali pa ugovor zavrne in potrdi veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih
prejemkov. Komisija poslanca, ki je vložil ugovor, pisno seznani s sprejeto odločitvijo.
99. člen
Podrobnejši postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca zaradi neopravičene
odsotnosti s seje državnega zbora oziroma delovnega telesa določi mandatno-volilna komisija.
9. Javnost dela
100. člen
(1) Državni zbor obvešča javnost o svojem delu ter o odločitvah in stališčih glede
zadev, ki jih obravnava.
(2) Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava državni zbor, se objavijo na
spletnih straneh državnega zbora, razen v primerih, ko gradivo vsebuje tajne oziroma druge
podatke, ki so varovani na podlagi zakona oziroma drugega predpisa.
101. člen
(1) Seje državnega zbora in delovnih teles so javne.
(2) Seja ali del seje poteka brez navzočnosti javnosti, če državni zbor ali delovno telo
obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi
zakona oziroma drugega predpisa.
(3) Javnost seje državnega zbora ali njegovega delovnega telesa je zagotovljena, če
je predstavnikom medijev omogočeno spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja,
ali če jim je spremljanje seje omogočeno s tehničnimi pripomočki.
(4) Državni zbor lahko na predlog predsedujočega, matičnega delovnega telesa,
poslanske skupine ali vlade sklene, da bo seja ali del seje potekal brez navzočnosti javnosti,
tudi če ne obravnava gradiva, ki vsebuje podatke iz drugega odstavka tega člena, če tako določa
ta poslovnik ali kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko sprožena vprašanja
v zvezi s temi podatki. Sklep o tem sprejme državni zbor na seji brez navzočnosti javnosti.
(5) Predsedujoči določi, kdo je lahko poleg poslancev navzoč na seji ali delu seje, ki
poteka brez navzočnosti javnosti.
(6) O delu na seji ali na delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti, se vodijo
dobesedni zapisi, če državni zbor ne odloči drugače. Vpogled v takšne zapise imajo samo
poslanci, predlagatelj, predstavnik vlade in drugi sodelujoči na taki seji.
(7) Besedilo uradnega obvestila o seji ali delu seje, ki poteka brez navzočnosti
javnosti, določi predsedujoči.
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(8) Določbe četrtega do sedmega odstavka tega člena veljajo smiselno tudi za seje
delovnih teles državnega zbora.
102. člen
(1) Predstavniki medijev imajo pravico biti navzoči na javnih sejah državnega zbora
in njegovih delovnih teles ter obveščati javnost o njihovem delu.
(2) Predstavnikom medijev so na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo,
predlogi aktov državnega zbora, obvestila in poročila o delu državnega zbora in njegovih
delovnih teles in druge publikacije, ki jih izdaja državni zbor, ter vsi javni dokumenti, ki se
objavljajo v informacijskem sistemu državnega zbora.
(3) Pogoji za delo predstavnikov medijev v državnem zboru in način uporabe javnih
dokumentov iz informacijskega sistema državnega zbora se določijo s pravili, ki jih izda
generalni sekretar.
103. člen
Osebe, ki niso vabljene na sejo, so lahko navzoče na seji v skladu s pravili o
notranjem redu, ki jih določi generalni sekretar v soglasju s kolegijem.
104. člen
(1) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo državnega zbora, ki vsebujejo tajne
oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona oziroma drugega predpisa.
(2) Poslanec javnosti ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov oziroma gradiva, ki
vsebujejo podatke iz prejšnjega odstavka, kot tudi ne podatkov s seje ali dela seje, ki poteka
brez navzočnosti javnosti.
(3) Ravnanje z gradivom, ki vsebuje tajne podatke, določi državni zbor s posebnim
aktom, ki ga sprejme na predlog kolegija, ravnanje z gradivom, ki vsebuje druge podatke,
katerih varovanje določa zakon, pa določi generalni sekretar.
105. člen
(1) Izvirniki zakonov in vse gradivo, ki ga je obravnaval državni zbor ali njegova
delovna telesa, se hranijo v arhivu državnega zbora. V arhivu se hranijo tudi dobesedni zapisi
(zvočni zapisi in njihov prepis) sej državnega zbora in njegovih delovnih teles ter drugo
gradivo, za katero tako določi predsednik državnega zbora oziroma predsednik delovnega
telesa.
(2) Zvočni zapisi sej se hranijo najmanj štiri leta. O arhiviranju in rokih hranjenja
gradiva in zvočnih zapisov izda natančnejša navodila generalni sekretar.
106. člen
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Poslanci imajo pravico vpogleda v spise in v gradivo, ki se hrani v pristojnih službah
državnega zbora in njegovih delovnih teles. Vpogled v spise in gradivo, ki vsebuje podatke
osebne narave, je dopusten le poslancem, na katere se ti podatki nanašajo. Vpogled v takšne
spise in gradivo imajo lahko tudi druge osebe, vendar le z dovoljenjem predsednika državnega
zbora in z dovoljenjem poslanca, na katerega se ti podatki nanašajo.
IV. AKTI IN POSTOPKI
1. Akti državnega zbora
107. člen
Državni zbor sprejema ustavne zakone o spremembi ustave, zakone, avtentične
razlage zakonov, državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega
proračuna in zaključni račun državnega proračuna, poslovnik državnega zbora, odloke,
resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe ter potrjuje uradna prečiščena besedila zakonov.
108. člen
(1) Z odlokom državni zbor razglaša ustavne zakone o spremembi ustave, razpisuje
referendum, odreja parlamentarno preiskavo, ustanavlja javne zavode in javna podjetja v skladu
z zakonom ter ureja način dela in razmerja v državnem zboru.
(2) Z odlokom državni zbor odloča o vprašanjih iz 92. člena ustave.
(3) Z odlokom državni zbor odloča o drugih aktih v skladu z zakonom.
109. člen
Z resolucijo državni zbor ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne
programe na posameznih področjih.
110. člen
Z deklaracijo izraža državni zbor splošna stališča do vprašanj notranje in zunanje
politike ter do posameznih vprašanj, ki imajo pomen za vso državo.
111. člen
S priporočilom državni zbor predlaga ukrepe za delo državnih organov, organizacij
in posameznikov, ki opravljajo javne službe ali izvršujejo javna pooblastila.
112. člen
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S sklepom državni zbor odloča o volitvah, imenovanjih in razrešitvah, daje soglasja
k aktom javnih zavodov in javnih podjetij ter k imenovanjem in razrešitvam direktorjev in
članov organov upravljanja teh zavodov in podjetij v skladu z zakonom in ustanovitvenim
aktom, odloča o postopkovnih vprašanjih in o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti.
113. člen
(1) Predlogi zakonov in drugih aktov, ki jih sprejema državni zbor, predlogi, zahteve
in pobude, o katerih odloča državni zbor, in drugo gradivo, ki ga obravnava državni zbor, se
pošiljajo predsedniku državnega zbora.
(2) Gradivo iz prejšnjega odstavka se vloži v pisni obliki. Pisno gradivo je gradivo,
ki je napisano ali natisnjeno in lastnoročno podpisano v fizični obliki, ali gradivo, ki je v
elektronski obliki in je podpisano z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.
Gradivo, ki je posredovano po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če ga je pred iztekom
roka prejel informacijski sistem državnega zbora.
(3) Pogoje, način in obliko vlaganja gradiva, ki je v elektronski obliki, ter začetek
posredovanja gradiv po elektronski poti določi generalni sekretar.
(4) Če zadeva ni vložena v skladu s tem poslovnikom, se šteje, da ni bila vložena.
Predsednik državnega zbora o tem obvesti predlagatelja.
(5) Zakonodajno-pravna služba določi za vloženi predlog akta kratico v skladu z
aktom državnega zbora o določanju kratic.
2. Zakonodajni postopek
a) Splošne določbe
114. člen
(1) Predlog zakona predloži vlada, poslanec, državni svet ali najmanj 5.000 volivcev
predsedniku državnega zbora.
(2) Po predložitvi predloga zakona predsedniku državnega zbora ni več mogoče
priglasiti sopredlagateljstva k predlogu zakona.
115. člen
(1) Predlog zakona vsebuje naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe
vsebuje naslov zakona, besedilo členov, ki vključuje besedilo mednarodne pogodbe, in
obrazložitev.
-

(3) Uvod obsega:
oceno stanja in razloge za sprejem zakona,
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cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona,
oceno finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna
sredstva,
navedbo, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu zagotovljena, če predlog
zakona predvideva porabo proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni
proračun že sprejet,
prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu
Evropske unije; prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve
v najmanj treh pravnih sistemih držav članic Evropske unije,
presojo posledic na posamezna področja, in sicer:
- presojo administrativnih posledic,
- presojo posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike,
- presojo posledic na gospodarstvo,
- presojo posledic na socialnem področju,
- presojo posledic glede na dokumente razvojnega načrtovanja in
- presojo posledic na druga področja,
prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona,
podatek o zunanjem strokovnjaku oziroma pravni osebi, ki je sodelovala pri pripravi
predloga zakona (osebno ime in naziv fizične osebe ali firma in naslov pravne osebe),
znesek plačila, ki ga je oseba iz prejšnje alineje v ta namen prejela,
navedbo, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in
delovnih teles.

(4) Sestavine iz šeste, sedme, osme in devete alineje prejšnjega odstavka vsebuje le
predlog zakona, ki ga predlaga vlada. Za predlog zakona, za katerega se predlaga sprejem po
nujnem zakonodajnem postopku, vlada ne navede vsebin iz šeste in sedme alineje prejšnjega
odstavka.
(5) V besedilu členov se morata smiselno uporabiti ženski in moški spol v tistih prvih
členih oziroma poglavjih predloga zakona, ki določajo temeljne subjekte predloga zakona, z
navedbo, da se v nadaljnjem besedilu uporabi naslavljanje v moškem spolu. To ne velja, kadar
se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, s katerimi se ne določa novih temeljnih
subjektov zakona.
(6) Kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, predlagatelj priloži
predlogu zakona tudi besedilo tistih določb zakona, za katere se predlagajo spremembe ali
dopolnitve.
(7) V obrazložitvi se pojasni vsebina in namen posameznih členov predloga zakona
ter posledice in medsebojne povezave v njih vsebovanih rešitev.
115.a člen
Če predlog zakona ne vsebuje zahtevanih sestavin iz 115. člena tega poslovnika,
predsednik državnega zbora pozove predlagatelja, da predlog zakona dopolni. Če predlagatelj
najkasneje v 15 dneh po pozivu predsednika državnega zbora predloga zakona ne dopolni, se
šteje, da predlog zakona ni bil vložen. Za datum vložitve predloga zakona v državni zbor se
šteje datum, ko je bil predlog zakona predložen, v primeru dopolnitve iz drugega stavka tega
člena pa datum, ko je bil predlog zakona dopolnjen v skladu s pozivom predsednika državnega
zbora.
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116. člen
(1) Predsednik državnega zbora posreduje predlog zakona vsem poslancem takoj po
vložitvi. S tem se začne zakonodajni postopek.
(2) Predlog zakona predsednik državnega zbora pošlje tudi vladi, če ta ni predlagatelj
zakona. Vlada lahko nanj poda mnenje.
117. člen
(1) Če je vloženih več predlogov zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje, državni
zbor pa še ni začel z obravnavo predloga zakona na podlagi 122. člena oziroma matično delovno
telo še ni začelo z obravnavo predloga zakona na podlagi 126. člena tega poslovnika, državni
zbor najprej obravnava predlog zakona, ki je bil posredovan (poslan) prvi in nato po vrstnem
redu posredovanja dalje.
(2) Če je izmed predlogov zakonov iz prejšnjega odstavka vložen tudi predlog
zakona, ki ga je posredovala vlada, pa ni bil posredovan kot prvi, ga državni zbor, ne glede na
vrstni red posredovanja, obravnava po vrstnem redu kot drugega.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, lahko matično delovno telo sklene, da
bo predloge zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje, za katero državni zbor še ni začel z
obravnavo na podlagi 122. člena, oziroma matično delovno telo še ni začelo z obravnavo na
podlagi 126. člena tega poslovnika in predlog zakona, za katerega je bila sprejeta odločitev, da
se sprejme po nujnem postopku, obravnavalo na isti seji v okviru iste točke dnevnega reda, po
določbah tega poslovnika o nujnem postopku za sprejem zakona.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka ima pravice in dolžnosti predlagatelja po tem
poslovniku vsak od predlagateljev predlogov zakonov.
118. člen
(1) Predlagatelj lahko umakne predlog zakona ali nadomesti predlog zakona z
novim, do sklica seje državnega zbora, na kateri začne z obravnavo predloga zakona na podlagi
122. člena oziroma do sklica seje matičnega delovnega telesa na kateri začne z obravnavo
predloga zakona na podlagi 126. člena tega poslovnika.
(2) Če predlagatelj nadomesti predlog zakona z novim, se zakonodajni postopek
glede novega predloga zakona začne, ko ga predsednik državnega zbora posreduje poslancem.
(3) Če predlagatelj umakne predlog zakona v roku iz prvega odstavka tega člena, je
zakonodajni postopek končan.
b) Predhodna obravnava
119. člen
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(1) Predlagatelj zakona lahko pred vložitvijo predloga zakona predlaga, naj se opravi
predhodna obravnava o temeljnih vprašanjih in družbenih razmerjih, ki naj bi se uredila z
zakonom.
(2) Predhodna obravnava se opravi na podlagi prikaza stanja na področju, ki naj se
uredi z zakonom, in tez za normativno ureditev, ki lahko vsebujejo variantne rešitve.
(3) Če kolegij sprejme predlog, da se opravi predhodna obravnava, predsednik
državnega zbora določi tudi delovno telo, v katerem se ta opravi.
120. člen
(1) V predhodni obravnavi sodeluje predlagatelj, lahko pa tudi vlada, če ni
predlagatelj.
(2) Na zahtevo delovnega telesa iz prejšnjega člena poda v predhodni obravnavi
mnenje zakonodajno-pravna služba.
(3) Po opravljeni predhodni obravnavi sprejme delovno telo iz prejšnjega člena
mnenje, ki ga pošlje predlagatelju.
(4) Predlagatelj v uvodu predloga zakona obrazloži, kako je upošteval mnenje
delovnega telesa iz prejšnjega odstavka.
c) Redni zakonodajni postopek
ca) Prva obravnava predloga zakona
121. člen
Prva obravnava predloga zakona se, razen v primeru iz 122. člena tega poslovnika,
opravi s posredovanjem predloga zakona poslancem.
122. člen
(1) Najmanj deset poslancev lahko v 15 dneh po posredovanju predloga zakona
poslancem zahteva, da državni zbor opravi razpravo o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona
ter o načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah predloga zakona (splošna razprava).
(2) Po končani splošni razpravi državni zbor sklepa o tem, ali je predlog zakona
primeren za nadaljnjo obravnavo.
(3) Če državni zbor odloči, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo,
se zakonodajni postopek nadaljuje.
(4) Če državni zbor odloči, da predlog zakona ni primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo, je zakonodajni postopek končan.
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123. člen
Predsednik državnega zbora določi matično delovno telo in mu dodeli predlog
zakona v obravnavo takoj po izteku roka iz prvega odstavka prejšnjega člena oziroma takoj po
zaključku splošne razprave in sprejemu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo
obravnavo.
124. člen
(1) Predlog zakona, ki bo imel finančne posledice za državni proračun ali druga javna
finančna sredstva, se dodeli v obravnavo tudi delovnemu telesu, ki je pristojno za vprašanja
javnih financ. To delovno telo lahko poda mnenje tudi k amandmaju, ki ima finančne posledice
za državni proračun ali druga javna finančna sredstva, posebej pa je dolžno opozoriti na
morebitno dejstvo, da predlog zakona določa proračunske izdatke, ki v obdobju, za katero je
proračun sprejet, niso predvideni. Poročilo o finančnih posledicah predloga zakona in
amandmajev pošlje to delovno telo matičnemu delovnemu telesu.
(2) Predlog zakona, ki vsebuje določbe, ki se nanašajo na pravice in položaj narodnih
skupnosti, se dodeli tudi komisiji za narodni skupnosti. Ta komisija lahko poda tudi mnenje k
amandmajem, ki se nanašajo na pravice in položaj narodnih skupnosti. Poročilo glede takih
določb predloga zakona in amandmajev pošlje komisija matičnemu delovnemu telesu.
cb) Druga obravnava predloga zakona
125. člen
(1) Druga obravnava predloga zakona se opravi najprej v matičnem delovnem telesu
in nato na podlagi poročila matičnega delovnega telesa na seji državnega zbora.
(2) Če se o predlogu zakona ni opravila splošna razprava, lahko predstavniki
poslanskih skupin na seji državnega zbora obrazložijo stališče poslanske skupine do predloga
zakona, če o tem obvestijo predsednika državnega zbora najkasneje do določitve časovnega
poteka seje državnega zbora (67. člen tega poslovnika). Predstavitev stališča lahko traja največ
pet minut.
(3) V drugi obravnavi se opravi razprava o členih ali delih predloga zakona in
glasovanje o členih ali delih predloga zakona.
(4) O naslovu zakona se razpravlja in glasuje le, če je k njemu vložen amandma.
Obravnava v matičnem delovnem telesu
126. člen
V drugi obravnavi predloga zakona matično delovno telo opravi razpravo in
glasovanje o posameznih členih predloga zakona.
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127. člen
Če matično delovno telo na podlagi tretjega odstavka 117. člena tega poslovnika
obravnava predloge zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje, najprej odloči, na podlagi
katerega izmed predlogov zakonov bo pripravilo dopolnjen predlog zakona, nato pa odloči,
katere izmed členov iz drugih predlogov zakonov se vključi v predlog zakona, na podlagi
katerega bo pripravljen dopolnjen predlog zakona, ter nato nadaljuje z obravnavo po določbah
tega poslovnika o obravnavi v matičnem delovnem telesu in določbah 144. člena tega
poslovnika. O predlogih zakonov, za katere matično delovno telo ni sklenilo, da se na njihovi
podlagi pripravi dopolnjen predlog zakona, državni zbor odloči v skladu z drugim odstavkom
134. člena tega poslovnika.
128. člen
-

(1) Matično delovno telo lahko sklene, da:
se združi razprava in glasovanje o več povezanih členih predloga zakona,
se opravi razprava in glasovanje o posameznih delih oziroma poglavjih predloga zakona,
se razpravlja in glasuje skupaj o več delih oziroma poglavjih predloga zakona ali o vseh
členih skupaj.

(2) Matično delovno telo lahko po opravljeni razpravi sklene, da predlog zakona, o
katerem ni bila opravljena splošna razprava na podlagi 122. člena tega poslovnika, ni primeren
za nadaljnjo obravnavo.
129. člen
(1) Amandmaje k predlogu zakona lahko vložijo poslanci, poslanska skupina,
zainteresirano delovno telo in delovno telo iz 124. člena tega poslovnika ter vlada, kadar ni
predlagateljica zakona. Kadar so predlagatelji zakona poslanci iste poslanske skupine, lahko
amandmaje k predlogu zakona vloži tudi poslanska skupina, katere člani so poslanci, ki so
predlagatelji zakona.
(2) Amandmaji se lahko vlagajo do petega dne pred sejo matičnega delovnega telesa,
na kateri se opravi druga obravnava predloga zakona. Če je seja sklicana v skladu z drugim
odstavkom 48. člena tega poslovnika, se amandmaji lahko vlagajo do začetka obravnave
predloga zakona. Če je na dnevni red seje uvrščen predlog zakona, za katerega s terminskim
programom to ni bilo predvideno, se amandmaji lahko vlagajo do začetka obravnave predloga
zakona.
(3) Z amandmajem se lahko predlaga sprememba ali dopolnitev posameznega člena
ali naslova zakona. Z amandmaji se lahko predlagajo tudi novi členi, ki vsebujejo rešitve,
izhajajoče iz ciljev in načel predloga zakona, oziroma črtanje posameznega člena.
(4) Predlagatelj zakona lahko vloži amandmaje k vloženim amandmajem najkasneje
dan pred sejo matičnega delovnega telesa do 12. ure. Amandmaje k amandmajem, ki se na
podlagi drugega odstavka tega člena lahko vlagajo do začetka obravnave predloga zakona,
lahko predlagatelj zakona vloži do začetka obravnave vloženega amandmaja.
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(5) Amandma se vloži pisno v normativni obliki z obrazložitvijo, v kateri se
pojasnijo razlogi za amandma in navedejo posledice za državni proračun ali druga javna
finančna sredstva ter druge posledice, ki jih bo imel sprejem amandmaja.
130. člen
(1) Predlagatelj zakona, zainteresirano delovno telo, delovno telo iz 124. člena tega
poslovnika in vlada, kadar ni predlagateljica zakona, lahko dajo mnenje k posameznemu
amandmaju.
(2) Matično delovno telo obravnava amandmaje in mnenja iz prejšnjega odstavka in
se do njih opredeli.
131. člen
(1) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
(2) Pred vsakim glasovanjem lahko dasta k posameznemu amandmaju mnenje
predlagatelj zakona in vlada, če ni predlagatelj zakona.
(3) Če je amandma k posameznemu členu vsebinsko povezan z amandmaji k drugim
členom, se o tako povezanih amandmajih razpravlja skupaj in glasuje zaporedoma.
(4) Če je k posameznemu členu vloženih več amandmajev, se najprej glasuje o
amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena, in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih.
(5) Če je vložen amandma k amandmaju, se najprej glasuje o amandmaju, ki je dan
k amandmaju.
(6) Če predsedujoči matičnega delovnega telesa ugotovi, da so zaradi sprejetega
oziroma nesprejetega amandmaja drugi amandmaji postali brezpredmetni, se o njih ne glasuje.
Če predlagatelji drugih amandmajev ugovarjajo ugotovitvi predsedujočega, odloči o tem
matično delovno telo brez razprave in obrazložitve glasu.
(7) Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne amandma do konca
razprave o amandmajih k členu, h kateremu je predlagal amandma.
(8) Matično delovno telo lahko sprejme tudi svoj amandma.
132. člen
(1) Pri predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona se amandmaje lahko
vlaga le k členom sprememb in dopolnitev predloga zakona.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za amandmaje, ki se vlagajo k
prehodnim in končnim določbam predloga zakona.
133. člen
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(1) Po končani obravnavi amandmajev in členov se pripravi dopolnjen predlog
zakona, in sicer tako, da se v predlog zakona za drugo obravnavo vključi vse sprejete
amandmaje. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del poročila matičnega delovnega telesa za
drugo obravnavo predloga zakona.
(2) V primeru obravnave predloga zakona, ki vsebuje določbe, ki se nanašajo na
pravice in položaj narodnih skupnosti, poročilo vsebuje tudi morebitno poročilo komisije za
narodni skupnosti iz drugega odstavka 124. člena tega poslovnika in opredelitev matičnega
delovnega telesa do stališč komisije za narodni skupnosti.
Obravnava na seji državnega zbora
134. člen
(1) V drugi obravnavi predloga zakona državni zbor opravi razpravo po posameznih
členih, h katerim so bili vloženi amandmaji ter glasovanje o posameznih amandmajih.
(2) O predlogu zakona v drugi obravnavi, za katerega je matično delovno telo
sklenilo, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, državni zbor ne razpravlja, ampak glasuje o
predlogu matičnega delovnega telesa. Če je predlog matičnega delovnega telesa sprejet, je
zakonodajni postopek končan. Če predlog ni sprejet, predlog zakona matično delovno telo
ponovno obravnava.
(3) Pred glasovanjem o predlogu iz prejšnjega odstavka lahko poročevalec
matičnega delovnega telesa dopolnilno obrazloži predlog, zatem pa lahko predstavijo stališče
do predloga matičnega telesa predlagatelj zakona oziroma njegov predstavnik in vlada, kadar
ni predlagateljica zakona, ter predstavniki poslanskih skupin, če o tem obvestijo predsednika
državnega zbora najkasneje do določitve časovnega poteka seje državnega zbora (67. člen tega
poslovnika). Dopolnilna obrazložitev in predstavitev stališča ne moreta biti daljši kot pet minut.
135. člen
(1) Amandmaje k dopolnjenemu predlogu zakona lahko vloži poslanska skupina,
deset poslancev, predlagatelj in vlada, kadar ni predlagateljica zakona.
(2) Amandma se lahko vloži k tistim členom predloga zakona, h katerim je matično
delovno telo sprejelo amandmaje. Omejitev ne velja za amandmaje, ki se vlagajo k prehodnim
in končnim določbam predloga zakona.
(3) Amandmaji se lahko vložijo najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora, na
kateri se obravnava predlog zakona. Če je na dnevni red seje državnega zbora uvrščen predlog
zakona, za katerega s terminskim programom to ni bilo predvideno, se amandmaji lahko vlagajo
najkasneje dan pred začetkom seje do 12. ure. Če je seja sklicana v skladu z 58. členom tega
poslovnika, se amandmaji k predlogu zakona, ki se obravnava po rednem ali skrajšanem
postopku, lahko vlagajo do začetka obravnave predloga zakona.
(4) Predlagatelj zakona lahko vloži amandmaje k amandmajem najkasneje dan pred
obravnavo točke do 12. ure. Kadar se amandmaji lahko vlagajo na podlagi drugega stavka
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prejšnjega odstavka, lahko predlagatelj vloži amandmaje na amandmaje do začetka obravnave
vloženega amandmaja.
(5) Glede vsebine in sestavin amandmajev veljata tretji in peti odstavek 129. člena
tega poslovnika. Glede spremembe, dopolnitve ali umika amandmajev velja sedmi odstavek
131. člena tega poslovnika. Glede ugotovitve predsedujočega o brezpredmetnosti amandmajev
zaradi sprejetega oziroma nesprejetega amandmaja velja šesti odstavek 131. člena tega
poslovnika.
(6) Matično delovno telo, delovno telo iz 124. člena tega poslovnika in vlada ter
predlagatelj predloga zakona lahko dajo mnenje k posameznemu amandmaju.
136. člen
(1) Državni zbor lahko sklene, da skupaj razpravlja o dveh ali več členih, h katerim
so vloženi amandmaji, in skupaj glasuje o amandmajih k tem členom.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko predsedujoči ugotovi, da je amandma
sprejet oziroma ni sprejet, če na podlagi razprave oceni izid mogočega glasovanja o
amandmaju. Predsedujoči je dolžan izvesti glasovanje o posamičnem amandmaju, če tako
zahteva vlada, kadar ni predlagatelj amandmaja, predlagatelj amandmaja ali poslanska skupina.
Glasovanje se opravi brez razprave in obrazložitve glasu.
137. člen
(1) Po končani drugi obravnavi se pripravi pregled vseh sprejetih amandmajev in
vseh členov dopolnjenega predloga zakona, h katerim so bili ti amandmaji sprejeti.
(2) Če so bili sprejeti amandmaji k več kot desetini členov dopolnjenega predloga
zakona, se po končani drugi obravnavi pripravi in pravno tehnično uredi besedilo predloga
zakona za tretjo obravnavo na podlagi sprejetih amandmajev.
(3) Če je predlagatelj zakona vlada, lahko državni zbor v primeru iz prejšnjega
odstavka sklene, naj vlada pripravi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo.
(4) Če zakonodajno-pravna služba ali vlada ugotovi, da so posamezne določbe
predloga zakona po sprejemu amandmajev v drugi obravnavi, medsebojno neusklajene,
neskladne z ustavo ali neusklajene z drugimi zakoni, na to opozori državni zbor in predlaga
možne rešitve.
138. člen
(1) Če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov
dopolnjenega predloga zakona, lahko državni zbor na predlog predlagatelja sklene, da bo na isti
seji opravil tretjo obravnavo predloga zakona, če temu ne nasprotuje več kot tretjina navzočih
poslancev.

258

(2) Tretja obravnava se opravi najprej po preteku štiriindvajsetih ur po prejemu
pregleda iz prvega odstavka 137. člena tega poslovnika. Predsedujoči odloči, kdaj se bo opravila
tretja obravnava, takoj po sprejemu sklepa iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko državni zbor takoj preide na
glasovanje o zakonu, če se upravičeni predlagatelji amandmajev iz tretjega odstavka 140. člena
tega poslovnika na poziv predsedujočega seje odpovedo vložitvi amandmajev.
139. člen
Če v drugi obravnavi ni bil k dopolnjenemu predlogu zakona sprejet noben
amandma, državni zbor na isti seji preide na glasovanje o zakonu.
cc) Tretja obravnava predloga zakona
140. člen
(1) V tretji obravnavi državni zbor opravi razpravo o posameznih členih predloga
zakona, h katerim so vloženi amandmaji, ter glasuje o amandmajih in predlogu zakona.
(2) Tretja obravnava predloga zakona se opravi praviloma na prvi naslednji seji po
obravnavi predloga zakona v drugi obravnavi.
(3) V tretji obravnavi predloga zakona lahko amandmaje vložijo predlagatelj ali
vlada, kadar ni predlagateljica zakona, ali poslanska skupina. Amandmaji se lahko na način iz
tretjega, četrtega in petega odstavka 135. člena tega poslovnika vložijo le k členom, h katerim
so bili v drugi obravnavi na seji državnega zbora sprejeti amandmaji. Če se opravi tretja
obravnava na podlagi 138. člena tega poslovnika, se amandmaji lahko vložijo do začetka
obravnave. Omejitev ne velja za amandmaje, ki se vlagajo k prehodnim in končnim določbam
predloga zakona.
(4) Glede glasovanja, spremembe, dopolnitve ali umika amandmajev velja 131. člen
tega poslovnika.
(5) Če zakonodajno-pravna služba ali vlada ugotovi da so s sprejetimi amandmaji
posamezne določbe predloga zakona medsebojno neusklajene ali neusklajene z drugimi zakoni,
na to opozori predsedujočega. V takem primeru predsedujoči določi predlagatelju čas, da
pripravi uskladitveni amandma.
(6) K predlogu zakona iz 127. člena tega poslovnika, za katerega je zakonodajnopravna služba ali vlada ugotovila, da je s sprejetimi amandmaji medsebojno neusklajen ali
neusklajen z drugimi zakoni, ne glede na določbe četrtega odstavka 117. člena tega poslovnika
pripravi uskladitveni amandma vlada.
(7) Če uskladitveni amandma ni sprejet, ali če predlagatelj v roku, ki ga je določil
predsedujoči, ni pripravil uskladitvenega amandmaja, se sestane matično delovno telo, ki
pripravi svoj uskladitveni amandma, ali predlaga, da se predlog zakona ne sprejme.
(8) Državni zbor v nadaljevanju razpravlja in glasuje o uskladitvenem amandmaju.
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(9) Če uskladitveni amandma ni sprejet, je zakonodajni postopek končan.
(10) Če je sprejet predlog matičnega delovnega telesa, da se predlog zakona ne
sprejme, je zakonodajni postopek končan.
141. člen
(1) Po končani razpravi o predlogu zakona oziroma po sprejemu uskladitvenih
amandmajev, državni zbor glasuje o predlogu zakona.
(2) Zakon, ki zadeva uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaj zgolj
narodnih skupnosti, se sprejme s soglasjem poslancev narodnih skupnosti. Šteje se, da je
soglasje dano, če sta poslanca narodnih skupnosti glasovala za zakon.
(3) Na podlagi odločitev državnega zbora pripravi zakonodajno-pravna služba
končno besedilo zakona (izvirnik zakona).
č) Skrajšani postopek
142. člen
(1) Predlagatelj zakona lahko predlaga, naj državni zbor obravnava predlog zakona
v skrajšanem postopku, če gre za:
- manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona,
- prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih posameznih določb,
- manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali s pravom Evropske unije,
- spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred ustavnim sodiščem oziroma z
odločbo ustavnega sodišča.
(2) Če kolegij odloči, da se predlog zakona obravnava v skrajšanem postopku,
predsednik takoj določi matično delovno telo in mu dodeli predlog zakona v obravnavo.
Odločanje o zahtevi iz desetega odstavka 21. člena tega poslovnika se uvrsti na dnevni red prve
naslednje seje državnega zbora brez razprave in glasovanja. V skrajšanem postopku obravnave
predloga zakona se ne opravi splošna razprava na podlagi 122. člena tega poslovnika. Druga in
tretja obravnava se opravita na isti seji. Druga obravnava se v tem primeru začne z obravnavo
predloga zakona v matičnem delovnem telesu po določbah tega poslovnika o drugi obravnavi.
(3) Za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo
določbe tega poslovnika o rednem zakonodajnem postopku, razen določb 138. in 139. člena in
določb, ki določajo rok za vlaganje amandmajev v tretji obravnavi, če s tem poslovnikom ni
drugače določeno. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji do začetka tretje obravnave
predloga zakona.
d) Nujni postopek za sprejem zakona
143. člen
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(1) Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali
zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice
za delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.
(2) Razloge za sprejem zakona po nujnem postopku vlada posebej utemelji.
(3) Če kolegij odloči, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku,
predsednik takoj določi matično delovno telo in mu dodeli predlog zakona v obravnavo.
Zahtevo iz desetega odstavka 21. člena tega poslovnika se lahko vloži najpozneje eno uro pred
začetkom seje državnega zbora, na katero je uvrščen predlog zakona, ki se obravnava po nujnem
postopku. O odločitvi kolegija odloči državni zbor pri določitvi dnevnega reda seje.
(4) Predlog zakona, ki se obravnava po nujnem postopku, se uvrsti na prvo sejo
državnega zbora po odločitvi kolegija.
(5) V nujnem postopku se uporabljajo vse določbe tega poslovnika, ki v naslednjem
členu niso izrecno izvzete.
144. člen
(1) V nujnem postopku za sprejem zakona se ne opravi splošna razprava na podlagi
122. člena tega poslovnika. Druga in tretja obravnava se opravita na isti seji. Druga obravnava
se v tem primeru začne z obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem telesu po določbah
tega poslovnika o drugi obravnavi.
(2) V nujnem postopku za sprejem zakona ne veljajo roki, določeni s tem
poslovnikom, razen roka iz drugega odstavka 215. člena tega poslovnika.
(3) V nujnem postopku za sprejem zakona se lahko predlagajo amandmaji tudi ustno
na sami seji do zaključka razprave o delih oziroma členih zakona. Ustno predlagani amandma
je treba pred glasovanjem predložiti predsedujočemu na seji matičnega delovnega telesa ali
državnega zbora pisno z obrazložitvijo.
(4) Državni zbor lahko zahteva, da se do amandmajev, vloženih po seji matičnega
delovnega telesa, opredeli matično delovno telo.
e) Mnenje lokalnih skupnosti v zakonodajnem postopku
145. člen
(1) Kadar je v zakonodajni postopek predložen zakon, ki vsebuje določbe, s katerimi
se neposredno posega v položaj in pravice lokalnih skupnosti, ali določbe, s katerimi se prenaša
na lokalne skupnosti izvrševanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, predsednik
državnega zbora na začetku zakonodajnega postopka pozove pristojne organe lokalnih
skupnosti, naj o teh določbah predloga zakona v določenem roku dajo svoje mnenje. Ta rok ne
sme biti krajši od 30 dni, v primeru obravnave predloga zakona po nujnem postopku, pa ne sme
biti krajši od 15 dni.
(2) Matično delovno telo se opredeli do mnenj lokalnih skupnosti.
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146. člen
(črtan)
f) Ponovno odločanje o zakonu
147. člen
Kadar državni zbor pred razglasitvijo zakona na zahtevo državnega sveta ponovno
odloča o zakonu, pošlje predsednik državnega zbora zahtevo državnega sveta v mnenje
matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi, predlagatelju zakona in vladi.
148. člen
(1) Državni zbor ponovno glasuje o zakonu na prvi naslednji seji.
(2) Pred glasovanjem lahko predstavnik državnega sveta obrazloži zahtevo
državnega sveta.
(3) Poročevalec matičnega delovnega telesa predstavi pred glasovanjem mnenje
delovnega telesa.
(4) Predlagatelj zakona oziroma njegov predstavnik in predstavnik vlade lahko pred
glasovanjem obrazložita mnenje predlagatelja zakona oziroma vlade.
(5) Predstavniki poslanskih skupin lahko pred glasovanjem predstavijo stališče
poslanske skupine. Predstavitev lahko traja največ pet minut.
g) Postopek za sprejem avtentične razlage zakona
149. člen
(1) Predlog za sprejem avtentične razlage zakona lahko poda vsak predlagatelj, ki
lahko predlaga zakon.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslov zakona, navedbo člena, za
katerega se predlaga avtentična razlaga, razloge zanjo in predlog besedila avtentične razlage.
(3) Predsednik državnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu delovnemu
telesu, zakonodajno-pravni službi ter vladi.
150. člen
(1) Matično delovno telo obravnava predlog za sprejem avtentične razlage zakona
potem, ko dobi mnenje zakonodajno-pravne službe.
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(2) Matično delovno telo najprej obravnava vprašanje, ali je potrebno sprejeti
avtentično razlago zakona. Če matično delovno telo meni, da je to potrebno, obravnava tudi
predlog besedila avtentične razlage.
(3) Amandmaje k besedilu predloga avtentične razlage zakona lahko predlaga samo
matično delovno telo.
151. člen
(1) O predlogu za sprejem avtentične razlage zakona in o predlogu besedila
avtentične razlage ter o morebitnih amandmajih matičnega delovnega telesa državni zbor
razpravlja in glasuje na isti seji. Če matično delovno telo predlaga, da sprejem avtentične
razlage zakona ni potreben, državni zbor opravi obravnavo na podlagi drugega odstavka 134.
člena tega poslovnika.
(2) Če državni zbor sprejme predlog za sprejem avtentične razlage, ne pa tudi
njenega besedila, naloži matičnemu delovnemu telesu, da s sodelovanjem zakonodajno-pravne
službe pripravi nov predlog besedila avtentične razlage.
152. člen
(1) Besedilo avtentične razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina poslancev, ki
je določena za sprejem zakona, na katerega se nanaša avtentična razlaga.
(2) Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Sprejete avtentične razlage ni mogoče spreminjati.
h) Prečiščena besedila
153. člen
(1) Po vsaki spremembi ali dopolnitvi zakona zakonodajno-pravna služba pripravi
neuradno prečiščeno besedilo zakona, ki se objavi v elektronski obliki na spletnih straneh
državnega zbora.
(2) Na podlagi sklepa, ki ga sprejme državni zbor na predlog matičnega delovnega
telesa, vlade ali poslanske skupine, zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno
besedilo.
(3) Uradno prečiščeno besedilo potrdi državni zbor brez razprave. Državni zbor
lahko sklene, da vsa uradna prečiščena besedila potrdi z enim glasovanjem.
(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletnih straneh državnega zbora.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za pripravo prečiščenega besedila
poslovnika državnega zbora.
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i) Postopek s predlogi zakonov po izteku mandatne dobe državnega zbora
154. člen
(1) S prenehanjem mandatne dobe državnega zbora so končani vsi zakonodajni
postopki in postopki za sprejem drugih aktov, ki so bili začeti v tej mandatni dobi, razen tistih,
ki so bili začeti na predlog državnega sveta ali 5.000 volivcev.
(2) Postopek za obravnavo poročil in aktov, ki so jih državnemu zboru na podlagi
ustave, zakona in drugih predpisov vložili drugi organi in organizacije, razen vlade, se nadaljuje
po določbah tega poslovnika.
2a. Postopek obravnave zadev EU
a) Splošne določbe
154.a člen
Obravnava zadev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: zadeve EU), kot jih določa
zakon, ki ureja sodelovanje med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: Zakon), poteka po določbah tega poglavja. Za vprašanja, ki v njem niso
urejena, veljajo druge določbe tega poslovnika.
154.b člen
O zadevah EU razpravlja in sprejme stališča Republike Slovenije Odbor za zadeve
Evropske unije, v zadevah zunanje in varnostne politike pa Odbor za zunanjo politiko (v
nadaljnjem besedilu: pristojna odbora), če ni z Zakonom ali s tem poslovnikom določeno, da
stališča Republike Slovenije sprejme državni zbor.
154.c člen
(1) Pristojna odbora sta sestavljena sorazmerno glede na število poslancev,
izvoljenih v državni zbor na podlagi istoimenskih list.
(2) Vsaka poslanska skupina ima v pristojnih odborih zagotovljeno vsaj eno mesto.
(3) Pristojna odbora imata vsak svojega predsednika in vsak po dva podpredsednika.
Eden od teh treh mora biti v vsakem od odborov iz vrst poslanskih skupin opozicije.
154.č člen
(1) Zadeve EU, ki jih vlada predloži državnemu zboru v obravnavo, se pošljejo
predsedniku državnega zbora.
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(2) Predsednik državnega zbora dodeli zadevo EU v obravnavo pristojnemu odboru
in glede na vsebino predloga matičnim delovnim telesom.
(3) Predsednik državnega zbora pošlje zadevo EU državnemu svetu in zakonodajnopravni službi.
154.d člen
(1) Predsednik pristojnega odbora skliče sejo vsaj sedem dni pred dnem, določenim
za sejo.
(2) V nujnih primerih predsednik pristojnega odbora lahko skliče sejo odbora tudi v
krajših rokih.
(3) Dnevni red seje odbora določi predsednik pristojnega odbora, ki ga lahko razširi
najkasneje 24 ur pred začetkom seje odbora.
(4) S tistimi zadevami EU, za katere vlada zaradi poteka pogajanj v postopku
sprejemanja akta predlaga spremembo ali dopolnitev že sprejetih stališč Republike Slovenije
ali kadar gre za poročanje vlade o razlogih za neupoštevanje stališč Republike Slovenije,
predsednik pristojnega odbora lahko razširi dnevni red tudi na začetku seje odbora.
(5) Predsednik pristojnega odbora lahko umakne posamezno zadevo z dnevnega reda
seje tudi na začetku seje odbora.
(6) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za seje matičnih delovnih teles, kadar
obravnavajo zadeve EU.
154.e člen
(1) Na sejo pristojnega odbora so vabljeni predsednik vlade in ministri, ki jih v
primerih odsotnosti nadomeščajo državni sekretarji, ter predstojniki vladnih služb, ki jih v
primeru odsotnosti nadomeščajo njihovi namestniki. Na sejo so vabljeni tudi predstavniki
matičnih delovnih teles, predstavnik državnega sveta in predstavnik zakonodajno-pravne
službe, ki predstavijo in obrazložijo sprejeta ali izdana mnenja.
(2) Na sejo pristojnega odbora so k posamezni točki dnevnega reda lahko povabljeni
predstavniki strokovne javnosti, civilne družbe, gospodarstva in združenj, katerih delo je
povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, ki lahko predstavijo svoja mnenja.
(3) Seje pristojnega odbora se lahko udeležijo tudi poslanci iz Republike Slovenije
v Evropskem parlamentu, ki lahko razpravljajo.
b) Obravnava sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, in obravnava stališč za
delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v prihodnjem obdobju
154.f člen
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(1) Predlog sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija (v nadaljnjem
besedilu: EU), vlada predloži v obravnavo, ko je začet postopek obravnav v Svetu EU.
(2) Za razpravo o političnih usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v
institucijah EU vlada glede na delovni program Evropske komisije ter program predsedovanja
Svetu EU predloži predlog deklaracije. Uvodno predstavitev na seji državnega zbora poda
predsednik vlade, v razpravi pa sodelujejo tudi ministri in predstojniki vladnih služb.
154.g člen
(1) Predlog sprememb pogodb, na katerih temelji EU, s predlogom stališč Republike
Slovenije, in predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah
EU, pred obravnavo na seji državnega zbora obravnavata pristojna odbora in pripravita poročilo
z dopolnjenim predlogom stališč Republike Slovenije oziroma dopolnjenim predlogom
deklaracije.
(2) Matična delovna telesa pošljejo svoja mnenja z amandmaji k predlogu stališč
Republike Slovenije oziroma k predlogu deklaracije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega
odbora. V enakem roku lahko mnenje pošlje tudi državni svet.
(3) Poslanci lahko vložijo amandmaje k predlogu stališč Republike Slovenije
oziroma k predlogu deklaracije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora oziroma do
konca razprave na seji, če je bilo gradivo, ki je podlaga za odločanje, poslano po sklicu seje ali
če je bila sklicana nujna seja.
(4) K dopolnjenemu predlogu stališč Republike Slovenije oziroma deklaracije lahko
najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora vložijo amandmaje poslanske skupine. Do
amandmajev se opredelita pristojna odbora.
(5) K amandmajem iz prejšnjih odstavkov lahko poda mnenje vlada.
(6) Državni zbor na seji razpravlja o predlogu sprememb pogodb in dopolnjenem
predlogu stališč Republike Slovenije oziroma o dopolnjenem predlogu deklaracije ter o
amandmajih, vloženih k dopolnjenemu predlogu, in glasuje o amandmajih ter o predlogih aktov
v celoti.
(7) Sprejeta deklaracija se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
c) Obravnava zadev EU, ki spadajo v pristojnost državnega zbora
154.h člen
(1) Upoštevaje deklaracijo iz prejšnjega člena, pristojni odbor obravnava zadevo EU
na podlagi gradiv in predloga stališč Republike Slovenije, ki jih predloži vlada, in mnenj
matičnih delovnih teles. Ob tem se seznani tudi z mnenji državnega sveta in
zakonodajno-pravne službe, kadar jih podata.
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(2) Matična delovna telesa pošljejo svoja mnenja z amandmaji k predlogu stališč
Republike Slovenije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora. V enakem roku lahko
mnenje pošlje tudi državni svet.
(3) Poslanci lahko vložijo amandmaje k predlogu stališč Republike Slovenije
najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora iz prvega odstavka tega člena oziroma do konca
razprave na seji, če je bilo gradivo, ki je podlaga za odločanje, poslano po sklicu seje ali če je
bila sklicana nujna seja.
(4) K amandmajem iz prejšnjih odstavkov lahko poda mnenje vlada.
(5) Po opravljeni razpravi in glasovanju o amandmajih pristojni odbor sprejme
stališča Republike Slovenije do obravnavane zadeve EU in jih takoj pošlje vladi.
154.i člen
(1) Kadar je podana zahteva ali je podan sklep kolegija predsednika državnega zbora
na podlagi 11. člena Zakona, da k zadevi EU sprejema stališča Republike Slovenije državni
zbor, pred obravnavo na seji državnega zbora predloge stališč Republike Slovenije k zadevi
EU, predlagani v skladu z 9. členom Zakona (v nadaljnjem besedilu: predlog stališč Republike
Slovenije k zadevi EU), in predloge stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa
obravnava pristojni odbor.
(2) K predlogom stališč Republike Slovenije k zadevi EU in predlogom stališč
Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa lahko vložijo amandmaje poslanske skupine
najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora. K predlogom stališč Republike Slovenije iz
zahteve oziroma sklepa lahko v navedenem roku vloži amandmaje tudi vlada. Pristojni odbor,
kadar ni predlagatelj zahteve, lahko vloži amandmaje najkasneje dva dni pred sejo državnega
zbora.
(3) Pristojni odbor se opredeli do predloga stališč Republike Slovenije k zadevi EU,
do predloga stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa in do vloženih amandmajev
ter za sejo državnega zbora o tem pripravi poročilo. Do vloženih amandmajev se lahko opredeli
tudi vlada.
(4) Državni zbor na seji najprej razpravlja in glasuje o amandmajih in predlogih
stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa. Če predlogi stališč Republike Slovenije
iz zahteve oziroma sklepa niso sprejeti, državni zbor glasuje o predlogih stališč Republike
Slovenije k zadevi EU.
(5) Sprejeta stališča Republike Slovenije se takoj pošljejo vladi.
(6) Zahtevo iz prvega odstavka tega člena pristojni odbor sprejme z večino glasov
vseh svojih članov.
154.j člen
Pristojni odbor ali državni zbor lahko sprejme sklep o nameri, da bo obravnaval
posamezno zadevo EU, ali da bo o njej nadaljeval obravnavo in da bo v zvezi s to zadevo EU
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sprejel stališča Republike Slovenije v določenem nadaljnjem roku, v skladu s predvideno
obravnavo v institucijah EU.
č) Obravnava drugih zadev EU
154.k člen
(1) Druge zadeve EU obravnavata pristojna odbora po smiselno enakem postopku,
ki velja za obravnavo zadev EU iz 154.h člena tega poslovnika in o njih sprejmeta mnenje, ki
ga posredujeta vladi.
(2) Obravnava se opravi na predlog vlade ali na podlagi sklepa, ki ga z večino glasov
vseh svojih članov sprejme pristojni odbor ali matično delovno telo. V tem primeru vlada
predloži gradivo v skladu z Zakonom.
(3) Pristojna odbora in matična delovna telesa lahko obravnavajo tudi druga
vprašanja s področja delovanja Evropske unije in pri tem sodelujejo z vlado.
d) Poročanje vlade
154.l člen
(1) Vlada sproti poroča pristojnima odboroma o svoji dejavnosti in odločitvah v
Svetu EU ter o uveljavitvi stališč Republike Slovenije pri tem.
(2) Kadar vlada deloma ali v celoti ni uveljavila stališč Republike Slovenije, ki jih je
sprejel pristojni odbor, ker je ocenila, da to ni izvedljivo ali da to ne bi bilo v korist Republiki
Sloveniji, pojasni okoliščine in razloge za tako odločitev na prvi naslednji seji tega odbora.
Vlada lahko o tem predloži pisno poročilo na sami seji pristojnega odbora.
e) Nadzor nad upoštevanjem načela subsidiarnosti
154.m člen
(1) Postopek nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v osnutkih
zakonodajnih aktov institucij EU se izvede na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali na podlagi
sklepa pristojnega odbora ali matičnega delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Zahteva ali sklep se pošljeta predsedniku državnega zbora.
(2) Predsednik državnega zbora zahtevo ali sklep iz prejšnjega odstavka posreduje
zakonodajno-pravni službi, ki mora najkasneje v sedmih dneh pripraviti mnenje o izpolnjevanju
pogojev za izvedbo postopka nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti, kot so določeni
v pogodbah, na katerih temelji EU. Hkrati o zahtevi ali sklepu obvesti pristojni odbor in matično
delovno telo, kadar nista predlagatelja.
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(3) Če zakonodajno-pravna služba meni, da pogoji iz prejšnjega odstavka niso
izpolnjeni, predsednik državnega zbora odloči o nadaljevanju postopka in o tem obvesti
predlagatelja ter pristojni odbor in matično delovno telo, kadar nista predlagatelja.
(4) Če zakonodajno-pravna služba meni, da so pogoji izpolnjeni, predsednik
državnega zbora dodeli zahtevo ali sklep iz prvega odstavka tega člena v obravnavo pristojnemu
odboru in matičnemu delovnemu telesu.
(5) Matično delovno telo obravnava osnutek zakonodajnega akta in sprejme mnenje
o skladnosti osnutka z načelom subsidiarnosti. Morebitno ugotovljeno kršitev načela
subsidiarnosti posebej utemelji. Matično delovno telo pošlje mnenje pristojnemu odboru.
(6) Pristojni odbor na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa sprejme sklep o
skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti. Če je ugotovljena kršitev
načela subsidiarnosti, predsednik pristojnega odbora pošlje sklep z obrazložitvijo, v kateri so
navedene kršitve, predsedniku državnega zbora.
(7) Če tako sklene pristojni odbor ali na zahtevo najmanj četrtine poslancev, o
skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti odloči državni zbor.
(8) V primeru sklepa ali zahteve iz prejšnjega odstavka pristojni odbor sprejme
predlog sklepa z obrazložitvijo o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom
subsidiarnosti ter ga posreduje v sprejem državnemu zboru.
(9) Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje
državnega zbora.
(10) Poslanske skupine lahko vložijo amandmaje k predlogu sklepa iz osmega
odstavka tega člena najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora. Če je s predlogom sklepa
razširjen dnevni red seje, pa se amandmaji k predlogu sklepa lahko vložijo najkasneje dva dni
pred dnevom obravnave na seji državnega zbora. Do amandmajev se opredeli pristojni odbor.
(11) Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o amandmajih iz prejšnjega odstavka
in predlogu sklepa iz osmega odstavka tega člena.
(12) Kadar je ugotovljena kršitev načela subsidiarnosti, predsednik državnega zbora
sklep z obrazložitvijo, v kateri so navedene kršitve, pošlje predsednikom Evropskega
parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije ter obvesti predlagatelja.
(13) Predsednik državnega zbora o začetku in zaključku postopka nadzora nad
upoštevanjem načela subsidiarnosti obvesti državni svet.
f) Tožba zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom pred Sodiščem EU
154.n člen
(1) Postopek tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom
institucij EU pred Sodiščem EU se izvede na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali na podlagi
sklepa pristojnega odbora ali matičnega delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Zahteva ali sklep se pošljeta predsedniku državnega zbora.
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(2) Predsednik državnega zbora pošlje zahtevo ali sklep iz prejšnjega odstavka
zakonodajno-pravni službi, ki mora najkasneje v sedmih dneh pripraviti mnenje o izpolnjevanju
pogojev za vložitev tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom pred
Sodiščem EU, kot so določeni v pogodbah, na katerih temelji EU. Hkrati o zahtevi ali sklepu
obvesti pristojni odbor in matično delovno telo, kadar nista predlagatelja.
(3) Če zakonodajno-pravna služba meni, da pogoji iz prejšnjega odstavka niso
izpolnjeni, predsednik državnega zbora odloči o nadaljevanju postopka in o tem obvesti
predlagatelja ter pristojni odbor in matično delovno telo, kadar nista predlagatelja.
(4) Če zakonodajno-pravna služba meni, da so pogoji izpolnjeni, predsednik
državnega zbora dodeli zahtevo ali sklep iz prvega odstavka tega člena v obravnavo pristojnemu
odboru in matičnemu delovnemu telesu.
(5) Matično delovno telo obravnava zahtevo ali sklep iz prvega odstavka tega člena
in sprejme mnenje o kršitvi načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom. Morebitno
ugotovljeno kršitev posebej utemelji. Matično delovno telo pošlje mnenje pristojnemu odboru.
(6) Pristojni odbor na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa sprejme predlog
sklepa z obrazložitvijo o zahtevi ali sklepu iz prvega odstavka tega člena ter ga posreduje v
sprejem državnemu zboru.
(7) Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje
državnega zbora.
(8) Poslanske skupine lahko vložijo amandmaje k predlogu sklepa iz šestega
odstavka tega člena najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora. Če je s predlogom sklepa
razširjen dnevni red seje, pa se amandmaji k predlogu sklepa lahko vložijo najkasneje dva dni
pred dnevom obravnave na seji državnega zbora. Do amandmajev se opredeli pristojni odbor.
(9) Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o amandmajih iz prejšnjega odstavka
in predlogu sklepa iz šestega odstavka tega člena.
(10) Če državni zbor potrdi predlog sklepa iz šestega odstavka tega člena, s katerim
ugotovi kršitev načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom, predlagatelj pripravi nalog za
vložitev tožbe in usmeritvena navodila za zastopanje.
(11) Predsednik državnega zbora pošlje nalog in usmeritvena navodila iz prejšnjega
odstavka zakonodajno-pravni službi, ki jih pregleda in predlaga dopolnitve, če ti ne izpolnjujejo
pogojev za predložitev Sodišču EU.
(12) Predsednik državnega zbora posreduje sklep z obrazložitvijo, v kateri so
navedene kršitve, nalog in usmeritvena navodila iz desetega odstavka tega člena po pregledu s
strani zakonodajno-pravne službe in dopolnitvi s strani predlagatelja, če je ta potrebna,
državnemu pravobranilstvu in obvesti predlagatelja.
(13) Predsednik državnega zbora o začetku in zaključku postopka tožbe po tem členu
obvesti državni svet.
g) Obravnava pobude Evropskega sveta iz člena 48(7) Pogodbe o Evropski uniji
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154.o člen
(1) Pobudo Evropskega sveta iz člena 48(7) PEU predsednik državnega zbora dodeli
v obravnavo pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu telesu.
(2) Predsednik državnega zbora pošlje pobudo v mnenje zakonodajno-pravni službi
in državnemu svetu.
(3) Matično delovno telo obravnava pobudo ter pripravi mnenje, če podpira pobudo.
Matično delovno telo pošlje mnenje pristojnemu odboru.
(4) Pristojni odbor se na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa opredeli do
pobude in pripravi poročilo za obravnavo na seji državnega zbora.
(5) Pobudo se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, potem ko je
pristojni odbor pripravil poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena.
(6) Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o pobudi.
(7) O odločitvi glede pobude Evropskega sveta predsednik državnega zbora obvesti
predsednika Evropskega sveta in državni svet.
h) Obravnava predloga Sveta EU iz člena 81(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije
154.p člen
(1) Predlog Sveta EU iz člena 81(3) PDEU (v nadaljnjem besedilu: predlog Sveta)
predsednik državnega zbora dodeli v obravnavo pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu
telesu.
(2) Predsednik državnega zbora pošlje predlog Sveta v mnenje zakonodajno-pravni
službi in državnemu svetu.
(3) Matično delovno telo obravnava predlog Sveta ter pripravi o njem mnenje.
Matično delovno telo pošlje mnenje pristojnemu odboru.
(4) Pristojni odbor na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa odloči o podpori
predlogu Sveta. Predsednik pristojnega odbora o tem obvesti predsednika državnega zbora.
(5) Če tako sklene pristojni odbor ali na zahtevo najmanj četrtine poslancev, o
predlogu Sveta odloči državni zbor.
(6) V primeru sklepa ali zahteve iz prejšnjega odstavka pristojni odbor sprejme
predlog sklepa o predlogu Sveta ter ga posreduje v sprejem državnemu zboru.
(7) Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje
državnega zbora.
(8) Poslanske skupine lahko vložijo amandmaje k predlogu sklepa iz šestega
odstavka tega člena najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora. Če je s predlogom sklepa
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razširjen dnevni red seje, pa se amandmaji k predlogu sklepa lahko vložijo najkasneje dva dni
pred dnevom obravnave na seji državnega zbora. Do amandmajev se opredeli pristojni odbor.
(9) Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o amandmajih iz prejšnjega odstavka
in predlogu sklepa iz šestega odstavka tega člena.
(10) O sklepu glede predloga Sveta predsednik državnega zbora obvesti predsednika
Sveta in državni svet.
i) Obravnava prošnje za pristop k Evropski uniji
154.r člen
Kadar Svet EU obvesti državni zbor o prošnji posamezne države za članstvo v EU,
se ta z njo seznani na svoji prvi naslednji seji po prejemu obvestila.
j) Sodelovanje v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik EU v okviru območja svobode,
varnosti in pravice
154.s člen
Kadar Svet EU obvesti državni zbor o vsebini in rezultatih ocenjevanja izvajanja
politik EU iz naslova območja svobode, varnosti in pravice v skladu s členom 70 PDEU, se ta
z njimi seznani na svoji prvi naslednji seji po prejemu obvestila.
k) Obravnava predloga kandidature za člana Evropske komisije, člana Evropskega računskega
sodišča in člana Upravnega odbora Evropske investicijske banke
154.š člen
(1) Vlada predloži državnemu zboru predlog kandidature za člana Evropske
komisije, člana Evropskega računskega sodišča in člana Upravnega odbora Evropske
investicijske banke (v nadaljnjem besedilu: kandidat) v roku, ki omogoča pravočasen odziv na
obvestilo pristojnih institucij EU. Predlog kandidature mora vsebovati podatke iz drugega
odstavka 225. člena tega poslovnika in obrazložitev.
(2) Kandidat se predstavi pristojnemu odboru, določenemu glede na njegove naloge
iz 154.b člena tega poslovnika, in odgovarja na vprašanja njegovih članov.
(3) Predsednik pristojnega odbora takoj po predstavitvi kandidata pošlje predsedniku
državnega zbora in vladi mnenje o predstavitvi kandidata z obrazložitvijo.
3. Postopek za sprejem državnega proračuna, rebalansa državnega proračuna, spremembe
državnega proračuna in zaključnega računa državnega proračuna
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a) Postopek za sprejem državnega proračuna
155. člen
(1) Predlog državnega proračuna za naslednje leto predloži vlada najkasneje do 1.
oktobra tekočega leta.
(2) Vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna tudi proračunski
memorandum in ostale dokumente, povezane s predlogom proračuna, ki jih zahteva zakon.
156. člen
(1) Predsednik državnega zbora najkasneje v petih dneh po predložitvi predloga
državnega proračuna posreduje poslancem predlog državnega proračuna, proračunski
memorandum in ostale dokumente, povezane s predlogom proračuna, ki jih zahteva zakon, ter
sklic seje, na kateri bo opravljena predstavitev proračunskega memoranduma in predloga
državnega proračuna.
(2) Sejo državnega zbora, na kateri bo opravljena predstavitev proračunskega
memoranduma in predloga državnega proračuna, skliče predsednik državnega zbora najkasneje
v desetih dneh po predložitvi predloga državnega proračuna.
(3) Proračunski memorandum in predlog državnega proračuna predstavita na seji
državnega zbora predsednik vlade in minister za finance. O tej predstavitvi ni razprave.
157. člen
(1) Amandmaje k predlogu državnega proračuna lahko vložijo poslanci, poslanske
skupine, zainteresirana delovna telesa in matično delovno delo.
(2) Poslanci, poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa lahko vložijo
amandmaje k predlogu državnega proračuna najkasneje v desetih dneh po predstavitvi predloga
državnega proračuna na seji državnega zbora.
(3) Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim delom predloga
proračuna, ki zadevajo njegovo področje, pri čemer lahko predlog za spremembo izdatkov na
tem področju uravnoteži s predlogom za spremembo izdatkov na drugem področju.
(4) Amandma se vloži pisno in mora biti obrazložen.
(5) Amandmaji se predlagajo k posameznim podprogramom pri določenih
neposrednih uporabnikih iz posebnega dela predloga državnega proračuna.
(6) Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o ravnovesju med
proračunskimi prejemki in izdatki. Vloženi amandma ne sme biti v breme proračunske rezerve
ali splošne proračunske rezervacije ter tudi ne v breme dodatnega zadolževanja.
158. člen
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Matično delovno telo se najkasneje v 15 dneh po predstavitvi proračunskega
memoranduma in predloga državnega proračuna na seji državnega zbora opredeli do vloženih
amandmajev in sprejme svoje amandmaje ter pripravi poročilo, ki ga pošlje predsedniku
državnega zbora.
159. člen
(1) Vlada se najkasneje v 30 dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na
seji državnega zbora opredeli do vseh vloženih amandmajev in na podlagi teh opredelitev ter
zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripravi
dopolnjen predlog državnega proračuna ter ga predloži državnemu zboru.
(2) Dopolnjen predlog državnega proračuna je predloženo novo integralno besedilo
predloga državnega proračuna, v katerega je vlada vključila amandmaje, s katerimi se strinja,
ter v katerem je izvedla svoje potrebne spremembe in dopolnitve predloga državnega proračuna.
V obrazložitvi vlada navede, kako je upoštevala amandmaje upravičenih predlagateljev in
katere dodatne potrebne spremembe in dopolnitve predloga državnega proračuna je izvedla.
(3) Vlada lahko predlaga povečanje obsega proračuna ali povečanje obsega
zadolževanja.
160. člen
(1) Amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna lahko vloži matično
delovno telo, poslanska skupina ali najmanj četrtina poslancev.
(2) Amandmaji se predlagajo k posameznim podprogramom pri določenih
neposrednih uporabnikih iz posebnega dela dopolnjenega predloga državnega proračuna.
(3) Poslanska skupina ter najmanj četrtina poslancev lahko vložijo amandmaje
najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora.
(4) Matično delovno telo lahko vloži amandmaje najkasneje tri dni pred sejo
državnega zbora.
(5) Matično delovno telo se opredeli do dopolnjenega predloga proračuna in do
vloženih amandmajev in pripravi poročilo, ki vsebuje njegova stališča in opredelitve do
amandmajev ter amandmaje matičnega delovnega telesa.
161. člen
(1) Sejo državnega zbora, na kateri bo opravljena obravnava dopolnjenega predloga
državnega proračuna, skliče predsednik državnega zbora najkasneje v 15 dneh po predložitvi
dopolnjenega predloga državnega proračuna.
(2) Pred pričetkom razprave o posameznih delih dopolnjenega predloga državnega
proračuna na seji državnega zbora lahko najprej predstavnik vlade obrazloži dopolnjen predlog
državnega proračuna, poročevalec matičnega delovnega telesa predstavi poročilo, stališča do
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njega pa lahko predstavijo tudi predstavniki poslanskih skupin. Predstavitev stališč
predstavnikov poslanskih skupin ne more biti daljša kot 20 minut.
(3) O amandmajih k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna odloča državni
zbor na koncu razprave o posameznem podprogramu pri določenih neposrednih uporabnikih iz
posebnega dela dopolnjenega predloga državnega proračuna, h kateremu je bil vložen
amandma.
(4) Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne amandma do konca
razprave o amandmajih k posameznem podprogramu pri določenih neposrednih uporabnikih iz
posebnega dela dopolnjenega predloga državnega proračuna, h kateremu je vložil amandma.
(5) Državni zbor glasuje najprej o amandmajih, ki so jih vložile poslanske skupine
ali najmanj četrtina poslancev in nato o amandmajih matičnega delovnega telesa.
162. člen
(1) Ko je končano glasovanje o delih dopolnjenega predloga državnega proračuna,
predsedujoči ugotovi, ali je predlog državnega proračuna usklajen glede prejemkov in izdatkov
ter po delih.
(2) V dvomu predsedujoči zahteva o tem mnenje vlade in matičnega delovnega
telesa.
(3) Če je predlog državnega proračuna usklajen, državni zbor glasuje o njem v celoti.
163. člen
(1) Če predsedujoči ugotovi, da predlog državnega proračuna ni usklajen, državni
zbor zahteva od vlade, naj v določenem roku predloži amandma za uskladitev predloga
državnega proračuna. Amandma za uskladitev predloga državnega proračuna lahko predloži
tudi matično delovno telo.
(2) Z amandmajem za uskladitev predloga državnega proračuna se na podlagi
sprejetih amandmajev uskladi državni proračun po posameznih delih.
(3) O amandmaju vlade za uskladitev predloga državnega proračuna da mnenje
matično delovno telo. O amandmaju matičnega delovnega telesa za uskladitev predloga
državnega proračuna da mnenje vlada.
(4) Predstavnik vlade oziroma matičnega delovnega telesa lahko na seji državnega
zbora pojasni amandma za uskladitev predloga državnega proračuna. Predstavnik matičnega
delovnega telesa oziroma vlade lahko predstavi mnenje matičnega delovnega telesa oziroma
vlade.
(5) O amandmaju za uskladitev predloga državnega proračuna se na seji državnega
zbora lahko izrečejo predstavniki poslanskih skupin. Njihove izjave trajajo največ pet minut.
(6) Po končani razpravi glasuje državni zbor o amandmaju za uskladitev predloga
državnega proračuna. V primeru, da sta vložena amandmaja za uskladitev predloga državnega
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proračuna s strani vlade in s strani matičnega delovnega telesa, državni zbor najprej glasuje o
amandmaju vlade. Če je amandma sprejet, glasuje državni zbor o predlogu državnega proračuna
v celoti.
(7) Če ni sprejet amandma za uskladitev predloga državnega proračuna, državni
proračun ni sprejet.
(8) Državni zbor pooblasti predsednika matičnega delovnega telesa in dva poslanca,
da v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, ter zakonodajno-pravno službo na
podlagi odločitev državnega zbora pripravijo končno besedilo državnega proračuna (izvirnik
proračuna).
164. člen
(1) Zakon o izvrševanju proračuna mora biti usklajen s sprejetim državnim
proračunom. Če predlagani zakon ni usklajen s sprejetim državnim proračunom, mora vlada
predlagati uskladitveni amandma k predlogu zakona o izvrševanju proračuna. Če uskladitveni
amandma ni sprejet, se šteje, da tudi državni proračun ni sprejet.
(2) Za obravnavo in sprejem predloga zakona o izvrševanju proračuna se uporabljajo
določbe tega poslovnika o obravnavi zakona po nujnem postopku.
165. člen
(1) Če državni proračun ni sprejet, določi državni zbor rok, v katerem mora vlada
predložiti nov predlog državnega proračuna.
(2) Predsednik državnega zbora najkasneje v 15 dneh po predložitvi novega predloga
državnega proračuna skliče sejo državnega zbora.
(3) Državni zbor na isti seji opravi razpravo in glasovanje o posameznih delih in
amandmajih in glasovanje o novem predlogu državnega proračuna v celoti. Za razpravo in
glasovanje o posameznih delih, amandmajih in novem predlogu državnega proračuna v celoti
se smiselno uporabljajo določbe 161. in 162. člena tega poslovnika.
(4) Glede predlaganja amandmajev k novemu predlogu državnega proračuna se
smiselno uporablja določba 157. člena tega poslovnika. Amandmaji se lahko vložijo najkasneje
v desetih dneh po predložitvi novega predloga državnega proračuna.
(5) Matično delovno telo lahko vloži amandmaje najkasneje 13 dni po predložitvi
novega predloga državnega proračuna.
(6) Matično delovno telo se opredeli do novega predloga državnega proračuna in do
vloženih amandmajev in pripravi poročilo, ki vsebuje njegova stališča in opredelitve do
amandmajev ter amandmaje matičnega delovnega telesa. Do vloženih amandmajev k novemu
predlogu državnega proračuna se opredeli tudi vlada.
(7) Glede predlaganja in sprejemanja amandmaja za uskladitev novega predloga
državnega proračuna se smiselno uporablja določba 163. člena tega poslovnika.
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(8) Glede usklajenosti sprejetega državnega proračuna in predlaganega zakona o
izvrševanju proračuna se smiselno uporabljajo določbe 164. člena tega poslovnika.
b) Postopek za sprejem rebalansa državnega proračuna in sprememb državnega proračuna
166. člen
(1) Vlada lahko med proračunskim letom predlaga rebalans državnega proračuna.
Predlog rebalansa državnega proračuna mora v uvodu vsebovati tudi opredelitev vlade do
novonastalih finančnih obveznosti, ki so bile uvedene z zakoni, sprejetimi v obdobju od
sprejema državnega proračuna do predložitve predloga rebalansa državnega proračuna.
(2) Predlog rebalansa državnega proračuna se uvrsti na dnevni red seje državnega
zbora, če so ga poslanci dobili vsaj 15 dni pred sejo.
(3) Glede predlaganja amandmajev k predlogu rebalansa državnega proračuna se
smiselno uporablja določba 157. člena tega poslovnika, razen roka za predlaganje amandmajev.
Amandmaji se lahko vložijo najkasneje tri dni pred sejo državnega zbora. Matično delovno telo
lahko vloži amandmaje najkasneje dva dni pred sejo državnega zbora.
(4) Matično delovno telo se opredeli do predloga rebalansa državnega proračuna in
do vloženih amandmajev ter pripravi poročilo, ki vsebuje njegova stališča in opredelitve do
amandmajev ter amandmaje matičnega delovnega telesa. Do vloženih amandmajev se opredeli
tudi vlada.
(5) Amandmaji se lahko nanašajo samo na tiste posamezne podprograme pri
določenih neposrednih uporabnikih iz posebnega dela državnega proračuna, ki so zajeti v
predlogu rebalansa državnega proračuna. Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje
samo k tistim podprogramom pri določenih neposrednih uporabnikih iz državnega proračuna,
ki so zajeti v predlogu rebalansa državnega proračuna, ki zadevajo njegovo področje, pri čemer
se lahko predlog za spremembo izdatkov na tem področju uravnoteži s predlogom za
spremembo izdatkov na drugem področju.
(6) Predlog rebalansa državnega proračuna obravnava in sprejema državni zbor na
isti seji. Na tej seji se po vrsti opravijo predstavitev, razprava in glasovanje o delih in
amandmajih ter razprava in glasovanje o predlogu rebalansa državnega proračuna v celoti. Za
predstavitev se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 156. člena tega poslovnika, za
razpravo in glasovanje o posameznih delih, amandmajih in predlogu rebalansa državnega
proračuna v celoti pa se smiselno uporabljajo določbe 161. in 162. člena tega poslovnika.
(7) Glede predlaganja in sprejemanja amandmaja za uskladitev rebalansa državnega
proračuna se smiselno uporabljajo določbe 163. člena tega poslovnika.
(8) Če je v skladu z zakonom predlagan predlog državnega proračuna za daljše
časovno obdobje, se obravnava predloga sprememb državnega proračuna za prihodnje obdobje
opravi v letu pred pričetkom prihodnjega obdobja po postopku iz tega člena. Predstavitev
predloga sprememb državnega proračuna se v skladu s tretjim odstavkom 156. člena tega
poslovnika opravi skupaj s predstavitvijo proračunskega memoranduma in predloga državnega
proračuna za naslednje leto. Amandmaje k predlogu sprememb državnega proračuna lahko
vloži tudi vlada.
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c) Postopek za sprejem zaključnega računa državnega proračuna
167. člen
(1) Predlog zaključnega računa državnega proračuna za preteklo leto predloži vlada
državnemu zboru v sprejem skupaj z revizijskim poročilom računskega sodišča najpozneje do
1. oktobra tekočega leta.
(2) Predsednik državnega zbora pošlje predlog zaključnega računa državnega
proračuna matičnemu delovnemu telesu in poslancem najkasneje 15 dni pred sejo, na kateri bo
državni zbor obravnaval zaključni račun državnega proračuna.
168. člen
(1) Pred začetkom razprave o zaključnem računu državnega proračuna poda najprej
obrazložitev predstavnik vlade, potem poda poročilo predstavnik matičnega delovnega telesa.
(2) Razprava o zaključnem računu državnega proračuna se lahko deli na splošno
razpravo in razpravo o delih.
(3) Državni zbor glasuje o zaključnem računu državnega proračuna v celoti.
4. Postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe
169. člen
(1) Državni zbor ratificira mednarodno pogodbo z zakonom.
(2) Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe predloži vlada.
(3) Ratifikacija mednarodne pogodbe se opravi po določbah tega poslovnika, ki
veljajo za nujni postopek.
(4) V postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ni mogoče vlagati amandmajev na
besedilo mednarodne pogodbe.
5. Postopek za sprejem drugih aktov državnega zbora
169.a člen
(1) Odlok, resolucijo, deklaracijo, priporočilo in sklep lahko, če z ustavo, z zakonom
ali s tem poslovnikom ni določeno drugače, predlaga vsak poslanec, matično delovno telo ali
vlada.
(2) Resolucijo o nacionalnem programu predlaga vlada.
169.b člen
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(1) Predlog akta vsebuje naslov, besedilo akta, obrazložitev in navedbo, kateri
predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in delovnih teles.
(2) Če predlog akta ne vsebuje zahtevanih vsebin iz prejšnjega odstavka, predsednik
državnega zbora ravna skladno s 115.a členom tega poslovnika.
169.c člen
Pri obravnavi predlogov aktov iz 169.a člena tega poslovnika se smiselno uporabljajo
določbe drugega in tretjega odstavka 116., 117. in 118. člena tega poslovnika.
170. člen
Poslovnik državnega zbora ter njegove spremembe in dopolnitve sprejema državni
zbor smiselno po postopku, ki ga določa ta poslovnik za sprejem zakona.
171. člen
(1) Za postopek obravnave predlogov aktov iz prvega odstavka 169.a člena tega
poslovnika se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika, ki urejajo postopek druge
obravnave predloga zakona. Najmanj deset poslancev lahko v 15 dneh od dodelitve predloga
akta matičnemu delovnemu telesu zahteva, da državni zbor opravi splošno razpravo o predlogu
akta. O predlogu akta v celoti glasuje državni zbor takoj po končani obravnavi. Glede
uskladitvenega postopka se smiselno uporabljajo določbe petega, šestega, sedmega, osmega,
devetega in desetega odstavka 140. člena tega poslovnika. Postopek obravnave predloga akta
se opravi na isti seji.
(2) Če je predlagatelj akta delovno telo, se lahko amandmaji na seji državnega zbora
vložijo k celotnemu besedilu predloga akta.
6. Postopek za spremembo ustave
172. člen
Ustava Republike Slovenije se spremeni z ustavnim zakonom. Ustavni zakon o
spremembi ustave je sestavljen iz dveh delov: prvi del (razdelek I.) vsebuje besedilo spremembe
ustave, drugi del (razdelek II.) pa vsebuje določbe o izvedbi spremembe ustave.
173. člen
(1) Predlog za začetek postopka za spremembo ustave lahko predloži 20 poslancev,
vlada ali najmanj 30.000 volivcev predsedniku državnega zbora. Vsak predlagatelj določi
svojega predstavnika.
(2) Po posredovanju predloga za začetek postopka za spremembo ustave predsedniku
državnega zbora ni več mogoče umakniti ali priglasiti sopredlagateljstva k predlogu za začetek
postopka za spremembo ustave.
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(3) V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se ustava spremeni, ter razlogi
za spremembo. Predlogu za začetek postopka za spremembo ustave mora biti priložen osnutek
ustavnega zakona.
(4) Predstavnik volivcev predloži predlog iz prejšnjega odstavka najkasneje v 30
dneh po preteku roka, določenega za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu za
začetek postopka za spremembo ustave.
(5) Če predlog ne vsebuje zahtevanih vsebin iz 172. člena in tretjega odstavka tega
člena, predsednik državnega zbora pozove predlagatelja, da predlog dopolni. Če predlagatelj
najkasneje v 15 dneh po pozivu predsednika državnega zbora predloga ne dopolni, se šteje, da
predlog za začetek postopka za spremembo ustave ni bil vložen.
(6) Predlog za začetek postopka za spremembo ustave predsednik državnega zbora
pošlje tudi vladi, če ta ni predlagateljica. Vlada lahko nanj poda mnenje.
(7) Zakonodajno-pravna služba določi za vloženi predlog kratico v skladu z aktom
državnega zbora o določanju kratic.
174. člen
Državni zbor ustanovi ustavno komisijo v 30 dneh po predložitvi predloga za začetek
postopka za spremembo ustave. V primeru, da tega, glede na določbo 6. člena tega poslovnika,
ni mogoče zagotoviti, pa v prvem čim krajšem možnem času po tem roku.
175. člen
Ustavna komisija sprejme predlog sklepa, da se začne postopek za spremembo
ustave, z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
176. člen
(1) Če ustavna komisija ne sprejme sklepa iz prejšnjega člena, o tem pripravi
poročilo za sejo državnega zbora.
(2) Če ustavna komisija sprejme sklep iz prejšnjega člena, opravi razpravo o osnutku
ustavnega zakona.
(3) Ustavna komisija po končani razpravi iz prejšnjega odstavka sprejme z
dvotretjinsko večino navzočih članov stališča o osnutku ustavnega zakona in o tem pripravi
poročilo za sejo državnega zbora.
177. člen
(1) Predstavnik predlagatelja lahko v imenu predlagatelja umakne predlog za začetek
postopka za spremembo ustave najkasneje dan pred začetkom seje državnega zbora do 12. ure,
na kateri se odloča o tem predlogu in o tem pisno obvesti predsednika državnega zbora.
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(2) Če državni zbor ne sprejme sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave,
je postopek za spremembo ustave končan. Vsebinsko enakega predloga ni mogoče uvrstiti na
dnevni red seje državnega zbora v isti mandatni dobi, prav tako tudi ni možna obravnava na
ustavni komisiji. O tem odloči predsednik državnega zbora po predhodnem posvetovanju z
zakonodajno-pravno službo državnega zbora.
178. člen
(1) Če državni zbor sprejme sklep, da se začne postopek za spremembo ustave, se
opravi razprava o osnutku ustavnega zakona in stališčih ustavne komisije o njem.
(2) Državni zbor po končani razpravi iz prejšnjega odstavka sprejme stališča o
osnutku ustavnega zakona, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi predloga ustavnega
zakona.
(3) Državni zbor sprejme stališča iz prejšnjega odstavka z dvotretjinsko večino
glasov navzočih poslancev.
a) Predlog ustavnega zakona
179. člen
(1) Na podlagi sklepa in stališč državnega zbora ustavna komisija pripravi predlog
ustavnega zakona.
(2) Ustavna komisija sprejme predlog ustavnega zakona z dvotretjinsko večino
glasov vseh svojih članov.
180. člen
(1) Če ustavna komisija ne sprejme predloga ustavnega zakona, o tem pripravi
poročilo za sejo državnega zbora.
(2) Državni zbor po končani razpravi o poročilu iz prejšnjega odstavka lahko sprejme
stališča, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi novega predloga ustavnega zakona,
ali pa sklene, da je postopek za spremembo ustave končan.
181. člen
(1) V obravnavi predloga ustavnega zakona državni zbor razpravlja in glasuje o
členih in predlogu ustavnega zakona v celoti.
(2) K predlogu ustavnega zakona ni mogoče vložiti amandmaja.
(3) Če predlog ustavnega zakona ni sprejet, je postopek za spremembo ustave
končan.
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b) Razglasitev spremembe ustave
182. člen
(1) Državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave najkasneje osmi dan po
njegovem sprejemu, razen če najmanj 30 poslancev zahteva, da se sprememba ustave predloži
v potrditev volivcem na referendumu.
(2) Če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor razglasi ustavni
zakon o spremembi ustave najkasneje osmi dan po prejemu poročila o izidu referenduma.
(3) Ustavni zakon o spremembi ustave razglasi državni zbor na seji s sprejemom
odloka o razglasitvi.
(4) Če sprememba ustave na referendumu ni potrjena, je postopek za spremembo
ustave končan.
183. člen
Določbe o postopku za spremembo ustave se smiselno uporabljajo tudi za
spremembo ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave
Republike Slovenije in za spremembo ustavnega zakona o spremembi ustave Republike
Slovenije.
7. Postopek v zvezi z referendumom
184. člen
(1) Predlog, naj državni zbor na svojo pobudo razpiše referendum določen z
zakonom, poslanec vloži pisno. V predlogu mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma. Predlog mora biti obrazložen.
(2) Predlog pošlje predsednik državnega zbora v mnenje matičnemu delovnemu
telesu in zakonodajno-pravni službi.
(3) Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen
najkasneje 30 dni pred to sejo.
185. člen
(1) Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma in zahteva za razpis referenduma
o spremembi ustave se vloži pisno in mora biti obrazložena. Zahteva se pošlje predsedniku
državnega zbora.
(2) Pred razpisom referenduma poda zakonodajno-pravna služba mnenje o tem, ali
zahteva za razpis referenduma izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje.
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(3) Poslanec lahko umakne svojo podporo zahtevi za razpis referenduma najkasneje
dan pred začetkom seje državnega zbora do 12. ure, na kateri se odloča o zahtevi in o tem pisno
obvesti predsednika državnega zbora.
186. člen
Predsednik državnega zbora uvrsti predlog iz 184. člena in zahtevo iz 185. člena tega
poslovnika na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora.
8. Postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in ministrov
187. člen
(1) Uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike lahko državnemu zboru
predlaga najmanj trideset poslancev.
(2) Predlog za uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike (109. člen
ustave) mora vsebovati opis očitane kršitve ustave ali hujše kršitve zakona in predloge dokazov
o očitani kršitvi.
(3) Predlog obravnava državni zbor na prvi naslednji seji, če je bil vložen najkasneje
30 dni pred to sejo.
(4) Državni zbor o predlogu odloči najkasneje v 60 dneh po vložitvi predloga. Če
državni zbor odločitve v tem roku ne sprejme, se šteje, da je predlog zavrnjen.
188. člen
(1) V času od razpisa volitev za predsednika republike do razglasitve volilnih
rezultatov ni mogoče predlagati uvedbe postopka o obtožbi predsednika republike.
(2) Uvedbe postopka o obtožbi ni mogoče predlagati, če je že predlagan, in ne
nadaljevati, če predsednik republike odstopi ali če mu preneha mandat. Državni zbor postopek
nadaljuje, če predsednik republike to zahteva.
189. člen
Predlog obtožbe pošlje predsednik državnega zbora predsedniku republike.
190. člen
(1) Predsednik republike lahko pisno ali ustno na seji državnega zbora odgovori na
predlog obtožbe.
(2) Predstavnik predlagatelja lahko obrazloži predlog obtožbe na seji državnega
zbora.
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(3) Predlagatelj lahko umakne predlog obtožbe do konca obravnave na seji
državnega zbora. V tem primeru se šteje, da predlog obtožbe ni bil vložen.
(4) O obtožbi predsednika republike odloči državni zbor s sklepom.
191. člen
(1) Sklep o obtožbi predsednika republike pošlje predsednik državnega zbora
ustavnemu sodišču in predsedniku republike.
(2) Sklep vsebuje sestavine iz drugega odstavka 187. člena tega poslovnika.
(3) S sklepom imenuje državni zbor tudi pooblaščenega predstavnika, ki bo zastopal
obtožbo pred ustavnim sodiščem. Pooblaščeni predstavnik se imenuje izmed poslancev, ki so
predlagali uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike.
192. člen
(1) Najmanj deset poslancev lahko predlaga državnemu zboru naj obtoži predsednika
vlade ali ministre pred ustavnim sodiščem.
(2) Določbe o obtožbi predsednika republike se smiselno uporabljajo tudi v postopku
obtožbe predsednika vlade in ministrov zaradi kršitve ustave in zakonov pri opravljanju
njihovih funkcij (119. člen ustave).
(3) Na zahtevo državnega zbora poda o predlogu obtožbe predsednika vlade mnenje
predsednik republike, o predlogu obtožbe ministra pa predsednik vlade.
9. Postopek volitev in imenovanj
a) Splošne določbe
193. člen
(1) Volitve in imenovanja funkcionarjev, ki jih po ustavi in zakonu voli ali imenuje
državni zbor, se opravijo po določbah tega poslovnika, če zakon ne določa drugače.
(2) Predlagatelj kandidature oziroma njegov predstavnik lahko pred glasovanjem
obrazloži predlog kandidature.
194. člen
(1) Če se glasuje o enem kandidatu oziroma o listi kandidatov, se glasuje za ali proti
kandidatu oziroma za ali proti listi kandidatov tako, da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali
beseda »proti«.
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(2) Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici
obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje.
(3) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina poslancev, ki so
oddali veljavne glasovnice, če ustava, zakon ali ta poslovnik glede posameznih volitev oziroma
imenovanj ne določa drugače.
195. člen
(1) Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, pa noben ne dobi potrebne večine,
se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov dobilo
enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno
glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
(2) Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se kandidati na glasovnici
navedejo po abecednem vrstnem redu.
(3) Na glasovnici pri drugem glasovanju se kandidata navedeta po vrstnem redu
glede na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.
196. člen
(1) Če se glasuje o več kandidatih za več enakih funkcij, se glasovanje opravi za
vsako funkcijo posebej, če zakon ali ta poslovnik ne določa drugače.
(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka predlaganih več kandidatov, kot se voli
oziroma imenuje nosilcev funkcij, se glasuje o vseh kandidatih hkrati. Vsak poslanec glasuje
za toliko kandidatov, kolikor je treba izvoliti oziroma imenovati nosilcev funkcij. Izvoljeni
oziroma imenovani so kandidati, ki so dobili potrebno večino. Glede kandidatov, ki pri
glasovanju niso dobili potrebne večine, se opravi drugo glasovanje, pri katerem se glasuje o
tolikem številu kandidatov, kolikor je še treba izvoliti oziroma imenovati nosilcev funkcij. Pri
drugem glasovanju se glasuje o tistih kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili največ
glasov. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov dobilo enako najvišje oziroma enako drugo
najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim
številom glasov določi z žrebom.
197. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri drugem glasovanju noben
kandidat za posamezno funkcijo ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in
postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
198. člen
Kandidata za sodnika mednarodnega sodišča izvoli državni zbor s tajnim
glasovanjem z večino glasov vseh poslancev na način kot ga določa zakon.
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b) Volitve predsednika in podpredsednikov državnega zbora
199. člen
(1) Kandidata za predsednika in podpredsednika državnega zbora lahko predlaga
najmanj deset poslancev. Kandidata za podpredsednika državnega zbora iz opozicijske
poslanske skupine predlaga poslanska skupina, katere član je. Kandidaturi za predsednika in
podpredsednika državnega zbora mora biti priložena pisna privolitev kandidata.
(2) Kandidiranje in glasovanje o kandidatih iz prejšnjega odstavka se izvedeta ločeno
za funkcijo predsednika in funkcijo podpredsednika. Najprej se glasuje o predsedniku
državnega zbora. O podpredsedniku se glasuje potem, ko je izvoljen predsednik.
(3) Glasuje se tajno.
(4) Za podpredsednika državnega zbora je izvoljen kandidat, za katerega je glasovala
večina vseh poslancev.
c) Imenovanje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles
200. člen
(1) Predsednike in podpredsednike delovnih teles imenuje državni zbor na predlog
poslanskih skupin, katerim na podlagi odločitve kolegija pripada mesto predsednika ali
podpredsednika delovnega telesa. O imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih
teles glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov za predsednike in podpredsednike
delovnih teles kot celoti.
(2) Če kandidatna lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi na podlagi
novih predlogov poslanskih skupin.
č) Postopek za razrešitev
201. člen
(1) Državni zbor razrešuje funkcionarje, ki jih voli ali imenuje na podlagi ustave,
zakona ali tega poslovnika, po postopku, kakor je določen za izvolitev ali imenovanje, če ni za
razrešitev določen drugačen postopek.
(2) Razrešitev lahko predlaga z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom določeni
predlagatelj za izvolitev oziroma imenovanje, razen če je z ustavo, z zakonom ali s tem
poslovnikom določen drug predlagatelj za razrešitev ali če iz razlogov za razrešitev, določenih
z ustavo ali z zakonom, izhaja, da lahko predlaga razrešitev tudi drug predlagatelj.
(3) Odločitev o razrešitvi se sprejme z večino, ki jo določa ustava, zakon ali ta
poslovnik.
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d) Postopek v zvezi z odstopom poslanca in funkcionarja državnega zbora
202. člen
(1) Vsak poslanec in funkcionar državnega zbora ima pravico odstopiti in odstop
obrazložiti.
(2) Izjava o odstopu se da pisno in se pošlje predsedniku državnega zbora, ki
poslance obvesti o odstopu na prvi naslednji seji državnega zbora.
(3) Šteje se, da je poslancu ali funkcionarju prenehala funkcija z dnem, ko je bil
državni zbor na seji obveščen o odstopu.
10. Postopek v zvezi z imuniteto
a) Postopek v zvezi z imuniteto poslanca
203. člen
Poslanec ima imuniteto od potrditve do prenehanja mandata.
204. člen
(1) Če so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali če so podani pogoji za
začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki se sklicuje na imuniteto, pristojni državni organ
pošlje zahtevo za dovolitev pripora oziroma za začetek kazenskega postopka predsedniku
državnega zbora.
(2) V primeru, ko je bil poslanec priprt ali je bil proti njemu začet kazenski postopek,
ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let,
pristojni državni organ nemudoma pošlje predsedniku državnega zbora obvestilo o priporu ali
o začetku kazenskega postopka. Pristojni državni organ pošlje obvestilo o začetku kazenskega
postopka predsedniku državnega zbora tudi tedaj, ko se poslanec ni skliceval na imuniteto.
205. člen
(1) Predsednik državnega zbora zahtevo ali obvestilo takoj pošlje mandatno-volilni
komisiji.
(2) Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija presodi, ali je
priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije. Praviloma se šteje, da je
priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru, ko
namerava pristojni državni organ poslanca pripreti ali ko ga je že priprl, ne pa tudi v primeru,
ko namerava proti njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel.
(3) Mandatno-volilna komisija lahko samo izjemoma in iz posebej utemeljenih
razlogov državnemu zboru predlaga, da naknadno prizna imuniteto tudi poslancu, ki je bil
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zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma
poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se ni skliceval na imuniteto. Pri
tem upošteva tudi razloge, zaradi katerih se poslanec ne sklicuje na imuniteto.
(4) Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija ne vrednoti
dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan poslancu očitanega kaznivega dejanja ter ali
je poslanec kazensko odgovoren.
206. člen
(1) Mandatno-volilna komisija obravnava zahtevo oziroma obvestilo na seji, zaprti
za javnost.
(2) Mandatno-volilna komisija preuči zahtevo ali obvestilo in predlaga državnemu
zboru, da poslancu prizna imuniteto ali da mu je ne prizna.
207. člen
(1) Državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu odloča o tem, ali poslancu
prizna imuniteto ali mu je ne prizna.
(2) Državni zbor lahko na predlog mandatno-volilne komisije ali poslanske skupine
sklene, da se odločanje opravi na zaprti seji. Na zaprti seji je možna razprava. O odločitvi
državnega zbora, sprejeti na zaprti seji, se izda uradno obvestilo za javnost.
(3) Pri odločanju o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali mu je ne prizna, državni
zbor upošteva merila iz 205. člena tega poslovnika.
208. člen
(1) Mandatno-volilna komisija v vsakem primeru takoj odloča o priznanju imunitete
poslancu, ki je v priporu.
(2) Državni zbor na prvi naslednji seji odločitev mandatno-volilne komisije potrdi
ali jo razveljavi in spremeni.
209. člen
(1) Državni zbor oziroma v primeru iz prejšnjega člena mandatno-volilna komisija
odločitev o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali mu je ne prizna, nemudoma pošlje pristojnemu
državnemu organu.
(2) Če je državni zbor naknadno priznal imuniteto poslancu na podlagi tretjega
odstavka 205. člena tega poslovnika, se kazenski postopek proti njemu ne sme več voditi
oziroma se priprti poslanec takoj spusti na prostost. Ustrezno odločbo o tem izda pristojni
državni organ.
210. člen
288

Kadar da državni zbor ali mandatno-volilna komisija dovoljenje za pripor ali za
začetek kazenskega postopka, sme biti poslanec priprt oziroma sme biti kazenski postopek
zoper njega začet le za kaznivo dejanje, za katero je bilo dovoljenje dano.
b) Postopek v zvezi z imuniteto drugih nosilcev javnih funkcij
211. člen
Določbe tega poslovnika o postopku v zvezi z imuniteto poslancev se smiselno
uporabljajo tudi za postopek v zvezi z imuniteto sodnikov ustavnega sodišča.
212. člen
Državni zbor odloči o tem, ali dovoli, da se sodnik, ki je osumljen kaznivega dejanja
pri opravljanju sodniške funkcije, pripre ali da se zoper njega začne kazenski postopek, na
zahtevo pristojnega organa. O dovoljenju odloči državni zbor potem, ko pridobi mnenje
sodnega sveta.
213. člen
Na zahtevo pristojnega organa državni zbor odloči o tem, ali dovoli, da se varuh
človekovih pravic ali njegov namestnik, ki je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju
funkcije, pripre.
214. člen
V primerih iz prejšnjih dveh členov se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika
o postopku v zvezi z imuniteto poslancev.
V. RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV
1. Razmerja državnega zbora do državnega sveta
215. člen
(1) Predsednik državnega zbora obvešča predsednika državnega sveta o sejah
državnega zbora in mu pošilja vse gradivo o zadevah, ki so na dnevnem redu seje državnega
zbora.
(2) Predsednik državnega zbora obvešča predsednika državnega sveta tudi o rokih,
v katerih lahko državni svet poda mnenje o zadevah z izredne seje državnega zbora, o zadevah,
ki so uvrščene na razširjeni dnevni red seje državnega zbora in o predlogih zakonov, ki se
predlagajo po nujnem postopku. Roke določi predsednik državnega zbora glede na nujnost
zadeve oziroma potrebe države. Ta rok ne sme biti krajši od 24 ur.
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(3) Državni zbor ne more odločati o zadevah, glede katerih rok za predložitev mnenja
državnega sveta še ni potekel ali ta ni poslal obvestila, da k predlogu mnenja ne bo podal.
(4) Predsednik državnega zbora pošlje predsedniku državnega sveta sklic seje
državnega zbora s predlogom dnevnega reda, morebitne razširitve dnevnega reda in gradivo za
sejo istočasno kakor poslancem. Ko je dnevni red seje državnega zbora sprejet, predsednik
državnega zbora o tem obvesti predsednika državnega sveta.
216. člen
Če državni zbor na seji sklene, da zahteva od državnega sveta mnenje o posamezni
zadevi, določi tudi rok, v katerem želi dobiti mnenje državnega sveta. Ta rok ne sme biti krajši,
kot je v poslovniku državnega sveta določen za sklic seje državnega sveta.
217. člen
(1) Ko predsednik državnega zbora dobi od predsednika državnega sveta predloge,
mnenja ali zahteve državnega sveta, jih pošlje vsem poslancem ter v mnenje vladi in
pristojnemu delovnemu telesu.
(2) Delovno telo ob obravnavi predlogov, mnenj oziroma zahtev državnega sveta
zavzame do njih stališče in o tem poroča državnemu zboru. Predsednik državnega zbora obvesti
predsednika državnega sveta o odločitvah državnega zbora v zvezi s predlogi, mnenji in
zahtevami državnega sveta.
218. člen
Predsednik državnega zbora takoj obvesti predsednika državnega sveta o sprejemu
zakona in mu pošlje besedilo zakona.
219. člen
(1) Delovna telesa državnega zbora sodelujejo z državnim svetom in njegovimi
delovnimi telesi na svojo pobudo ali na pobudo državnega sveta ali njegovih delovnih teles.
(2) Delovna telesa državnega zbora obravnavajo in se opredelijo do mnenj, ki jim jih
dajo državni svet ali njegova delovna telesa. Na seji delovnega telesa državnega zbora lahko
pri obravnavi mnenja državnega sveta ali njegovega delovnega telesa, sodeluje predstavnik
državnega sveta ali njegovega delovnega telesa. O sprejetem stališču obvesti predsednik
delovnega telesa državnega zbora predsednika državnega sveta.
(3) Delovno telo državnega zbora ni dolžno obravnavati mnenja državnega sveta ali
njegovega delovnega telesa, ki ga je dobilo potem, ko je že končalo obravnavo zadeve, na katero
se mnenje nanaša.
2. Razmerja državnega zbora do predsednika republike
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220. člen
(1) Ko se po konstituiranju državnega zbora ustanovijo poslanske skupine in
imenujejo njihovi vodje, predsednik državnega zbora obvesti o tem predsednika republike, da
lahko začne posvetovanje o določitvi kandidata za predsednika vlade.
(2) Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o dejstvih, ki so
pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti predsednika republike po 111. in 117. členu
ustave ter 261. členu tega poslovnika.
221. člen
Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o dejstvih, ki so
pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti predsednika republike pri razpisu rednih in
nadomestnih volitev v državni zbor.
222. člen
(1) Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o sejah državnega
zbora in mu pošilja vse gradivo o zadevah, ki so na dnevnem redu sej državnega zbora.
(2) Ko državni zbor sprejme zakon, predsednik državnega zbora o tem obvesti
predsednika republike. Zakon mu pošlje v razglasitev osmi dan po sprejemu, razen v primeru,
če je v sedmih dneh po sprejemu zakona prejel zahtevo državnega sveta, naj državni zbor o
zakonu še enkrat odloča, ali če je v tem roku prejel zahtevo za razpis naknadnega
zakonodajnega referenduma ali pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis takega
referenduma.
(3) Če je zakon, o katerem je državni zbor na zahtevo državnega sveta ponovno
odločal, sprejet, se pošlje predsedniku republike v razglasitev osmi dan po sprejemu zakona ob
ponovnem odločanju, razen, če je v sedmih dneh po tem sprejemu prejel zahtevo za razpis
naknadnega zakonodajnega referenduma ali pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis
takega referenduma.
(4) Če je zakon na naknadnem zakonodajnem referendumu potrjen, se pošlje v
razglasitev predsedniku republike takoj po objavi izida referenduma.
(5) Če naknadni zakonodajni referendum ni razpisan, ker niso izpolnjeni z ustavo in
z zakonom določeni pogoji za razpis takega referenduma, se zakon pošlje v razglasitev
predsedniku republike takoj, ko je ugotovljeno, da ti pogoji niso izpolnjeni.
223. člen
(1) Če državni zbor sprejme sklep, da zahteva od predsednika republike mnenje o
posameznem vprašanju, določi tudi rok, v katerem želi dobiti mnenje. Državni zbor o predlogu
sklepa odloči po postopku, določenem v desetem odstavku 64. člena tega poslovnika.
(2) Mnenje, ki ga predsednik republike pošlje državnemu zboru na zahtevo iz
prejšnjega odstavka, predsednik državnega zbora pošlje vsem poslancem. Državni zbor
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obravnava to mnenje na seji, na kateri obravnava zadevo, v zvezi s katero je zahteval mnenje
predsednika republike.
(3) Če predsednik republike na lastno pobudo pošlje državnemu zboru mnenje o
posameznem vprašanju, predsednik državnega zbora pošlje to mnenje vsem poslancem.
Državni zbor obravnava to mnenje na seji, na kateri obravnava zadevo, v zvezi s katero je
predsednik republike dal mnenje.
224. člen
(1) Če predsednik republike na lastno pobudo pošlje državnemu zboru mnenje, ki se
ne nanaša na zadevo, ki je predložena državnemu zboru v obravnavo, predsednik državnega
zbora uvrsti mnenje na dnevni red naslednje seje državnega zbora.
(2) Če predsednik republike sporoči državnemu zboru, da bi želel neposredno na seji
državnega zbora obrazložiti mnenja in stališča do posameznih vprašanj, se njegov nastop na
seji državnega zbora uvrsti na dnevni red naslednje seje državnega zbora.
(3) Državni zbor o mnenju iz prvega odstavka in o obrazložitvi mnenja ali stališča iz
drugega odstavka ne razpravlja in ne glasuje.
3. Razmerja državnega zbora do vlade
a) Volitve predsednika vlade
225. člen
(1) Predsednik republike najkasneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora
predlaga državnemu zboru kandidata za predsednika vlade.
(2) Predlog kandidature vsebuje osebne podatke kandidata: ime in priimek, datum
rojstva in naslov prebivališča ter pisno privolitev kandidata.
226. člen
(1) Volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po
vložitvi predloga kandidature.
(2) Pred glasovanjem predlagani kandidat na seji državnega zbora predstavi
programske zasnove vlade.
227. člen
(1) Če kandidat ni izvoljen, se opravijo ponovne volitve predsednika vlade na
podlagi novih predlogov kandidatur v skladu s tretjim odstavkom 111. člena ustave. Nove
kandidature predložijo predsednik republike, poslanske skupine ali najmanj deset poslancev v
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skladu z drugim odstavkom 225. člena tega poslovnika najkasneje v 14 dneh po dnevu seje, na
kateri je bilo opravljeno prvo glasovanje.
(2) Ponovne volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem
dni po preteku roka za predložitev novih kandidatur iz prejšnjega odstavka. Na novo predlagani
kandidat na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi kandidaturi predstavi programske
zasnove vlade.
(3) Če je bilo vloženih več predlogov kandidatur, se glasuje o vsakem kandidatu
posebej. Najprej se glasuje o kandidatu, ki ga je predlagal predsednik republike. Če ta ni
izvoljen, se glasuje o drugih kandidatih po vrstnem redu, kakor so bili vloženi predlogi
kandidatur. Če je izvoljen kandidat iz prej vloženega predloga, se o kandidatih iz kasneje
vloženih predlogov kandidatur ne glasuje.
228. člen
(1) Če ni izvoljen noben kandidat, lahko državni zbor sklene, da se izvedejo ponovne
volitve predsednika vlade v skladu s četrtim odstavkom 111. člena ustave.
(2) Ponovne volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najpozneje sedem
dni po sprejemu sklepa iz prejšnjega odstavka. Do začetka seje državnega zbora, na kateri se
opravijo ponovne volitve predsednika vlade, lahko predsednik republike, poslanske skupine ali
najmanj deset poslancev, ponovno predložijo svoje dotedanje predloge kandidatur ali nove
predloge kandidatur, v skladu z drugim odstavkom 225. člena tega poslovnika. Na ponovnih
volitvah se najprej glasuje o že prej predlaganih kandidatih po vrstnem redu števila glasov,
dobljenih pri prejšnjih glasovanjih. Če nobeden od teh kandidatov ni izvoljen, se nato glasuje o
na novo predlaganih kandidatih po vrstnem redu, kakor so bili vloženi predlogi kandidatur, med
katerimi ima prednost morebitni kandidat predsednika republike. Na novo predlagani kandidat
na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi kandidaturi predstavi programske zasnove
vlade.
b) Imenovanje ministrov
229. člen
(1) Predsednik vlade najkasneje v 15 dneh po izvolitvi predlaga državnemu zboru
imenovanje ministrov. Predlog kandidatur pošlje pisno predsedniku državnega zbora. Predlog
vsebuje listo kandidatov za ministre s sestavinami iz drugega odstavka 225. člena tega
poslovnika. Vsaka kandidatura na listi mora biti posebej obrazložena.
(2) Če predlog kandidatur ne vsebuje vseh sestavin iz drugega odstavka 225. člena
tega poslovnika ali če ni dana posebna obrazložitev za vsako kandidaturo, predsednik
državnega zbora pozove predsednika vlade, naj odpravi te pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti
niso odpravljene do seje državnega zbora, na kateri se imenujejo ministri, se glasuje samo o
imenovanju tistih ministrov, katerih kandidature so predložene v skladu s tem poslovnikom.
Glasuje se o imenovanju najmanj toliko ministrov, kolikor je potrebno imenovati ministrov, da
po zakonu vlada lahko nastopi funkcijo.
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230. člen
(1) Vsak kandidat za ministra se najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi
predloga kandidatur predstavi pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora in odgovarja na
vprašanja njegovih članov.
(2) Kandidat za ministra se predstavi delovnemu telesu, ki je ustanovljeno za
področje, na katerem bo opravljal funkcijo ministra. V sporu o pristojnosti med delovnimi telesi
odloči predsednik državnega zbora, pred katerim delovnim telesom se kandidat za ministra
predstavi.
(3) Če je kandidat za ministra član delovnega telesa, pred katerim se predstavi, ne
sme soodločati o mnenju o predstavitvi. V tem primeru ga nadomešča poslanec iz iste poslanske
skupine, ki ga določi vodja poslanske skupine.
231. člen
(1) Predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah po predstavitvi
kandidata za ministra pošlje predsedniku državnega zbora in predsedniku vlade mnenje o
predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo.
(2) Predsednik vlade lahko najkasneje v treh dneh po prejemu mnenja delovnega
telesa umakne predlog kandidature za ministra. V takem primeru lahko hkrati predloži novo
kandidaturo za ministra. Predstavitev na novo predloženih kandidatov se opravi najkasneje v
treh dneh po vložitvi novega predloga kandidature.
232. člen
O imenovanju ministrov glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov za
ministre kot celoti.
233. člen
(1) Če lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje na podlagi nove liste
kandidatov. Predsednik vlade lahko na novo listo kandidatov uvrsti kandidate za ministre, ki
jih je uvrstil na listo, ki ni bila izglasovana.
(2) Novo listo kandidatov predloži predsednik vlade najkasneje v desetih dneh od
dneva prvega glasovanja.
(3) Če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsednik vlade predlaga,
naj se o vsakem kandidatu z liste kandidatov glasuje posebej.
234. člen
(1) Če ministru preneha funkcija med mandatno dobo državnega zbora, se opravi
imenovanje novega ministra po določbah tega poslovnika o imenovanju ministrov in po
splošnih določbah tega poslovnika o volitvah in imenovanjih.
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(2) Predsednik vlade mora v desetih dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati
novega ministra ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam
ali jo poveril drugemu ministru.
c) Sodelovanje vlade pri delu državnega zbora
235. člen
(1) Predsednik vlade in ministri predstavljajo vlado v državnem zboru.
(2) Predsednik vlade ima splošno pravico predstavljati vlado v državnem zboru in
njegovih delovnih telesih.
(3) Na seji državnega zbora lahko predstavlja vlado minister ali predstojnik vladne
službe, ki ga določi vlada. V primeru odsotnosti ali zadržanosti lahko nadomešča ministra
državni sekretar ali predstojnik organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe pa
njegov namestnik.
(4) Na seji delovnega telesa predstavlja vlado minister, državni sekretar, predstojnik
organa v sestavi ministrstva ali predstojnik vladne službe, ki ga določi vlada. V primeru
odsotnosti ali zadržanosti nadomešča ministra državni sekretar ali predstojnik organa v sestavi
ministrstva, predstojnika vladne službe pa njegov namestnik.
(5) Če sta minister in državni sekretar zadržana zaradi obveznosti v institucijah
Evropske unije ali zaradi mednarodnih obveznosti, ju lahko na seji delovnega telesa nadomešča
generalni direktor direktorata v ministrstvu. Tako nadomeščanje pa je na seji državnega zbora
mogoče le, če tako odloči kolegij predsednika državnega zbora.
(6) V vsakem gradivu, ki ga pošlje vlada državnemu zboru, mora biti navedeno tudi,
kateri predstavniki vlade bodo sodelovali pri delu državnega zbora in delovnih teles.
236. člen
Državni zbor in njegova delovna telesa obveščajo vlado o svojih sejah, njihovem
dnevnem redu ter o sprejetih odločitvah in ji pošiljajo potrebno gradivo.
237. člen
Državni zbor lahko sprejme sklep, s katerim se od vlade ali od posameznega ministra
zahteva, da poroča državnemu zboru o izvrševanju zakonov, drugih predpisov, ki jih je sprejel
državni zbor, ter o drugih ukrepih iz svojih pristojnosti in njihovih učinkih.
238. člen
Poslanec ima pravico zahtevati od organov državne uprave pojasnila, ki so mu
potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.
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239. člen
(1) Vlada lahko poroča državnemu zboru o svojem delu pisno ali ustno na seji
državnega zbora.
(2) Če vlada pošlje državnemu zboru pisno poročilo, predsednik državnega zbora z
njim takoj seznani poslance. Predstavnik vlade lahko pisno poročilo obrazloži na seji državnega
zbora.
č) Poslanska vprašanja in pobude
240. člen
(1) Vsak poslanec lahko vladi ali posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju
vlade postavi vprašanje ali poda pobudo za ureditev posameznih zadev oziroma za sprejem
določenih ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva ali vladne
službe.
(2) Poslanska vprašanja so lahko ustna ali pisna. Poslanske pobude so lahko le pisne.
(3) Poslansko vprašanje ali pobuda morata biti kratka in jedrnata ter izražena tako,
da je njuna vsebina jasno razvidna.
241. člen
(1) Vsak mesec enkrat se na seji državnega zbora določi posebna točka dnevnega
reda za vprašanja poslancev.
(2) Za vsako obravnavo poslanskih vprašanj določi kolegij dan in uro začetka
obravnave poslanskih vprašanj in čas trajanja obravnave. Praviloma se tej obravnavi nameni
popoldanski del seje.
(3) Pri obravnavi poslanskih vprašanj morajo biti na seji državnega zbora navzoči
predsednik vlade in ministri ter generalni sekretar vlade.
(4) Predsednik vlade ali minister ali generalni sekretar vlade morajo svojo odsotnost
pri obravnavi poslanskih vprašanj na seji državnega zbora najaviti najkasneje pet dni pred
začetkom seje državnega zbora.
ča) Ustna vprašanja
242. člen
(1) Poslanec lahko na eni seji postavi največ dve ustni vprašanji.
(2) Poslansko vprašanje poslanec pisno prijavi predsedniku državnega zbora
najkasneje tri dni pred začetkom seje, na kateri se obravnavajo vprašanja poslancev, do 12. ure.
Prijava vsebuje vprašanje v skladu s tretjim odstavkom 240. člena tega poslovnika.
296

(3) Poslanska vprašanja v zvezi z dogodki, ki so se zgodili po roku iz prejšnjega
odstavka, lahko poslanec pisno prijavi najkasneje dve uri pred začetkom točke dnevnega reda,
v okviru katere se obravnavajo vprašanja poslancev.
(4) Predsednik državnega zbora pošlje vprašanje predsedniku vlade oziroma
ministru oziroma generalnemu sekretarju vlade, na katerega je naslovljeno, takoj po prejemu
pisne prijave.
243. člen
Če je iz pisne prijave razvidno, da gre očitno za poslansko vprašanje o zadevah, ki
so lokalnega pomena, ga predsednik državnega zbora pošlje vladi ali ministru, da pripravi pisni
odgovor.
244. člen
(1) Predsedujoči na seji državnega zbora pri določitvi vrstnega reda prijav poslanskih
vprašanj zagotovi, da pridejo na vrsto poslanci iz različnih poslanskih skupin s tem, da prva
štiri vprašanja postavijo poslanci opozicije in poslanec vladajoče koalicije. Če poslanec prijavi
dve ustni poslanski vprašanji, drugo vprašanje postavi potem, ko so vsi poslanci že predstavili
po eno poslansko vprašanje.
(2) Na prva štiri poslanska vprašanja poda odgovor predsednik vlade, če se nanašajo
na oblikovanje ali uresničevanje vladne politike.
245. člen
(1) Ustna predstavitev poslanskega vprašanja ne sme trajati več kot tri minute.
(2) Vrstni red poslanskih vprašanj, razen poslanskih vprašanj iz drugega odstavka
prejšnjega člena, je pripravljen tako, da je za dvema poslancema opozicije na vrsti poslanec s
strani vladajoče koalicije.
(3) Na poslansko vprašanje predsednik vlade oziroma minister oziroma generalni
sekretar vlade odgovori na isti seji v največ petih minutah. Če odgovora ne more dati na isti
seji, to ustno obrazloži in najkasneje v 30 dneh pošlje pisni odgovor.
246. člen
(1) Če poslanec ni zadovoljen z odgovorom, ki ga je dobil na seji, lahko zahteva
dopolnitev odgovora. Obrazložitev zahteve poslanca za dopolnitev odgovora ne sme trajati več
kot dve minuti, dopolnitev odgovora predsednika vlade ali ministra ali generalnega sekretarja
vlade pa ne več kot tri minute.
(2) Na predlog poslanca, ki je postavil vprašanje, lahko državni zbor sklene, da bo
na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru vlade ali ministra ali generalnega sekretarja vlade.
O tem odloči državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu.
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247. člen
Če zaradi časovne omejitve, odsotnosti predsednika vlade, ministra ali generalnega
sekretarja vlade ali zaradi drugega razloga predsednik vlade, minister ali generalni sekretar
vlade ni mogel odgovoriti na poslansko vprašanje, mora vlada, minister ali generalni sekretar
vlade v 30 dneh poslati pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko izjavi, da vztraja
pri ustnem odgovoru. V tem primeru se vprašanje uvrsti na naslednjo sejo državnega zbora.
čb) Pisna vprašanja in pobude
248. člen
Pisno vprašanje ali pobudo poslanec predloži predsedniku državnega zbora.
Predsednik državnega zbora pisno poslansko vprašanje oziroma pobudo takoj pošlje vladi
oziroma ministru ali generalnemu sekretarju vlade.
249. člen
(1) Vlada ali minister ali generalni sekretar vlade na pisno poslansko vprašanje ali
pobudo odgovori pisno v 30 dneh po prejemu vprašanja oziroma pobude.
(2) Predsednik državnega zbora z odgovorom takoj seznani poslanca, ki je postavil
pisno poslansko vprašanje ali pobudo. Če poslanec z odgovorom ni zadovoljen, lahko zahteva
dopolnitev odgovora. Vlada ali minister ali generalni sekretar vlade pošlje dopolnitev odgovora
v 15 dneh po prejemu zahteve.
čc) Neodgovorjena poslanska vprašanja in pobude po prenehanju mandata vlade, ministra ali
generalnega sekretarja vlade
249.a člen
Neodgovorjena poslanska vprašanja in pobude vladi, ministru ali generalnemu
sekretarju vlade postanejo z nastopom funkcije nove vlade, ministra ali generalnega sekretarja
vlade, brezpredmetna.
d) Interpelacija
250. člen
(1) Najmanj deset poslancev lahko vloži interpelacijo o delu vlade ali posameznega
ministra, v kateri mora biti jasno postavljeno in obrazloženo vprašanje, ki je predmet
interpelacije. Interpelacijo podpišejo vsi poslanci, ki so jo vložili.
(2) Predsednik državnega zbora interpelacijo takoj pošlje predsedniku vlade oziroma
ministru, na katerega se nanaša, in vsem poslancem. Hkrati določi predsedniku vlade oziroma
ministru rok za odgovor, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.
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251. člen
(1) Odgovor vlade oziroma ministra na interpelacijo predsednik državnega zbora
takoj pošlje vsem poslancem.
(2) Državni zbor razpravlja in odloča o interpelaciji najkasneje na prvi naslednji seji
po prejemu odgovora vlade oziroma ministra, če so poslanci dobili odgovor na interpelacijo
najmanj 15 dni pred sejo, oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor na
interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ni bil dan.
252. člen
(1) Pred razpravo o interpelaciji na seji državnega zbora lahko predstavnik
poslancev, ki so vložili interpelacijo, obrazloži interpelacijo.
(2) Predsednik vlade ali minister, na katerega se nanaša interpelacija, lahko pred
razpravo obrazloži pisni odgovor ali ustno odgovori na interpelacijo.
(3) Predlagatelji lahko umaknejo interpelacijo do konca razprave o interpelaciji.
253. člen
(1) Po končani razpravi o interpelaciji lahko predlagatelji interpelacije predlagajo,
naj državni zbor sprejme sklep, s katerim se oceni delo vlade oziroma ministra.
(2) Po končani razpravi o interpelaciji o delu vlade lahko najmanj deset poslancev
zahteva, da se glasuje o nezaupnici vladi, če hkrati s to zahtevo predlagajo izvolitev novega
predsednika vlade.
(3) Po končani razpravi o interpelaciji o delu ministra lahko najmanj deset poslancev
zahteva, da se glasuje o nezaupnici ministru, zoper katerega je bila vložena interpelacija.
(4) Če sta po končani razpravi o interpelaciji vložena predlog iz prvega odstavka tega
člena in zahteva iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, državni zbor najprej glasuje o
zahtevi iz drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(5) Nezaupnica vladi je izglasovana, če je izvoljen nov predsednik vlade.
(6) Glede postopka za izvolitev novega predsednika vlade veljajo določbe tega
poslovnika o nezaupnici vladi.
(7) Če je izglasovana nezaupnica ministru, se šteje, da je minister razrešen.
e) Nezaupnica vladi
254. člen
(1) O nezaupnici vladi odloča državni zbor na pisni predlog najmanj desetih
poslancev, naj se izvoli nov predsednik vlade.
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(2) Predsednik državnega zbora predlog takoj pošlje predsedniku vlade, predsedniku
republike in vsem poslancem.
(3) Pred volitvami novega predsednika vlade lahko predsednik vlade odgovori na
predlog in obrazloži svoje poglede na dotedanje delo vlade.
255. člen
(1) Glede vsebine predloga za izvolitev novega predsednika vlade velja določba
drugega odstavka 225. člena tega poslovnika.
(2) Če je vloženih več predlogov za izvolitev novega predsednika vlade, se uvrstijo
na dnevni red seje državnega zbora po vrstnem redu, kakor so bili vloženi. Glasovanje o vsakem
predlaganem kandidatu za novega predsednika vlade se opravi v posebni točki dnevnega reda.
(3) Predlagani kandidat na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi
kandidaturi predstavi programske zasnove vlade.
256. člen
(1) Volitve novega predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem
dni po vložitvi predloga za izvolitev.
(2) Državni zbor lahko na predlog najmanj desetih poslancev ali predsednika
državnega zbora z večino glasov vseh poslancev odloči, da se volitve opravijo kasneje, vendar
najkasneje v 30 dneh po vložitvi predloga za izvolitev novega predsednika vlade.
f) Zaupnica vladi
257. člen
(1) Zahtevo, naj državni zbor glasuje o zaupnici vladi, predsednik vlade pošlje pisno
predsedniku državnega zbora.
(2) O zaupnici se glasuje najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po vložitvi zahteve.
(3) Pred glasovanjem o zaupnici lahko predsednik vlade obrazloži zahtevo.
258. člen
(1) Predsednik vlade lahko vprašanje zaupnice veže na sprejem zakona ali druge
odločitve v državnem zboru, pri čemer predlaga, naj se zakon ali druga odločitev sprejme ali
naj se ne sprejme.
(2) Vprašanje zaupnice lahko v tem primeru postavi predsednik vlade tudi na seji
državnega zbora pred glasovanjem o zakonu ali kaki drugi odločitvi.
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(3) Če predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona ali kake druge
odločitve v državnem zboru, se o zaupnici ne glasuje posebej, temveč se glasuje samo o zakonu
ali drugi odločitvi.
(4) Šteje se, da je bila vladi izglasovana zaupnica, če je državni zbor glasoval o
zakonu ali o drugi odločitvi v skladu s predlogom predsednika vlade.
(5) Če je državni zbor glasoval o zakonu ali o drugi odločitvi v nasprotju s predlogom
predsednika vlade, se šteje, da vladi ni bila izglasovana zaupnica.
259. člen
Če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik republike, poslanska skupina
ali najmanj deset poslancev najkasneje v sedmih dneh predložijo kandidature za novega
predsednika vlade. Glede postopka pri izvolitvi novega predsednika vlade veljajo določbe od
225. do 228. člena tega poslovnika, s tem da je treba v tem primeru, če kandidat pri prvem
glasovanju ni izvoljen (227. člen), predložiti nove kandidature najkasneje v treh dneh po dnevu
seje, na kateri je bilo opravljeno prvo glasovanje.
260. člen
(1) Če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik vlade zahteva ponovno
glasovanje o zaupnici. Če je bilo prvo glasovanje o zaupnici povezano s sprejemom zakona ali
druge odločitve v državnem zboru, ponovno glasovanje o zaupnici ne spremeni že sprejete
odločitve.
(2) Če vladi tudi pri ponovnem glasovanju o zaupnici ni izglasovana zaupnica, se
glasovanje o zaupnici ne more ponoviti.
g) Odstop vlade ali ministra
261. člen
(1) Predsednik vlade o svojem odstopu ali o odstopu ministra pisno obvesti
predsednika državnega zbora. O odstopu ministra obvesti najkasneje v sedmih dneh po prejemu
pisne izjave ministra, da odstopa.
(2) Obvestilo o odstopu predsednika vlade ali ministra se uvrsti na dnevni red seje
državnega zbora najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila.
(3) Šteje se, da je predsedniku vlade ali ministru prenehala funkcija, ko je bil državni
zbor na seji obveščen o odstopu.
(4) Za izvolitev novega predsednika vlade in imenovanje novih ministrov veljajo
določbe 225. do 234. člena tega poslovnika.
4. Razmerja državnega zbora do ustavnega sodišča
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262. člen
Državni zbor lahko sklene, da vloži zahtevo za začetek postopka pred ustavnim
sodiščem za odločitev o:
- ustavnosti in zakonitosti predpisa vlade ali ministra, predpisa lokalne skupnosti ali
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil,
- sporu glede pristojnosti med državnim zborom in predsednikom republike, vlado, sodiščem
ali drugim državnim organom ali organom lokalne skupnosti,
- protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.
263. člen
(1) Predlog, naj državni zbor začne postopek pred ustavnim sodiščem, lahko da vsak
poslanec.
(2) Predlog se vloži pisno in mora vsebovati opredeljeno zahtevo za začetek
postopka pred ustavnim sodiščem z obrazložitvijo.
(3) Predsednik državnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu delovnemu
telesu in zakonodajno-pravni službi.
(4) Matično delovno telo obravnava predlog potem, ko je dobilo mnenje
zakonodajno-pravne službe.
264. člen
(1) Na podlagi sklepa državnega zbora, da začne postopek pred ustavnim sodiščem,
oblikuje končno besedilo zahteve za začetek postopka zakonodajno-pravna služba.
(2) Zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem pošlje ustavnemu sodišču
predsednik državnega zbora, ki določi tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred
ustavnim sodiščem.
265. člen
(1) Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru zahtevo ali pobudo za začetek
postopka pred ustavnim sodiščem ali sklep o začetku postopka kot nasprotnemu udeležencu v
tem postopku zaradi odgovora na zahtevo oziroma pobudo ali zaradi podatkov in pojasnil v
postopku preizkusa pobude, pošlje predsednik državnega zbora tako zahtevo oziroma pobudo
ali sklep v mnenje matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi ter vladi.
(2) Matično delovno telo obravnava zahtevo oziroma pobudo ali sklep iz prejšnjega
odstavka potem, ko je dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe ter vlade.
(3) Če predsednik matičnega delovnega telesa ugotovi, da obravnave ne bo mogoče
opraviti v roku, ki ga je za odgovor določilo ustavno sodišče, o tem obvesti predsednika
državnega zbora, ki o tem obvesti ustavno sodišče in mu predlaga podaljšanje roka za odgovor.
266. člen
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(1) Odgovor na zahtevo oziroma pobudo ter podatke in pojasnila v zvezi s pobudo iz
prejšnjega člena pripravi na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa zakonodajno-pravna
služba.
(2) Odgovor oziroma podatke in pojasnila pošlje ustavnemu sodišču predsednik
državnega zbora, ki določi tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim
sodiščem.
267. člen
(1) Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora dodatne podatke in pojasnila
v postopku, v katerem je državni zbor udeleženec, pošlje ustavnemu sodišču zahtevane podatke
in pojasnila predstavnik državnega zbora v postopku pred ustavnim sodiščem.
(2) Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora podatke in pojasnila v
postopku, v katerem državni zbor ni udeleženec, pošlje ustavnemu sodišču zahtevane podatke
in pojasnila generalni sekretar.
268. člen
(1) Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor ustavno pritožbo zoper
posamični akt ki ga je izdal državni zbor, pripravi odgovor delovno telo, ki je akt predlagalo,
ali služba, ki je pripravila predlog akta, če akta ni predlagalo delovno telo. Odgovor pošlje
ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki določi tudi predstavnika državnega zbora v
postopku pred ustavnim sodiščem.
(2) Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor ustavno pritožbo zoper
posamični akt, ki ga je izdalo delovno telo državnega zbora, pošlje odgovor ustavnemu sodišču
delovno telo, ki je akt izdalo. To delovno telo določi tudi svojega predstavnika v postopku pred
ustavnim sodiščem.
(3) Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor ustavno pritožbo zoper
posamični akt, ki ga je izdala služba državnega zbora, pošlje odgovor ustavnemu sodišču
generalni sekretar, ki določi tudi predstavnika službe v postopku pred ustavnim sodiščem.
269. člen
(1) Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor zahtevo predsednika
republike, vlade, sodišča ali drugega državnega organa ali organa lokalne skupnosti za odločitev
o sporu glede pristojnosti med državnim zborom in predsednikom republike, vlado, sodiščem
ali drugim državnim organom ali organom lokalne skupnosti ali pobudo za rešitev takega spora,
ki jo je vložila stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora o pristojnosti, pošlje
predsednik državnega zbora tako zahtevo oziroma pobudo v mnenje matičnemu delovnemu
telesu in zakonodajno-pravni službi.
(2) Matično delovno telo obravnava tako zahtevo oziroma pobudo potem, ko je
dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe in pripravi odgovor.
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(3) Na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa pripravi odgovor na zahtevo
oziroma pobudo zakonodajno-pravna služba. Odgovor pošlje ustavnemu sodišču predsednik
državnega zbora, ki tudi določi predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim
sodiščem.
270. člen
Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor pritožbo proti odločitvi
državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, pripravi odgovor mandatno-volilna komisija.
Odgovor pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki določi tudi predstavnika
državnega zbora v postopku pred ustavnim sodiščem.
271. člen
Kadar ustavno sodišče obvesti državni zbor o predlogu predsednika republike, vlade
ali tretjine poslancev, naj ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe izreče
mnenje o njeni skladnosti z ustavo, državni zbor prekine postopek za ratifikacijo mednarodne
pogodbe, dokler ne dobi mnenja ustavnega sodišča.
5. Razmerja državnega zbora do varuha človekovih pravic
272. člen
(1) Na redni seji državnega zbora je v času jesenskega zasedanja državnega zbora
predvidena posebna točka dnevnega reda za obravnavo rednega letnega poročila varuha
človekovih pravic. Na redni seji državnega zbora se v času pomladanskega ali jesenskega
zasedanja državnega zbora lahko predvidi tudi posebna točka dnevnega reda za obravnavo
posebnega poročila varuha človekovih pravic.
(2) Poročilo varuha človekovih pravic predsednik državnega zbora pošlje tudi vladi,
ki lahko nanj poda mnenje.
(3) Posebno poročilo se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora, če so ga poslanci
dobili vsaj 15 dni pred sejo.
(4) Pri obravnavi posebnega poročila morajo biti na seji državnega zbora navzoči
ministri katerih področje delovanja posebno poročilo obravnava.
(5) Po koncu obravnave državni zbor sprejme priporočilo iz 111. člena tega
poslovnika.
6. Razmerja državnega zbora do drugih državnih organov
273. člen
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(1) Kadar sodišče ali drug državni organ v postopku v skladu z zakonom zahteva od
državnega zbora odgovor, stališče ali podatke, določi predsednik državnega zbora delovno telo
ali službo, ki naj to pripravi.
(2) Odgovor iz prejšnjega odstavka pošlje sodišču oziroma drugemu državnemu
organu generalni sekretar.
V.a POSTOPEK S PREDLOGI AKTOV IN Z DRUGIMI PREDLOGI PO PREDČASNEM
PRENEHANJU MANDATA POSLANCA
273.a člen
Če poslancu, ki je sopredlagatelj predloga, za vložitev katerega je z ustavo, zakonom
ali tem poslovnikom predpisano določeno število predlagateljev, preneha mandat pred iztekom
mandatne dobe državnega zbora, to ne vpliva na nadaljevanje postopka.
273.b člen
Če poslancu, ki je vložil predlog zakona ali drugega akta, preneha mandat pred
iztekom mandatne dobe državnega zbora, lahko drug poslanec ne glede na določbo drugega
odstavka 114. člena tega poslovnika najkasneje do izteka roka iz prvega odstavka 118. člena
tega poslovnika prevzame predlagateljstvo ali priglasi sopredlagateljstvo.
VI. MEDNARODNO IN DRUGO SODELOVANJE
1. Mednarodno sodelovanje
274. člen
(1) Državni zbor sodeluje s predstavniškimi telesi drugih držav, z mednarodnimi
parlamentarnimi institucijami ter z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi telesi.
(2) V zadevah skupnega interesa državni zbor zlasti usklajuje stališča, organizira
skupne aktivnosti, organizira skupne sestanke predstavnikov, izmenjuje delegacije, organizira
študijske obiske strokovnjakov ter izmenjuje dokumentacijsko in informativno gradivo.
(3) Državni zbor oblikuje tudi skupna delovna telesa s predstavniškimi telesi drugih
držav, mednarodnimi institucijami in organizacijami.
(4) Pravilnik o izvajanju mednarodne dejavnosti državnega zbora sprejme kolegij.
275. člen
(1) Sestavo delegacij v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih
organizacijah in mednarodnih telesih določi kolegij na predlog delovnega telesa, pristojnega za
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mednarodne odnose, v primeru mednarodnega sodelovanja v okviru Evropske unije pa na
predlog delovnega telesa, pristojnega za to področje.
(2) Pri sestavi delegacij iz prejšnjega odstavka se upošteva ustrezna zastopanost
poslanskih skupin v državnem zboru.
2. Sodelovanje s slovenskimi manjšinami, izseljenci in zdomci
276. člen
(1) Pri obravnavanju vprašanj, ki zadevajo uresničevanje skrbi za avtohtone
slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce ter
pospeševanje njihovih stikov z domovino, se na seje državnega zbora in njegovih delovnih teles
vabijo predstavniki organizacij slovenskih narodnih manjšin ter slovenskih izseljencev in
zdomcev ali posamezni pripadniki teh skupnosti.
(2) Pred obravnavanjem vprašanj iz prejšnjega odstavka državni zbor in njegova
delovna telesa lahko zaprosijo za mnenje organizacije slovenskih narodnih manjšin, izseljencev
in zdomcev.
277. člen
Organizacije slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah ter slovenskih
izseljencev in zdomcev lahko pošiljajo državnemu zboru pobude in predloge v zvezi z vprašanji
iz prejšnjega člena. Te pobude in predloge obravnava matično delovno telo, ki lahko državnemu
zboru predlaga, da o njih zavzame stališče ali sprejme ustrezen akt.
VII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM ALI IZREDNEM STANJU
278. člen
V vojnem ali izrednem stanju so v skladu z nastalimi razmerami ter potrebami
obrambe in varnosti dopustna odstopanja od določb tega poslovnika glede:
- rokov, določenih za sklicevanje sej državnega zbora in njegovih delovnih teles ter za
pošiljanje gradiva,
- načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiva ter glede prostorov, kraja in časa sklicevanja
sej,
- rokov za obravnavanje predlogov zakonov in drugih aktov,
- obravnavanja predlogov zakonov in drugih aktov v delovnih telesih,
- javnosti dela in obveščanja javnosti o delu državnega zbora.
279. člen
V vojnem ali izrednem stanju predsednik državnega zbora ugotavlja in obvešča
vlado in predsednika republike:
- da se državni zbor ne more sestati,
- da so prenehale okoliščine, zaradi katerih se državni zbor ni mogel sestati.
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280. člen
Če se v vojnem ali izrednem stanju državni zbor ne more sestati in zato predsednik
republike sprejema odločitve iz 92. člena ustave in izdaja uredbe z zakonsko močjo, državni
zbor obravnava te odločitve in uredbe ter odloči o njihovi potrditvi takoj, ko se sestane.
281. člen
(1) V vojnem ali izrednem stanju poslanci osebno ali prek pristojnih državnih
organov nemudoma obveščajo predsednika državnega zbora o naslovu in telefonu, na katerem
so dosegljivi.
(2) Poveljstva, enote in zavodi obrambnih sil, policija in drugi državni organi v
vojnem ali izrednem stanju zagotavljajo poslancem vso potrebno in mogočo pomoč, da se lahko
udeležujejo sej državnega zbora in njegovih delovnih teles.
VIII. RAZLAGA POSLOVNIKA
282. člen
(1) Med sejo državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa razlaga poslovnik
predsedujoči.
(2) Zunaj seje daje razlago poslovnika komisija za poslovnik na pobudo poslancev,
delovnih teles državnega zbora ali vlade.
(3) Komisija po potrebi pridobi mnenje zakonodajno-pravne službe. Razlago
sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
(4) Komisija lahko predlaga, naj državni zbor sprejme avtentično razlago poslovnika
po postopku, ki je s tem poslovnikom določen za avtentično razlago zakona.
IX. ROKI
283. člen
(1) Roki, ki so določeni s tem poslovnikom po urah, tečejo ne glede na nedelje,
državne praznike in druge dela proste dneve.
(2) Roki, ki so določeni s tem poslovnikom po dnevih in se iztečejo na soboto,
nedeljo, državni praznik ali drug dela prost dan, se podaljšajo na prvi naslednji delovni dan.

Poslovnik državnega zbora – PoDZ-1 (Uradni list RS, št. 35/02) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
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»X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
284. člen
(1) Postopki za sprejem aktov državnega zbora, ki so bili začeti pred uveljavitvijo
tega poslovnika, se nadaljujejo in končajo po določbah tega poslovnika na naslednji način:
- za predloge zakonov, o katerih še ni bila končana prva obravnava, se šteje, da se je
zakonodajni postopek začel in se obravnavajo v celoti po določbah tega poslovnika; rok iz
123. člena prične teči 30. dan po uveljavitvi tega poslovnika, razen za predloge zakonov,
ki so bili uvrščeni v terminski program za obdobje drugega meseca po uveljavitvi tega
poslovnika; zanje prične teči rok iz 123. člena z dnem sprejema terminskega programa;
- obravnava predlogov zakonov, o katerih je bila prva obravnava končana, predlagatelj pa še
ni vložil predloga zakona za drugo obravnavo, se nadaljuje z obravnavo zakona v matičnem
delovnem telesu po določbah tega poslovnika za drugo obravnavo, s tem da predlog zakona
za drugo obravnavo pripravi predlagatelj;
- obravnava predlogov zakonov, ki so bili vloženi v drugo obravnavo, se nadaljuje z
obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem telesu po določbah tega poslovnika za
drugo obravnavo;
- obravnava predlogov zakonov, o katerih se je končala druga obravnava, se nadaljuje po
določbah tega poslovnika o tretji obravnavi, s tem da predlog zakona, če v tretjo obravnavo
še ni bil vložen, pripravi predlagatelj;
- obravnava predlogov zakonov, za katere je državni zbor sklenil, da se obravnavajo po
hitrem postopku, se nadaljuje po določbah tega poslovnika o nujnem postopku;
- obravnava predlogov nacionalnih programov se prične znova.
(2) Obravnava drugih predlogov aktov, ki se obravnavajo po določbah poslovnika za
obravnavo in sprejem zakona, se nadaljuje po določbah prejšnjega odstavka.
(3) Predlogi za obravnavo zakonov po hitrem postopku, ki so bili podani pred
uveljavitvijo tega poslovnika, se štejejo za predloge za obravnavo po nujnem postopku.
Predlogi za obravnavo po hitrem postopku, ki jih ni podala vlada, se ne upoštevajo.
(4) Obravnava predlogov zakonov, za katere je državni zbor sklenil, da se
obravnavajo po skrajšanem postopku, se nadaljuje po določbah tega poslovnika o skrajšanem
postopku.
(5) Amandmaji, ki so bili vloženi po določbah sedanjega poslovnika, se ne
upoštevajo.
(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se za obravnavo predlogov aktov na
seji, ki jo je državni zbor pričel pred uveljavitvijo tega poslovnika, pa je ob uveljavitvi še ni
končal, uporabljajo določbe poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95
– popravek, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001, 13/2001 in 45/2001 – odločba US).
285. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, prenehata z delom komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve in mandatno-imunitetna komisija. Državni zbor
najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega poslovnika imenuje predsednika in podpredsednike
mandatno-volilne komisije, poslanske skupine pa najkasneje v 18 dneh po uveljavitvi tega
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poslovnika določijo svoje člane glede na število mest, ki ji v mandatno-volilni komisiji
pripadajo.
(2) Dosedanji sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve od uveljavitve tega
poslovnika nadaljuje delo kot zakonodajno-pravna služba po določbah tega poslovnika.
286. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati dosedanji poslovnik državnega
zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 – popravek, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001,
13/2001 in 45/2001 – odločba US).
287. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v državnem zboru se
sprejme v dveh mesecih po uveljavitvi tega poslovnika. Do sprejema tega akta se uporabljata
odlok o organizaciji in delu služb državnega zbora (Uradni list RS, št. 19/97 in 124/2000) in
pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službah državnega zbora, kolikor nista
v nasprotju s tem poslovnikom.
288. člen
(1) Ta poslovnik začne veljati 15. julija 2002.
(2) Določbi drugega odstavka 25. člena in drugega odstavka 27. člena tega
poslovnika začneta veljati s prenehanjem mandata generalnemu sekretarju oziroma sekretarju
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
(3) Določbe 172. člena do 183. člena tega poslovnika začnejo veljati 15. dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Obravnava predlogov za začetek postopka za
spremembo ustave Republike Slovenije, ki se je začela pred uveljavitvijo določb iz prejšnjega
stavka, se nadaljuje po določbah 172. do 183. člena tega poslovnika.«.

Dopolnitve Poslovnika državnega zbora – PoDZ-1A (Uradni list RS, št. 60/04) vsebujejo
naslednjo končno določbo:

»2. člen
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«.
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Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora – PoDZ-1B (Uradni list RS, št.
64/07) vsebujejo naslednjo končno določbo:

»KONČNA DOLOČBA
56. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora – PoDZ-1C (Uradni list RS, št.
105/10) vsebujejo naslednjo končno določbo:

»KONČNA DOLOČBA
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Spremembe in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora – PoDZ-1D (Uradni list RS, št.
80/13) vsebujejo naslednjo končno določbo:

»4. člen
Te spremembe in dopolnitev poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora – PoDZ-1E (Uradni list RS, št.
38/17) vsebujejo naslednjo končno določbo:

»KONČNA DOLOČBA
61. člen
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Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.«.
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2. Relevantne določbe Ustave Republike Slovenije
1. člen
Slovenija je demokratična republika.
2. člen
Slovenija je pravna in socialna država.
3. člen
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.
3.a člen
Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino
glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije,
ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel
pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.
Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše
referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno
glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede
zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.
Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese
izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh
organizacij.
V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere
Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o
predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema
stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado
iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih
poslancev.
8. člen
Zakoni in drugi 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.
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47. člen
(izročitev)
Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti ali predati, razen če obveznost izročitve ali predaje
izhaja iz mednarodne pogodbe, s katero Slovenija v skladu z določbo prvega odstavka 3.a
člena prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo.
IV. DRŽAVNA UREDITEV
a) Državni zbor
80. člen
(sestava in volitve)
Državni zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije in šteje 90 poslancev.
Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
V državni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev.
Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega
predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v Državni zbor, pri čemer imajo
volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom.
81. člen
(mandatna doba državnega zbora)
Državni zbor se voli za štiri leta.
Če bi se mandatna doba državnega zbora iztekla med vojno ali v času trajanja izrednega
stanja, preneha njegov mandat šest mesecev po prenehanju vojne ali izrednega stanja, lahko
pa tudi prej, če sam tako sklene.
Volitve v državni zbor razpiše predsednik republike. Nov državni zbor se izvoli najprej dva
meseca in najkasneje 15 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora.
Če se državni zbor razpusti, se izvoli nov najkasneje dva meseca po razpustu prejšnjega.
Mandatna doba prejšnjega državnega zbora se konča s prvo sejo novega državnega zbora, ki
jo skliče predsednik republike najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi.
82. člen
(poslanci)
Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila.
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Zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca z
drugimi funkcijami in dejavnostmi.
Državni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odločitvi državnega zbora je v skladu z
zakonom mogoča pritožba na ustavno sodišče.
83. člen
(poslanska imuniteta)
Poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah
državnega zbora ali njegovih delovnih teles.
Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti
kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem
dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let.
Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten
pri kaznivem dejanju iz prejšnjega odstavka.
84. člen
(predsednik državnega zbora)
Državni zbor ima predsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh poslancev.
85. člen
(zasedanja državnega zbora)
Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah.
Redne in izredne seje sklicuje predsednik državnega zbora; izredno sejo mora sklicati, če to
zahteva najmanj četrtina poslancev državnega zbora ali predsednik republike.
86. člen
(odločanje)
Državni zbor sklepa, če je na seji navzoča večina poslancev. Državni zbor sprejema zakone in
druge odločitve ter ratificira mednarodne pogodbe z večino opredeljenih glasov navzočih
poslancev, kadar ni z ustavo ali z zakonom določena drugačna večina.
87. člen
(zakonska pristojnost državnega zbora)
Pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb lahko državni zbor določa samo z zakonom.
88. člen
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(zakonska iniciativa)
Zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon lahko predloži tudi najmanj pet tisoč
volilcev.
89. člen
(zakonodajni postopek)
Državni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s poslovnikom drugače določeno.
90. člen
(zakonodajni referendum)
Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj
štirideset tisoč volivcev.
Referenduma ni dopustno razpisati:
- o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic
naravnih nesreč,
- o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za
izvrševanje državnega proračuna,
-

o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,

- o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ali drugo protiustavnost.
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.
Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno
glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov
navzočih poslancev.
91. člen
(razglasitev zakona)
Zakone razglaša predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu.
Državni svet lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona in še pred njegovo razglasitvijo
zahteva, da državni zbor o njem še enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju mora za sprejem
zakona glasovati večina vseh poslancev, razen če ustava za sprejem obravnavanega zakona
predvideva večje število glasov. Ponovna odločitev državnega zbora je dokončna.
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92. člen
(vojno in izredno stanje)
Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države. O
razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog
vlade državni zbor.
Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil.
Kadar se državni zbor ne more sestati, odloča o zadevah iz prvega in drugega odstavka
predsednik republike. Odločitve mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta
sestane.
93. člen
(parlamentarna preiskava)
Državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo
tretjine poslancev državnega zbora ali na zahtevo državnega sveta. V ta namen imenuje
komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preučevanja smiselno enaka pooblastila kakor
pravosodni organi.
94. člen
(poslovnik državnega zbora)
Državni zbor ima poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.
95. člen
(nagrajevanje poslancev)
Poslanci državnega zbora dobivajo plačo ali nadomestilo, ki sta določeni z zakonom.
b) Državni svet
96. člen
(sestava)
Državni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov.
Državni svet ima 40 članov.
Sestavljajo ga:
-

štirje predstavniki delodajalcev;

-

štirje predstavniki delojemalcev;

316

-

štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;

-

šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti;

-

dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.

Organizacijo državnega sveta ureja zakon.
97. člen
(pristojnosti državnega sveta)
Državni svet lahko:
-

predlaga državnemu zboru sprejem zakonov;

-

daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti;

-

zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča;

-

(črtana);

-

zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. člena.

Na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje o posamezni zadevi.
98. člen
(volitve)
Volitve v državni svet ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov
vseh poslancev.
Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let.
99. člen
(odločanje)
Državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina članov.
Državni svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
100. člen
(nezdružljivost funkcije in imuniteta)
Član državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec v državnem zboru.
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Člani državnega sveta uživajo enako imuniteto kakor poslanci. O imuniteti odloča državni
svet.
101. člen
(poslovnik državnega sveta)
Državni svet ima poslovnik, ki ga sprejme z večino glasov vseh članov.

124. člen
(obramba države)
Vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja ureja
zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.
Izvajanje obrambe nadzoruje državni zbor.
Pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in
nenasilja.

153. člen
(usklajenost pravnih aktov)
Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo.
Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi
mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in drugi
splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni.
Posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.
160. člen
(pristojnosti ustavnega sodišča)
Ustavno sodišče odloča:
-

o skladnosti zakonov z ustavo;

- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s
splošnimi načeli mednarodnega prava;
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-

o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z zakoni;

-

o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni;

- o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo; zakoni in
podzakonskimi predpisi;
- o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s
posamičnimi akti;
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi
skupnostmi;
-

o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi;

-

o sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado;

-

o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;

-

in o drugih zadevah, ki so mu naložene s to ustavo ali z zakoni.

Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora izreka ustavno
sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo.
Državni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodišča.
Če zakon ne določa drugače, odloča ustavno sodišče o ustavni pritožbi le, če je bilo izčrpano
pravno varstvo. O tem, ali ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obravnavo, odloči na
podlagi meril in postopka, določenih z zakonom.
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3. Relevantne določbe Pogodbe o Evropski uniji545
Člen 10
1. Delovanje Unije temelji na predstavniški demokraciji.
2. Državljani so na ravni Unije neposredno zastopani v Evropskem parlamentu.
Države članice v Evropskem svetu predstavljajo voditelji držav ali vlad in v Svetu njihove
vlade, ki so demokratično odgovorni bodisi svojemu nacionalnemu parlamentu bodisi svojim
državljanom.
3. Vsak državljan ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Odločitve se
sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani.
4. Politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k
izražanju volje državljanov Unije.
Člen 12
Nacionalni parlamenti dejavno prispevajo k dobremu delovanju Unije, tako da:
a) jih institucije Unije obveščajo in jim predložijo osnutke zakonodajnih aktov Unije v skladu
s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji;
b) skrbijo za spoštovanje načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel
subsidiarnosti in sorazmernosti;
c) v okviru območja svobode, varnosti in pravice sodelujejo v mehanizmih ocenjevanja
izvajanja politik Unije na tem področju v skladu s členom 70 Pogodbe o delovanju Evropske
unije ter so vključeni v politični nadzor Europola in ocenjevanje dejavnosti Eurojusta v skladu
s členoma 88 in 85 navedene pogodbe;
d) sodelujejo v postopkih za spremembo Pogodb v skladu s členom 48 te pogodbe;
e) so obveščeni o prošnjah za pristop k Uniji v skladu s členom 49 te pogodbe;
f) so udeleženi pri medparlamentarnem sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in z
Evropskim parlamentom v skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski
uniji.

545

Pogodba o Evropski uniji Ur. l. Evropske unije SL, 2010/C 83/1, z dne 30. 3. 2010.

320

5. Protokol št. 1 o Vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji546
PROTOKOL (št. 1)
O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKI UNIJI
VISOKE POGODBENICE SO SE
OB SKLICEVANJU na to, da je način nadzora nacionalnih parlamentov nad njihovimi vladami
v zvezi z dejavnostmi Evropske unije predmet vsake ustavne ureditve in prakse vsake države
članice,
Z ŽELJO, da bi spodbudile večjo udeležbo nacionalnih parlamentov pri dejavnostih Evropske
unije in jim zagotovile boljše možnosti za izražanje mnenj o osnutkih zakonodajnih aktov
Evropske unije kakor tudi o drugih vprašanjih, ki bi lahko bila zanje posebnega pomena,
DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o
delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo:
NASLOV I
OBVEŠČANJE NACIONALNIH PARLAMENTOV
Člen 1
Komisija svoje posvetovalne dokumente (zelene in bele knjige ter sporočila) ob objavi
neposredno pošlje nacionalnim parlamentom. Komisija pošlje nacionalnim parlamentom tudi
letni zakonodajni program in vse druge instrumente zakonodajnega načrtovanja ali politične
strategije, sočasno kot Evropskemu parlamentu in Svetu.
Člen 2
Osnutki zakonodajnih aktov, ki se pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu, se posredujejo
nacionalnim parlamentom.
Za namene tega protokola pomeni „osnutek zakonodajnega akta“ predloge Komisije, pobude
skupine držav članic, pobude Evropskega parlamenta, zahteve Sodišča, priporočila Evropske
centralne banke in zahteve Evropske investicijske banke za sprejetje zakonodajnega akta.
Komisija osnutke zakonodajnih aktov, ki jih predloži sama, sočasno kot Evropskemu
parlamentu in Svetu neposredno pošlje nacionalnim parlamentom.
Evropski parlament osnutke zakonodajnih aktov, ki jih predloži sam, neposredno pošlje
nacionalnim parlamentom.
Osnutke zakonodajnih aktov, ki jih predloži skupina držav članic, Sodišče, Evropska centralna
banka ali Evropska investicijska banka, pošlje nacionalnim parlamentom Svet.

546

Protokol št. 1 o Vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji , Ur. l. EU C 326/1, 26.10.2012.
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Člen 3
Nacionalni parlamenti lahko predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije po
postopku iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti pošljejo obrazloženo
mnenje o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti.
Če osnutek zakonodajnega akta predloži skupina držav članic, predsednik Sveta obrazloženo
mnenje ali obrazložena mnenja pošlje vladam teh držav članic.
Če osnutek zakonodajnega akta predloži Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska
investicijska banka, predsednik Sveta obrazloženo mnenje ali obrazložena mnenja pošlje
zadevni instituciji ali organu.
Člen 4
Od dne, ko je nacionalnim parlamentom na voljo osnutek zakonodajnega akta v uradnih jezikih
Unije, do dne, ko je uvrščen na začasni dnevni red Sveta zaradi njegovega sprejetja ali sprejetja
stališča po zakonodajnem postopku, mora preteči rok osmih tednov. Izjeme so možne v nujnih
primerih, ki se utemeljijo v aktu ali stališču Sveta. Razen v nujnih primerih, ki so bili ustrezno
utemeljeni, se v teh osmih tednih ne sme sprejeti nikakršen dogovor o osnutku zakonodajnega
akta. Razen v nujnih primerih, ki so bili ustrezno utemeljeni, mora med uvrstitvijo osnutka
zakonodajnega akta na začasni dnevni red Sveta in sprejetjem stališča preteči deset dni.
Člen 5
Dnevni redi in rezultati sej Sveta, vključno z zapisniki sej, na katerih je Svet razpravljal o
osnutkih zakonodajnih aktov, se sočasno kot vladam držav članic neposredno pošljejo
nacionalnim parlamentom.
Člen 6
Če namerava Evropski svet uporabiti prvi ali drugi pododstavek člena 48(7) Pogodbe o
Evropski uniji, se nacionalni parlamenti o pobudi Evropskega sveta obvestijo najmanj šest
mesecev pred sprejetjem sklepa.
Člen 7
Računsko sodišče pošlje svoje letno poročilo v vednost nacionalnim parlamentom sočasno kot
Evropskemu parlamentu in Svetu.
Člen 8
Če nacionalni parlamentarni sistem ni enodomen, se členi 1 do 7 tega protokola uporabljajo za
vse domove, ki sestavljajo parlament.
NASLOV II
MEDPARLAMENTARNO SODELOVANJE
Člen 9
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Evropski parlament in nacionalni parlamenti skupaj določijo, kako organizirati in spodbujati
učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje znotraj Unije.
Člen 10
Konferenca parlamentarnih odborov za zadeve Unije lahko pripravi kakršen koli prispevek, ki
ga šteje za primernega, in z njim seznani Evropski parlament, Svet in Komisijo. Poleg tega ta
konferenca spodbuja izmenjavo informacij in najboljših praks med nacionalnimi parlamenti in
Evropskim parlamentom, vključno med njihovimi specializiranimi odbori. Organizira lahko
tudi medparlamentarne konference o posebnih temah, zlasti za razpravo o vprašanjih skupne
zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko. Prispevki
konference ne zavezujejo nacionalnih parlamentov in ne prejudicirajo njihovih stališč.
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6. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti547
PROTOKOL (št. 2)
PROTOKOL O UPORABI NAČEL SUBSIDIARNOSTI IN SORAZMERNOSTI
VISOKE POGODBENICE SO SE –
V ŽELJI zagotoviti, da se odločitve sprejemajo v kar najtesnejši povezavi z državljani Unije,
ODLOČENE vzpostaviti pogoje za uporabo načel subsidiarnosti in sorazmernosti, določenih v
členu 5 Pogodbe o Evropski uniji, in vzpostaviti sistem nadzora pri uporabi teh načel,
DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o
delovanju Evropske unije:
Člen 1
Vse institucije zagotavljajo stalno upoštevanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti, kakor sta
opredeljeni v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji.
Člen 2
Preden Komisija predlaga zakonodajni akt, opravi obsežna posvetovanja. Taka posvetovanja
po potrebi upoštevajo regionalne in lokalne razsežnosti predvidenih ukrepov. V primerih
izjemne nujnosti Komisija teh posvetovanj ne opravi. V svojem predlogu Komisija navede
razloge za takšno odločitev.
Člen 3
Za namene tega protokola pomeni "osnutek zakonodajnega akta" predloge Komisije, pobude
skupine držav članic, pobude Evropskega parlamenta, zahteve Sodišča, priporočila Evropske
centralne banke in zahteve Evropske investicijske banke za sprejetje zakonodajnega akta.
Člen 4
Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati
nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije.
Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge
nacionalnim parlamentom.
Svet posreduje osnutke zakonodajnih aktov, ki jih predložijo skupina držav članic, Sodišče,
Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, in spremenjene osnutke
nacionalnim parlamentom.
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Protokol (št. 2) Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0206 – 0209.
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Zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta in stališča Sveta se takoj, ko so sprejeta,
posredujejo nacionalnim parlamentom.
Člen 5
Osnutki zakonodajnih aktov se utemeljijo glede na načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Vsak
osnutek zakonodajnega akta mora vsebovati podrobno izjavo, ki omogoča oceno njegove
skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta izjava mora vsebovati podatke o
predvidenih finančnih učinkih osnutka, v primeru direktive pa tudi o posledicah za pravila, ki
jih morajo sprejeti države članice, po potrebi vključno z regionalno zakonodajo. Razlogi za
zaključek, da se lahko cilj Unije laže uresniči na ravni Unije, se utemeljijo s kvalitativnimi in,
če je možno, kvantitativnimi kazalci. Osnutki zakonodajnih aktov pri tem upoštevajo potrebo,
da so finančni ali upravni stroški Unije, nacionalnih vlad, regionalnih ali lokalnih organov,
gospodarskih subjektov in državljanov čim nižji in sorazmerni s ciljem, ki ga želijo doseči.
Člen 6
Vsak nacionalni parlament ali dom teh parlamentov lahko v osmih tednih od datuma
posredovanja osnutka zakonodajnega akta predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in
Komisije, v uradnih jezikih Unije, pošlje svoje obrazloženo mnenje, ki vsebuje razloge, zakaj
meni, da zadevni osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Vsak nacionalni parlament ali
dom nacionalnega parlamenta se, kadar je primerno, posvetuje z regionalnimi parlamenti, ki
imajo zakonodajna pooblastila.
Če osnutek zakonodajnega akta predloži skupina držav članic, pošlje predsednik Sveta
obrazloženo mnenje vladam teh držav članic.
Če osnutek zakonodajnega akta predložijo Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska
investicijska banka, pošlje predsednik Sveta obrazloženo mnenje zadevni instituciji ali organu.
Člen 7
1. Evropski parlament, Svet in Komisija ter, če je primerno, skupina držav članic, Sodišče,
Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, v kolikor osnutek zakonodajnega
akta izhaja od njih, upoštevajo obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov ali domov teh
parlamentov.
Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega
parlamentarnega sistema. V primeru dvodomnega parlamentarnega sistema ima vsak dom po
en glas.
2. Če obrazložena mnenja o neskladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti
predstavljajo najmanj tretjino vseh glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom v skladu z
drugim pododstavkom odstavka 1, je treba osnutek ponovno preučiti. Ta prag je četrtina, če gre
za osnutek zakonodajnega akta, ki se predloži na podlagi člena 76 Pogodbe o delovanju
Evropske unije in ki obravnava območje svobode, varnosti in pravice.
Po taki ponovni preučitvi lahko Komisija ali po potrebi skupina držav članic, Evropski
parlament, Sodišče, Evropska centralna banka ali Evropska investicijska banka, v kolikor
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osnutek zakonodajnega akta izhaja od njih, odločijo, da bodo osnutek ohranili, ga spremenili
ali umaknili. To odločitev je treba utemeljiti.
3. Poleg tega je treba v okviru rednega zakonodajnega postopka, če obrazložena mnenja o
neskladnosti predloga zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti predstavljajo najmanj
tretjino vseh glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom v skladu z drugim pododstavkom
odstavka 1, predlog ponovno preučiti. Po taki ponovni preučitvi lahko Komisija odloči, ali bo
predlog ohranila, ga spremenila ali umaknila.
Če se bo Komisija odločila, da ga obdrži, bo morala v obrazloženem mnenju utemeljiti, zakaj
meni, da je predlog skladen z načelom subsidiarnosti. To obrazloženo mnenje bo treba skupaj
z obrazloženimi mnenji nacionalnih parlamentov predložiti zakonodajalcu Unije, da jih
upošteva v okviru postopka:
(a) pred zaključkom prve obravnave zakonodajalec (Evropski parlament in Svet) preudari, ali
je zakonodajni predlog združljiv z načelom subsidiarnosti, pri čemer upošteva zlasti
obrazložitve, ki so jih podali nacionalni parlamenti in so skupne večini nacionalnih
parlamentov, ter obrazloženo mnenje Komisije;
(b) če na podlagi večine, ki je 55 % članov Sveta, ali večine oddanih glasov v Evropskem
parlamentu zakonodajalec meni, da predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti, se
zakonodajni predlog ne obravnava več.
Člen 8
Sodišče Evropske unije je pristojno za odločanje o tožbah zaradi kršitve načela subsidiarnosti
z zakonodajnim aktom, ki jih vloži država članica v skladu s pravili iz člena 263 Pogodbe o
delovanju Evropske unije ali ki jih država članica posreduje v skladu s svojim pravnim redom
v imenu svojega nacionalnega parlamenta ali enega od njegovih domov.
V skladu s pravili, določenimi v navedenem členu Pogodbe o delovanju Evropske unije, lahko
tožbe vlaga tudi Odbor regij v zvezi z zakonodajnimi akti, za sprejetje katerih je v Pogodbi o
delovanju Evropske unije predvideno, da se je z njim treba posvetovati.
Člen 9
Komisija Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, Svetu in nacionalnim parlamentom
vsako leto predloži poročilo o uporabi člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. To letno poročilo se
posreduje tudi Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.
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