SLOVENIJA V EU:
ZMOŽNOSTI IN
PRILOŽNOSTI
MIRO HAČEK
DRAGO ZAJC
(urednika)

Ljubljana, 2005

SLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI
Urednika Miro HAČEK in Drago ZAJC

Knjižna zbirka POLITIČNI PROCESI IN INŠTITUCIJE
Izdajatelj FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Za založbo Hermina KRAJNC

Copyright © po delih in v celoti FDV 2005, Ljubljana.
Fotokopiranje in razmnoževanje po delih in v celoti je prepovedano.
Vse pravice pridržane.
Recenzenta: Marjan BREZOVŠEK in Rudi RIZMAN
Jezikovni pregled Barbara ROGELJ
Naslovnica in prelom B&V Co.
Tisk Tiskarna Bis Tisk

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
339.92(497.4:4)
339.923:061.1EU
SLOVENIJA v EU : zmožnosti in priložnosti / Miro Haček, Drago Zajc
(urednika). – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005. –
(Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije)
ISBN 961-235-193-7
1. Haček, Miro
219696640

KAZALO

Miro Haček in Drago Zajc
UVODNA BESEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
France Bučar
EVROPA NOVIH PRILOŽNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

I. DEL:
EVROPSKA UNIJA, DEMOKRACIJA IN VLOGA
NACIONALNIH PARLAMENTOV
Rudi Rizman
DEMOKRACIJA V PRECEPU: OD TERITORIALNE (NACIONALNE)
K TRANSNACIONALNI (GLOBALNI) DEMOKRACIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Cirila Toplak
POJMOVANJE DEMOKRACIJE V EU: EVROPA VEČ HITROSTI . . 33
Tatjana Krašovec
POMANJKLJIVA DEMOKRATIČNA LEGITIMNOST V EU
IN DEMOKRATIČNI PRIMANJKLJAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Uroš Pinterič
RAZVOJ IN VLOGA EVROPSKE IDENTITETE ZA
NADALJNJI RAZVOJ EVROPSKE UNIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Bogomil Ferfila in Paul Phillips
SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA:
VPRAŠANJE SUVERENOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Albin Igličar
VPLIV EVROPSKE ZAKONODAJE NA
SLOVENSKI PRAVNI SISTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Drago Zajc
SPREMENJENE FUNKCIJE NACIONALNEGA PARLAMENTA
PO VSTOPU V EU (MOČ NACIONALNEGA PARLAMENTA V
ODNOSU DO VLADE – PRIMER DRŽAVNEGA ZBORA RS) . . . . 107

Katja Rejec Longar
VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV PRI URESNIČEVANJU
NAČELA SUBSIDIARNOSTI PO SPREJEMU PREDLOGA
EVROPSKE USTAVNE POGODBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Zlatko Šabič
REFLEKSIJA PRETEKLOSTI, DOJEMANJE SEDANJOSTI,
VIZIJA PRIHODNOSTI – NOVA EVROPSKA UNIJA IN
NACIONALNI PARLAMENTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

II. DEL
EVROPEIZACIJA SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK
Milan Zver
EVROPSKE VOLITVE IN IDEOLOŠKO POLITIČNE CEPITVE . . . 153
Simona Kustec Lipicer in Ladislav Cabada
PRIMERJALNA ANALIZA PROGRAMSKIH USMERITEV
NACIONALNIH POLITIČNIH STRANK O EU TEMATIKAH.
PRIMER ČEŠKE IN SLOVENIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Tomaž Deželan
DELOVANJE SLOVENSKIH EVROPOSLANCEV IN POSREDNO
SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK V
EVROPSKEM PARLAMENTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

III. DEL
EVROPEIZACIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSKEGA
IN UPRAVNEGA PROSTORA
Peter Ješovnik in Marjan Svetličič
KAKO Z EKONOMSKO POSLOVNO DIPLOMACIJO OKREPITI
ZMOŽNOSTI SLOVENSKIH SUBJEKTOV V EVROPSKI UNIJI . . 219
Peter Polajnar in Maja Bučar
EVROPEIZACIJA SLOVENSKE INOVACIJSKE POLITIKE . . . . . . . . . . 245
Igor Šoltes
PRAVNI OKVIR JAVNIH NAROČIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Bojan Dobovšek
MOŽNOSTI KORUPCIJE PRI JAVNIH NAROČILIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Polona Kovač
PRESOJA UČINKOV PREDPISOV (RIA) PO SVETU, V EU
IN PRI NAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Gordana Žurga
INTEGRACIJA SLOVENSKEGA UPRAVNEGA PROSTORA
V SKUPNI EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Andreja Rovan
FINANČNI TOKOVI MED PRORAČUNOM RS
IN PRORAČUNOM EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Vilma Milunovič
UPRAVLJANJE JAVNIH FINANC V OBČINI
OB VSTOPU V EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

IV. DEL
VZGOJA ZA DEMOKRACIJO
Alojzija Židan
VZGOJA ZA (EVROPSKO) DEMOKRACIJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Marjeta Mencin – Čeplak
VZGOJA ZA DEMOKRACIJO IN JAVNA ŠOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Silvestra Klemenčič
DESET LET DEMOKRACIJE BREZ ZADOSTNEGA
OZAVEŠČANJA IN USTREZNEGA SPODBUJANJA
MLADIH O NJEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Eva Klemenčič
VZGOJA ZA DEMOKRACIJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Jerzy Wiatr
EDUCATION FOR DEMOCRACY IN POLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

V. DEL
OBRAMBNA IN VARNOSTNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE
Milan Jazbec
EVROPSKI VARNOSTNI PROCESI –
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Iztok Prezelj
SKUPNA EVROPSKA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA:
DOSEŽKI, IZZIVI IN DILEME V LUČI UČINKOVITEGA
KRIZNEGA MENEDŽMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Maja Garb in Kristina Ober
EVROPSKA UNIJA IN MIROVNE OPERACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
***
INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

7

UVODNA BESEDA
MIRO HAČEK in DRAGO ZAJC
Znanstvena monografija z naslovom »Slovenija v Evropski uniji – možnosti in priložnosti« uvaja razpravo o vlogi in položaju Slovenije po njenem
vstopu v Evropsko unijo (EU) z najrazličnejših vidikov. Dejstvo je, da se z
vključitvijo končuje proces tranzicije, za katerega je bila v prvem
delu značilna vzpostavitev strankarskega sistema in oblikovanje modernih političnih in upravnih institucij in v drugem delu tudi intenzivno prilagajanje modelom odločanja in standardom EU (prevzemanje pravnega
reda). Polnopravno članstvo predstavlja novi kvantni skok v političnem,
socialnem in gospodarskem razvoju, pri čemer gre na eni strani za prenos izvrševanja dela suverenih pravic na institucije EU kar omejuje tradicionalno državno suverenost, na drugi strani pa gre za širjenje suverenosti, saj bo Slovenija kot članica sodelovala pri oblikovanju odločitev, ki
bodo veljavne za vse druge. Druga posledica včlanitve je, da se v temelju
spremeni razmerje med izvršilno oblastjo in nacionalnim parlamentom –
pri oblikovanju najpomembnejših odločitev na ravni EU sodeluje vlada,
medtem ko lahko parlament le izvaja določen nadzor. Te spremembe,
ki zahtevajo prilagoditev cele vrste institucij, od državnega zbora in vlade
do uprave, političnih strank, zunanje politike in obrambe, do gospodarstva in primerljive ureditve javnih naročil, odpirajo Sloveniji nove možnosti in priložnosti za svoje uveljavljanje in utrjevanje identitete. Pri tem gre
tudi za ustrezne kadre, ki bodo zasedli položaje v bruseljski birokraciji.
Ne nazadnje je treba v novih razmerah ovrednotiti mesto in pomen civilne družbe, ob tem pa tudi vlogo vzgoje za demokracijo.
Knjigo odpirajo prispevki, ki se ukvarjajo z razprava o Evropski uniji,
demokraciji in vlogi nacionalnih parlamentov. Razprava o EU je doslej
potekala pretežno okoli vprašanj prednosti in slabosti vstopa v to tvorbo.
V sami EU pa se je vprašanje širitve obravnavalo bolj v kontekstu vprašanja kam pluje EU, kakšna tvorba bo to postala in kaj prinaša državam
članicam, narodom in posameznikom? V tem delu knjige se razvija
razprava tako o evropskih političnih konceptih kot tudi o političnih konceptih Evrope. Posebej zanimivo je obravnavanje klasičnih konceptov
sodobne države (suverenost, legitimnost) in predstavniške demokracije
(odgovornost) v luči novo nastajajoče evropske ureditve. V procesu oblikovanja nadnacionalnih institucij EU je veliko večjo vlogo dobila izvršilna veja oblasti, saj vlade neposredno sodelujejo pri odločanju v Svetu EU,
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medtem ko se zdi, da nacionalni parlamenti v zameno za prenos zakonodajnih pristojnosti niso dobili ničesar. Kljub temu je bila vloga nacionalnih parlamentov v procesu odločanja na ravni EU bila dolgo časa spregledana in šele v zadnjem času se jih skuša na različne načine pritegniti v
odločanje, čeprav bolj posredno. To je strani same EU razumljivo, saj ta v
svojem delovanju vedno bolj ugotavlja legitimizacijski deficit. S strani nacionalnih držav oz. članic pa je takšna vloga parlamentov potrebna, saj
se sicer preveč spremeni klasično razmerje med izvršilno in parlamentarno oblastjo. Nacionalni parlamenti imajo dejansko precejšnje možnosti,
da svoj ‘primanjkljaj’ pristojnosti nadomestijo z večjo kontrolo svojih
vlad, kako pa bodo to storili je odvisno tudi od njihovega položaja v političnem sistemu in od dosedanje vloge v procesu vključevanja v EU. Znotraj te perspektive je umeščena razprava o evropeizaciji političnih strank
(II.del). Po eni strani evropeizacija opisuje in analizira razvoj institucij na
ravni EU ter njihove vedno večje pristojnosti pri oblikovanju politik oziroma pojav evropskega sistema vladanja. Na drugi strani pa je evropeizacija razumljena kot proces, s katerim se nacionalni akterji in institucije
prilagajajo institucionalnemu okviru in logiki EU. V okviru zadnje razlage evropeizacije lahko po drobnogled vzamemo politične stranke. Pri
preučevanju evropeizacije političnih strank se najpogosteje izpostavlja
vprašanje evropeizacije programov strank, pogosto se preučuje še vprašanje vpliva evropeizacije na strankarske sisteme. V bistveno manjši
meri pa je bila do sedaj pozornost usmerjena v preučevanje vpliva evropeizacije na organizacijske spremembe v strankah, natančneje v spremembe odnosov moči v nacionalnih strankah.
Tretji del knjige obravnava evropeizacijo gospodarskega in upravnega
prostora. Članstvo Slovenije v EU pomeni popolnoma nove izzive na
vseh ravneh; na gospodarski, politični, regionalni, nevladni, upravni in
ne nazadnje na ravni posameznikov. Tretji del odgovarja na vprašanje
sposobnosti Slovenije izkoriščanja povečanega trga, uveljavljanja svojih
interesov, prilagajanja popolnoma novim razmeram ogromnega trga, itd.
Nov položaj pomeni prevrednotenje položaja vseh različnih subjektov
mednarodnih odnosov, od države do podjetij in posameznikov. Terja
novo specializacijo v razmerah novega »nacionalnega« trga. Avtorji poudarjajo ogromne možnosti, ki se odpirajo gospodarstvu, ki jih le-to lahko
izkoristi le s pospeševanjem svoje internacionalizacije, s prevrednotenjem svojih dolgoročnih strategij in notranjih organizacijskih sposobnosti. Tudi razvoj slovenske uprave gre v smeri prenosa podjetniških načel v
javni sektor; večanja vloge menedžmenta, večje učinkovitosti ter usmerjenosti k rezultatom in k strankam uprave. Vedno bolj se poudarja procesni vidik delovanja javnih organizacij, v številne organizacije se vpeljujejo različni mehanizmi za obvladovanje poslovanja in sprememb ter za
izboljševanje poslovanja. Spremembe se dogajajo na vseh področjih javnega menedžmenta, tako na področju planiranja, organiziranja in vodenja kot tudi na področju kontroliranja.
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Četrti del knjige se ukvarja s problematiko potrebe po krepitvi vzgoje
za demokracijo, saj, kot ugotavljajo avtorji – to lahko prispeva k nadaljnji
krepitvi demokracije. Avtorji opozarjajo zlasti na naslednje ključne ugotovitve: noben posamezen dejavnik ne more razložiti razvoja demokracije v vseh državah ali v vsaki posamezni državi, noben dejavnik ni nujen
za razvoj demokracije v vseh državah, demokracija v vsaki državi je rezultat kombinacije različnih dejavnikov, kombinacija dejavnikov pa se
spreminja od države do države. Pri nadaljnjem uresničevanju vzgoje za
demokracijo v slovenskem družbenem prostoru bo potrebno upoštevati
dejstvo, da se potreba po tovrstni vzgoji v svetu krepi, ob tem pa je ključno vprašanje demokratične tradicije v posamezni državi, pri čemer igrajo
zelo pomembno vlogo tudi mediji. Zadnji, peti del knjige, pa se ukvarja s
vprašanjem obrambne in varnostne politike EU. Predstavljeni so osnovni
dejavniki ogrožanja varnosti v Evropi s poudarkom na političnih ekstremizmih; orisan je razvoj skupne evropske varnostne in obrambne politike ter možnosti in dolžnosti Slovenije, da v njej sodeluje; avtorji analizirajo oceno širše evropske javnosti glede varnostnih prizadevanjih EU.
Seveda ni pričakovati, da bo katerakoli tematika analizirana do popolnosti, kljub temu pa meniva, da zbrani prispevki celovito in obširno analizirajo in pojasnjujejo vlogo in priložnosti Slovenije po njenem vstopu v
Evropsko unijo. Vabiva Vas, da se z njimi soočite.
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EVROPA NOVIH PRILOŽNOSTI
FRANCE BUČAR
V maju 2004 smo bili priča dvema za Slovenijo zgodovinskima dogodkoma. Prvi je vsekakor vstop v EU, drugi pa priložnost, da na domačih tleh
gostimo Brižinske spomenike, kar je enkratno doživetje. V istem mesecu
smo tako povezali oba konca naše zgodovine: vstop v zahodnoevropski
kulturni prostor in vrnitev vanj. Dejali so nam, da je bilo to mogoče samo
zato, ker smo že v EU.
S pokristjanjenjem v 8. stoletju smo dokončno vstopili oz. smo bili
pritegnjeni v zahodnoevropski kulturni krog, in tako smo svojo narodno
usodo povezali z usodo drugih ljudstev tega območja. Ne narodov, saj se
pojem naroda še cela stoletja za tem ni pojavil v evropski zavesti. Dobili
pa smo zavest o samem sebi, ki je značilna prvina zahodne kulture, in se
zato ohranili. Predstava o osebnosti je bila tuja celo najvišjim dosežkom
antike in se pojavi šele s krščanstvom (spreobrnitev je vedno osebna
odločitev). Po trditvi Samuela Huntingtona je to značilnost zahodne kulture, ki je enkratna in je nima nobena druga svetovna kultura. Tudi
pozneje razvita narodna samozavest je del zavesti o samem sebi. Zato
pomen našega sedanjega vstopa v EU za svojo prihodnost lahko presodimo samo v pogledu na svojo prehojeno pot in s tega vidika precenimo,
kaj je bilo tisto, kar je odločilo, da smo to, kar smo; da presodimo pravilnost naše samopodobe s širšega zgodovinskega vidika, da se odločimo,
ali bomo to svojo pot nadaljevali ali pa pomeni prelom s preteklostjo in
se podajamo v nekaj, čemur morda ne bomo več kos ali pa je morda celo
v nasprotju z našimi predstavami o samem sebi. Mislim, da je razmislek
v tej smeri še kako potreben in da ustreza tudi naslovu Slovenskih politoloških dni 2004 »Slovenija v Evropski uniji: zmožnosti in priložnosti«.
Ne smemo pozabiti, da smo z vstopom v zahodnoevropski kulturni
krog izgubili tudi svojo samostojnost, bili smo degradirani v podložniško
ljudstvo in v vsej nadaljnji zgodovini postali plen tujih gospodarjev. S
turškimi roparskimi vdori ob prehodu iz srednjega v novi vek smo
doživeli vrsto krvavih povodnji, a dosledna stoletja trajajoča erozija našega narodnega prostora je vseskozi prihajala s severa in z zahoda, kamor se
zdaj vračamo. Vendar, sistematična je postala šele s pojavom nacionalizma, ta pa je povsem logičen in nujen nasledek pogleda na svet, ki se je
izoblikoval na Zahodu vzporedno in kot sestavina t. i. znanstvene revolucije v 16. stoletju in pozneje. To je svet pozitivizma, ki priznava samo tisto,
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kar je pristopno matematično-geometričnim metodam. Večja količina je
sama po sebi tudi višja kakovost. V družbenih, predvsem mednacionalnih
odnosih je to moč, ki postaja središče vseh stremljenj, zlasti vojaška, in
temeljni urejevalec medsebojnih odnosov. Pritisk močnejših na šibkejše,
nacionalni ekspanzionizem, in končno kar dve svetovni vojni v enem
samem stoletju so povsem naravne posledice takega pogleda na svet.
Zlasti slednji sta s svojim materialnim in duhovnim razdejanjem jasno
pokazali, da si Evropa preprosto ne more več privoščiti še ene podobne
katastrofe. To sta inicialno spoznanje in uvod v novo povezovanje Evrope.
Vsa dosedanja struktura nove Evrope nikakor še ni dokončno izoblikovana. Niso še poenoteni pogledi na nekatera ključna konstitucionalna
vprašanja, ni še dokončnih predstav niti o tem, do kam naj EU sploh seže.
Kljub vsemu pa to niso najbolj odločilna vprašanja. Vsa dosedanja zgradba EU je šele gradbeni oder za zgradbo, ki jo bo treba šele postaviti. Predstavlja posodo, v katero bo treba šele preliti novo vsebino. Ta nova vsebina pa je nova paradigma, o kateri govorimo ob sedanjih spoznanjih, da je
številne poglede na svet treba v temelju spremeniti. Tako smo v bistvu
šele na začetku poti, ki ji lahko rečemo tudi evropska ideja. Evropska
ideja je nova vsebina, ki jo mora dobiti evropsko povezovanje. Ob sedanji
paradigmi, ko je družbena moč končni in odločilni kriterij za odločanje
in ravnanje v mednarodnih odnosih, ne more priti niti do potrebnega
ravnovesja v svetu in se ne more uresničiti temeljno načelo in pogoj
evropskega sožitja z geslom: vsi različni – vsi enaki. Manjši in slabotnejši
nujno postanejo žrtev močnejših. Ob sedanji paradigmi ni nikakršnega
razloga, da bi se na mednarodnem področju odrekli socialnemu darvinizmu, nobene potrebe, da močnejši ne bi izkoristil svoje moči nad
šibkejšimi. To je vendar vsa evropska zgodovina zadnjih stoletij. Če hočemo spremembe, jih je treba najprej napraviti v miselnem svetu. S tem
nikakor ne zanikamo potrebnosti institucionalne strukture, ki jo zdaj
gradimo. Toda ta je šele potrebni okvir za novo vsebino. Evrope ni mogoče
homogenizirati po vzorcu ameriškega topilnega lonca. Dejstvo je, da je
Evropa skupnost zelo različnih narodov, sicer z mnogimi potezami skupne in enake kulture, pri čemer je ta kultura sama po sebi v veliki meri tudi
sad različnosti. Politika je realna, če izhaja iz realnosti. Realnost Evrope
pa je njena različnost. Kako rešiti to po vsem videzu notranjeprotislovno
vprašanje ter v enotnost povezati različnost, je izziv, ob katerem stoji in
pade evropska ideja. V moderni evropski zgodovini je vprašanje našlo dva
različna odgovora, vendar sta oba rešitev zanikala. Na Zahodu poenotenje
z nasiljem, ki je pripeljalo do velikih unitarnih držav, v Srednji in Vzhodni
Evropi razpad večnacionalnih držav na njihove narodne sestavine. Sedanja Evropa pa ta izziv mora razrešiti v pozitivni smeri. Alternativa je samo
vrnitev v stanje neposredno pred prvo oz. drugo svetovno vojno, to pa
pomeni pokop Evrope. Na temelju dosedanje paradigme rešitve ni.
Evropa je v svojem preživetju vezana na paradigmo, ki bo kot kriterij ravnanja priznala in upoštevala tudi kakovost, ne samo moči količine.
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Iz te stare lupine se sedanja Evropa trga le mukoma in z velikim obotavljanjem. To je očitno tudi iz podobnosti pojavov, ki so spremljali razpad Jugoslavije, saj je bila zgrajena na isti stari paradigmi. Evropa si
propada preprosto ne more privoščiti. Skepticizem, da sedanji poskus ne
bo uspel, nima stvarnih temeljev. Evropa je obsojena na uspeh in nima
izbire. Verjetno bo morala prehoditi še vrsto ovinkov in morda celo stranpoti. Uspeh pa je vezan na novo paradigmo, na nov pogled na svet.
Slovenija po eni strani nima izbire, ali vstopiti v EU ali ne. Sicer je ta
korak tako ali tako že storila. Ob današnji vse večji soodvisnosti celo
največje evropske države ne obvladujejo vseh dejavnikov, od katerih sta
odvisna njihova obstoj in istovetnost. To še toliko bolj velja za manjše
države. S tem pa je Slovenija svojo usodo neposredno povezala z Evropo.
Uspeh Evrope je življenjsko vprašanje Slovenije. S tem se je dosedanji
zgodovinski krog zanjo nekako sklenil. Ne samo da se formalno vrača v
svoj tradicionalni prostor, dandanes brez tega prostora in zunaj njega ne
more preživeti.
Ob neki nedavni anketi o tem, kako naši kandidati za evropski parlament pojmujejo svojo vlogo, je bil odločno prevladujoč odgovor:
zastopati slovenske nacionalne interese. Temu gotovo ni ugovarjati.
Neodgovorjeno in tudi nezastavljeno pa je bilo oz. je vprašanje, kako te
nacionalne interese uveljavljati. Lahko bi ga zastavili tudi drugače: ali
obstaja protislovje med slovenskimi nacionalnimi interesi in interesi EU
ter kaj so sploh interesi EU. V prvem zastavljenem vprašanju je nekako
skrita misel, ki ima v naši zgodovini in zavesti absolutno svoje mesto in
opravičilo. Slovenske nacionalne interese je bilo vedno treba braniti proti
pritiskom, ki so izhajali iz državnih struktur, v katere smo bili vključeni.
Gre torej za odnose odtujenosti, če ne neposredne protislovnosti. V
primeru EU, če naj le-ta uspe, naj bi bil odnos obraten: interesi EU so
neposredno tudi slovenski nacionalni interesi. Gotovo da so si in si bodo
interesi različnih držav v EU v mnogih razsežnostih zelo različni. V nekaterih pa bodo skupni in enaki, pri čemer ne gre za pogajanja ali celo izsiljevanja. Gre samo za ugotavljanje. In samo tisti interesi, ki so po skupni
ugotovitvi skupni in enaki vsem članicam EU, so interesi EU. Samo v teh
interesih, kolikor so dejansko skupni in s tem tudi lastni slehernemu narodu, je realnost EU. Morda je za to treba več razumevanja in izhajati iz
širših obzorij, toda samo to je doseg EU in njena realnost. Vse drugo je
samo fikcija, vnaprej obremenjena z notranjimi protislovji.
In samo na teh spoznanjih je mogoče graditi tudi nadaljnjo strukturo
EU. Zato je tudi dilema, ki jo nekateri postavljajo in ki se kot vprašanje
pojavlja tudi v sedanji slovenski politiki, in sicer, ali je na prvem mestu
močna in učinkovita EU ali je kot cilj in sredstvo na prvem mestu enakopravnost, nestvarna. Odgovor je lahko samo eden: enakopravnost. Učinkovitost se lahko uporabi za različne cilje, lahko tudi za podrejanje. EU
pa je lahko tudi učinkovita samo, če bo zagotovila enakopravnost.
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DEMOKRACIJA V PRECEPU:
OD TERITORIALNE (NACIONALNE)
K TRANSNACIONALNI (GLOBALNI)
DEMOKRACIJI
Rudi RIZMAN*
Prispevek se srečuje s problemom, da postajata demokratični diskurz
in praksa med globalizacijo vedno bolj kompleksna in večplastna pojava ter da je teritorialna (nacionalna) demokracija v takšnih razmerah čedalje bolj deficitarna in na koncu koncev tudi nelegitimna.
Prav tako pa je očitno, da demokratični deficit na regionalni (EU) in
globalni ravni blokirata oziroma erodirata tradicionalno razumevanje demokracije v njenem dosedanjem okviru – v nacionalni državi.
Tretji val demokratizacije (Huntington) v svetu sicer meri na procese
(raz)širjenja demokracije, vendar globalna demokratizacija sama po
sebi tudi ne zagotavlja njenega poglabljanja – pri čemer merimo na
subnacionalno, nacionalno, regionalno (EU) in tudi na nadnacionalno oziroma globalno raven. V tej zvezi se nujno zastavljajo naslednja
relevantna vprašanja: kako je globalizacija nasploh preoblikovala sodobno politično družbo in kako so razmerja političnih moči vključena v dinamiko globalizacije, ali je globalizaciji »usojeno«, da bo podpirala le (konservativni) neoliberalni politični projekt ali pa se ta v
tem trenutku že srečuje z lastno krizo in išče preživetvene alternative, nadalje, kako logika redistribucije oziroma nesimetrije moči v
mednarodnih odnosih, ki se v zadnjem času (pre)močno nagiba v korist Združenih držav Amerike, vpliva na perspektive vzpostavljanja
globalne vladavine in nasploh na vlogo nacionalnih držav, njihovih
nacionalnih interesov (kultur, identitet, demokratičnih parametrov
itd.), o izgledih za resnično univerzalno vladavino človekovih pravic
in globalne etike v sodobnem svetu in tako dalje. Ob dejstvu, da sta
ideji nacionalne samoodločbe in suverenosti še vedno veljavni temeljni načeli v mednarodnih odnosih, ni treba pozabiti tega, da –
ravno zahvaljujoč procesom globalizacije – ta dva danes nista več locirana izključno v mejah oziroma v okvirih tradicionalne (nacional*
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ne) države. Tako kot potrebujejo na eni strani aktualne nacionalne
države globalno politiko, na drugi strani tudi globalna politika ne
more preprosto odpisati realnosti obstoja nacionalnih držav v mednarodni skupnosti. Da pa transnacionalna politika ni nekaj utopičnega, dokazuje razmah civilnodružbenih gibanj v svetu še posebej v
zadnjem desetletju: med njihovimi pobudami je treba še posebej poudariti zahteve za univerzalno aplikacijo človekovih pravic (v bistvu
humanizacijo nacionalnih družb in mednarodne skupnosti kot take)
in nasprotovanje aktualni neoliberalni in neokonservativni uzurpaciji globalizacije. Te zahteve imajo prepoznavne realne učinke na uveljavljanje avtentičnih demokratičnih praks v okvirih nacionalnih
držav. V tem smislu zato ni mogoče ovreči prepričanja o komplementarnosti in še več o sinergičnih učinkih »nacionalne« in »globalne«
demokracije. Omenjena sinergija predstavlja tudi optimalni odgovor
na probleme vzpostavljanja sicer nedemokratične »hierarhije« kot
tudi brezizhodnega »kaosa« v mednarodnih odnosih. Ali če povemo z
drugimi besedami: svet danes potrebuje tako globalizacijo demokracije na vseh njenih ravneh (od subnacionalne do nacionalne in regionalne) kot tudi demokratizacijo globalizacije. Ob tem seveda ne puščamo dvoma o tem, da ključni procesi globalizacije politike in sploh
internacionalizacije političnega odločanja v svetu (»global governance«) ne morejo zaobiti še vedno ključnega akterja v današnjih mednarodnih odnosih, ki ga predstavlja sodobna (redefinirana in rekonceptualizirana) nacionalna država.
Demokratični diskurz in praksa postajata med globalizacijo vedno bolj
kompleksna in večplastna pojava, kar ima za eno od bolj vidnih posledic
to, da je teritorialna (nacionalna) demokracija v takšnih razmerah čedalje
bolj deficitarna in na koncu koncev tudi nelegitimna. Demokratični deficit na regionalni (Evropska unija) in globalni ravni blokirata, če že ne
ogrožata, tradicionalno razumevanje demokracije v njenem dosedanjem
okviru – v nacionalni državi. Tretji val demokratizacije (Huntington,
1991) v svetu sicer meri na procese (raz)širjenja demokracije, vendar globalna demokratizacija sama po sebi še tudi zdaleč ne zagotavlja njenega
poglabljanja – pri čemer mislimo tako na subnacionalno, nacionalno, regionalno (EU) kot tudi na nadnacionalno oziroma globalno raven.
Pri tem se nam nujno zastavljajo naslednja relevantna vprašanja, ki še
čakajo na prepričljive odgovore v politični znanosti: kako je globalizacija
nasploh preoblikovala sodobno politično družbo in kako so razmerja političnih moči vkomponirana v dinamiko globalizacije, ali je globalizaciji
»usojeno«, da bo podpirala le (konservativni) neoliberalni politični projekt ali pa se ta v tem trenutku že srečuje z lastno krizo in išče preživetvene alternative, nadalje, kako logika redistribucije oziroma nesimetrije
moči v mednarodnih odnosih, ki se v zadnjem času (pre)močno nagiba v
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korist Združenih držav Amerike, vpliva na perspektive vzpostavljanja
globalne vladavine in nasploh na vlogo nacionalnih držav, njihovih nacionalnih interesov (kultur, identitet, demokratičnih parametrov itd.), o
izgledih za resnično univerzalno vladavino človekovih pravic in globalne
etike v sodobnem svetu in tako dalje.
Pri tem seveda ne bi smeli prezreti, da sta ideji nacionalne samoodločbe in suverenosti (Liftin, 1998) še vedno veljavni temeljni načeli v mednarodnih odnosih. Še več: zahvaljujoč procesom globalizacije – ti dve danes
nista več locirani izključno v mejah oziroma v okvirih tradicionalne (nacionalne) države. Tako kot potrebujejo na eni strani aktualne nacionalne
države globalno politiko, na drugi strani tudi globalna politika ne more
enostavno odpisati realnosti obstoja nacionalnih držav v mednarodni
skupnosti. Da pa transnacionalna politika ni nekaj utopičnega, dokazuje
razmah (globalnih) civilnodružbenih gibanj v svetu (Kaldor, 2003) še posebej v zadnjem desetletju: med njihovimi pobudami je treba še posebej
poudariti zahteve za univerzalno aplikacijo človekovih pravic (v bistvu
humanizacijo nacionalnih družb in mednarodne skupnosti kot take) in
nasprotovanje aktualni neoliberalni in neokonservativni uzurpaciji globalizacije. Te zahteve imajo prepoznavne realne učinke na uveljavljanje
avtentičnih demokratičnih praks v okvirih nacionalnih držav. V tem smislu zato ni mogoče ovreči argumentacije v prid komplementarnosti in še
več o sinergičnih učinkih »nacionalne« in »globalne« demokracije (Seymour, 2004).
Konvergenca takih in podobnih procesov predstavlja tudi tisti izziv, ki
ga je mogoče prepoznati v različnih pojavnih oblikah vzpostavljanja nedemokratične »hierarhije« in brezizhodnega »kaosa« v mednarodnih
odnosih. Ali če povemo z drugimi besedami: svet danes potrebuje tako
globalizacijo demokracije na vseh njenih ravneh (od subnacionalne do
nacionalne in regionalne) kot tudi demokratizacijo globalizacije. Ob tem
seveda ne moremo mimo dvoma o tem, da ključni procesi globalizacije
politike in sploh internacionalizacije političnega odločanja v svetu (»global governance«) ne morejo zaobiti še vedno ključnega akterja v današnjih mednarodnih odnosih, ki ga pomeni sodobna (redefinirana in rekonceptualizirana) nacionalna država (Fray, 1995).
Kljub takšnim zagotovilom pa čakajo ali pa se že nacionalne države
srečajo s številnimi – v njihovi dosedanji zgodovini – še ne videnimi izzivi. Glede na njihovo pluralno zgodovinsko konstituiranje je težko kar za
vse poenotiti strategijo, ki bi lahko zagotavljala njihovo preživetje. V tem
smislu je bolje govoriti o različnih strategijah, na katere se bodo morale
opreti nacionalne države glede na njihovo omenjeno pluralno zgodovinsko konfiguracijo. Dosti največje število »nacionalnih držav« v mednarodni skupnosti niti niso v resnici »nacionalne«, temveč mnogonacionalne (Seymour, 2004) – torej sestavljene iz različnega števila narodnih
oziroma etničnih skupin, ki v bolj ali manj skupni državi razpolagajo s
prav tako različnimi količinami politične, ekonomske in kulturne moči.
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Njihova medsebojna razmerja so v tem pogledu podvržena permanentnim preizkusom, pridobivanjem ali izgubljanjem omenjenih moči.
Pri uporabi sintagme »nacionalna država« (nation-state) gre potemtakem za nesporazum, ker imamo v resnici opraviti na eni strani z manjšim
številom (morda komaj 10-odstotnim deležem) pravih nacionalnih držav,
kjer se takšna država v približno 90 odstotkih pokriva z enonacionalno
skupnostjo, in večinskim številom držav, ki so pa mnogonacionalne
(Connor, 1994). Omenimo še, da se tudi v bolj »čistih« primerih za »nacionalno državo« skrivata bodisi avtentična nacionalna država (zgodovinska Nemčija) ali pa v bistvu »državna nacija« (zgodovinska Francija). V
obeh primerih gre namreč za različni strategiji formiranja »nacije«: v
prvem primeru imamo najprej narod, ki se na določeni zgodovinski stopnji dokoplje do svoje (nacionalne) države, v drugem primeru pa najprej
državo, ki postopoma »ustvari« (francoski) narod ali bolje nacijo.
Mednarodna realnost prepričljivo dokazuje – poleg tega pa imamo
tudi že kar nekaj dragocenih spoznanj in učinkov, ki so jih prinesli procesi globalizacije – da nacionalna država nima več absolutnega monopola
v smislu edinega modela politične organizacije. Pravzaprav smo že ugotovili, da ji v tem pogledu najprej konkurirajo mnogonacionalne države,
ki so v večini, poleg tega pa z globalizacijo spodbujen porast supranacionalnih organizacij v svetu. Številne mnogonacionalne države so skozi
zgodovino spoznale, da bodo težko preživele, če bodo politično diskriminirale ali omejevale druge konstitutivne narode in etnične skupnosti v
taki državi (Smith, 1995). Če takega zgodovinskega spoznanja vseeno
niso pripravljene sprejeti, ostaja nezadovoljnim narodom, da se oprejo
na pravico do samoodločbe ali v najmanjšem smislu na demonstriranje
kolektivne državljanske neposlušnosti.
Pri globalizaciji smo skoraj praviloma pozorni na njene ekonomske
posledice, ki jih je tudi lažje prepoznati, težje pa prepoznamo njene akumulirane politične učinke, ki so v zadnjem desetletju njenega pospešenega delovanja pripeljali do povsem novega konteksta, v katerem se je
znašla politika (Held, 2004: 73). Za globalno komuniciranje, na primer,
ne veljajo več nobene meje, povrh vsega pa koncepti, simboli in imaginarij, ki ga to posreduje z velikansko hitrostjo, neposredno vplivajo na organizacijo in sploh na referenčne okvire političnega življenja tako v nacionalnih kot tudi nadnacionalnih okvirih. V tem trenutku je zato že
mogoče govoriti o globalni politiki kot o realnem dejstvu, ki je postavila
(ali celo zbrisala) pod vprašaj tradicionalne delitve na »notranje« in »zunanje«, na »teritorialno« in »neteritorialno«. Številna vprašanja, ki so bila
še do pred kratkim stvar »geopolitike«, so se uspela uveljaviti kot docela
in relevantna »notranjepolitična« vprašanja. Globalni politiki je treba
priznati, da je zaslužna za to, da se je repertoar tradicionalnih geopolitičnih tem s trgovine, moči in varnosti razširil še na kompleksna socialna in
ekološka vprašanja.
Politična globalizacija ostaja še dosti neraziskano področje v politični
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znanosti, ki pa mu utegne ta veda že kmalu nameniti privilegirano pozornost. Znotraj politične globalizacije je prav gotovo eno najbolj relevantnih in središčnih vprašanj naslovljeno na to, kako se suverena država, ki
je na presečišču aktivnosti številnih transnacionalnih omrežij in organizacij, preoblikuje oziroma adaptira na te izzive. Eden od njenih bolj
prepričljivih odgovorov na te nove izzive je formiranje večcentrične vladavine (»multicentric governance«), se pravi, z drugimi besedami, multicentričnega odločanja in regulacije (Rosenau, 2002), ki se pri svojem delovanju opira na eni strani na regionalne in transnacionalne (globalne)
organizacije in na drugi strani – posledično – na regionalne in mednarodne pravne norme.
Še ne dolgo je bila mednarodna politika bistveno manj kompleksna,
kot je danes. Glavni igralci v njej so bili poleg držav še šefi držav, predsedniki vlad in zunanji ministri, medtem ko se je danes seznam igralcev
razširil še vsaj na različne administrativne agencije, sodišča in zakonodajna telesa. Po besedah Slaughterjeve (2003) smo na tako priča novi eri
»transvladne« regulativne kooperacije, ki deluje bolj v horizontalni kot
pa vertikalni smeri in ki prinaša tudi novo sociološko kakovost v tem
smislu, da je bistveno bolj decentralizirana in neformalna, kot pa je bil to
slučaj v tradicionalni nacionalni državi. Takšna regulativna omrežja pomenijo na eni strani najbolj primeren odgovor na izzive, ki jih prinaša
informacijska doba, na drugi strani pa se lahko politična moč, namesto
da bi izvisela, redefinira in mobilizira na zanjo bolj produktiven način.
Politična moč ostaja seveda še naprej, tako kot v preteklosti, strukturirana tako, da favorizira neenakost in hierarhijo. Vendar pa se je v sodobnem času tudi opazno rekonfigurirala. Held (2004: 87) pri tem ugotavlja,
da države sicer še vedno razpolagajo oziroma ohranjajo ključne legalne
pristojnosti znotraj njihovega ozemlja, vendar se na drugi strani tudi širijo zakonodajne pristojnosti nadnacionalnih (globalnih in regionalnih)
institucij, pri čemer se še posebej hitro spreminja mednarodna regulacija
na tem področju. O teh procesih se je mogoče še posebej prepričati v primeru Evropske unije, kjer se suverena moč porazdeljuje med internacionalne, nacionalne in lokalne oblasti. Tako kompleksni globalni sistemi,
kot ugotavlja isti avtor, in sicer od finančnih, političnih, komunikacijskih, ekoloških in drugih, neposredno povezujejo med seboj sicer zelo
oddaljene politične in kulturno prepoznavne skupnosti. Med igralci, ki v
teh primerih prestopajo nacionalne meje, je treba posebej omeniti: javne
agencije (na primer centralne banke), ki sodelujejo na podlagi številnih
medvladnih sporazumov, poslovni subjekti (med njimi na primer gospodarske zbornice), nevladne organizacije in globalna civilna družbena gibanja. Čeprav v svetu politike, kulture in družbenih znanosti pogosto
opozarjajo, da procesi globalizacije omejujejo njihovo svobodo, se v resnici polje politične aktivnosti širi. Res pa je, da se v tej zvezi tudi spreminjajo pravila igre in da je potrebno stalno obnavljanje ali celo redefiniranje političnih ciljev in sredstev za njihovo doseganje.
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Glede na povedano je potemtakem povsem logično, da se učinkovita
politična moč ne zgošča več le okoli nacionalnih vlad, temveč je deljena,
za njo se je treba pogajati ne le na nacionalni, temveč tudi na nadnacionalni ravni, pri čemer se je – v primerjavi s preteklostjo – neznansko povečalo število zasebnih in javnih igralcev v nacionalni, regionalni in mednarodni ravni, s katerimi se je treba pogajati. Z demokratičnega vidika se
ob tem zastavlja vprašanje o odgovornosti (kdo komu, kdaj in na osnovi
kakšnih procedur), ki jo je v tako zapletenem in kompleksnem svetu
sprejemanja in realizacije odločitev zelo težko identificirati. Procese, ki
jih opisujemo, so samo navidez »tehnični«, pri njihovem dejanskem poteku pa vseeno ni mogoče mimo njihove asimetrične in ne-za-vse-enake
učinke, pri čemer merimo na uveljavljanje tako ali drugače privilegiranih
interesov (»vested interests«), na vlogo tako imenovanih vodilnih držav
in tako naprej. Naj so protestne skupine v svetu še tako in upravičeno
povzdignile svoj glas v zvezi z okoljskimi problemi, povečevanjem prepada med revnim in bogatim svetom, diskriminiranim obravnavanjem
industrijske in kmetijske proizvodnje v »tretjem svetu«, sta praksa in
ideologija promoviranja »globalnega trga« imela prosto pot ali, bolje povedano, privilegirane možnosti. Tako Held (2004: 91) upravičeno govori o
»moralnem prepadu« v sodobnem globalnem svetu, ko trideset tisoč
otrok pod petim letom starosti, ki umrejo vsak dan v revnem svetu, še
zdaleč ne odtehta tri tisoč žrtev 11. septembra 2001 v New Yorku. Vsa ta
dejstva govorijo v prid ugotovitvi, da sta politični prehod od vladne (teritorialne) k večplastni (nadteritorialni) vladavini in ekonomski prehod od
nacionalne ekonomije k ekonomski globalizaciji, v temelju zelo krhka in
v velikih primerih tudi moralno sporna prehoda, ki bosta poleg povečevanja revščine v svetu generirala tudi nove in vedno bolj rušilne odpore
(tudi v obliki terorizma).
Demokratični izziv globalizacije je v bistvu zvezan z vprašanjem soobstoja nacionalne in transnacionalne (globalne) demokracije. Toda medtem ko ima prva za seboj že daljšo zgodovinsko izkušnjo, pa je globalna
demokracija šele v nastajanju, in to kljub temu da gre za vprašanje, od
katerega sta odvisna najmanj ekološko in civilizacijsko preživetje človeštva. Kljub takemu deficitu pa je treba omeniti (morda) spodbudno znamenje, da imamo v tem pogledu zelo bogat repertoar teoretični razlag ali
pristopov na področju »transnacionalne demokracije«. V grobem jih je
mogoče predstaviti takole: liberalno internacionalistična, radikalno pluralistična, kozmopolitska in deliberativna (McGrew, 2003). Vsaka od
omenjenih teorij izhaja iz predpostavke političnega kozmopolitizma in si
prizadeva nakazati splošna načela, strukture in politične prakse, ki potencialno ali realno generirajo bolj human svet in ki meri onkraj utečenega zgodovinskega mehanizma delovanja (nacionalne) države, s katerim je
lahko doslej shajal svet – med globalizacijo pa je to seveda nezadostno.
Nobena od navedenih razlag ne ponuja zadovoljivih ali zaključenih odgovorov na problem transnacionalne demokracije – njihovo selektivno in
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kritično razumevanje (morda tudi s pomočjo eklektične metode?) pa vendarle pripomore k akumuliranju tistih spoznanj, ki utegnejo v prihodnosti k bolj prepričljivim uvidom in morda tudi koristnim praktičnim (političnim) napotkom na tem področju iskanja.
Liberalno-internacionalistično razumevanje demokracije pomeni alternativo realpolitičnemu pogledu na mednarodne odnose, ki pripisuje moči
tudi vse iz tega izhajajoče pravice (»might is right«). Vse od Locka, Benthama in Milla pa do Woodrowa Wilsona smo lahko sledili naporom, da
se ustvari takšen mednarodni red, ki bi temeljil na vladavini prava in
aktivnem sodelovanju med državami. Za sodobno pojmovanje liberalnega internacionalizma je treba reči, da zagovarja v prvi vrsti reforme pri
spreminjanju mednarodnega reda. V različici liberalnega institucionalizma se liberalni internacionalizem zavzema za reprezentativne, pregledne
in odgovorne mednarodne institucije. Povedano z drugimi besedami: z
rekonstrukcijo liberalno-pluralistične demokracije in njeno aplikacijo na
mednarodno raven bi bilo mogoče zadostiti najmanjšim merilom za preseganje demokratičnega deficita na transnacionalni ravni. Eden od ključnih pogojev za to, da se bo to zares zgodilo, je obstoj transnacionalne
civilne družbe, ki zagotavlja v tem pogledu legitimnost odločanja mednarodnih oziroma transnacionalnih inštitucij. Pri tem pa je treba dodati, da
v mednarodnih institucijah ne nastopajo le civilnodružbeni igralci, temveč se v njih še vedno in s povsem legitimno artikuliranimi interesi pojavljajo tudi države.
Kritiki temu pristopu pogosto in bržčas upravičeno očitajo, da gre za
preveč tehnokratsko obarvano razumevanje transnacionalne demokracije, ki se ni sposobno srečevati s problemom neenakih moči oziroma
strukturalno pogojenih neenakosti v globalnem sistemu, kar naredi demokracijo za ujetnico mogočnih korporativnih (mnogonacionalnih ali
tudi samo enonacionalnih) interesov. Seveda pa je za reševanje omenjenih neenakosti dosti premalo, če problem odpravljamo samo z zagovarjanjem preglednosti in odgovornosti in ne moremo ali ne znamo artikulirati tistih rešitev, ki bi transnacionalno demokracijo oprle na učinkovito
(realno) reprezentacijo pluralno konstituiranega svetovnega demosa.
Obravnavani pristop pa je dodatno nezadosten in tudi nezadovoljiv, ko
se zavemo, da gre v bistvu za dosti pristranski zahodni in državniško centričen pogled na problem transnacionalne demokracije.
Radikalni demokratični pluralizem je na drugi strani naklonjen neposrednim oblikam demokracije oziroma samoupravi (»self-government«), in
sicer vse od globalne do lokalne ravni. Ta pristop lahko najbolj pogosto
prepoznamo v sintagmi »nove politike«, ki raziskuje njene normativne
temelje, s pomočjo katerih bi bilo mogoče okrepiti vlogo posameznikov
in skupnosti v ključnih strukturah globalne moči. Radikalni demokratični pluralizem zagovarja v bistvu demokratizacijo svetovnega reda, ki bi
se odvijala od spodaj in proti vrhu (»bottom up«). Tako razumevanje transnacionalne demokracije prakticirajo predvsem kritična družbena giba-
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nja (Cohen in Rai, 2000), med njimi v prvi vrsti okoljska, ženska in mirovna, ki so kritična tako do posameznih držav kot tudi do mednarodnih
struktur in na koncu koncev tudi do prevlade nekaterih (neo)liberalnih
razumevanj »političnosti«. Te poglede lahko pogosto prepoznamo pod
imenom »nove progresivne politike«, ki svojega razumevanja demokracije še zdaleč ne fokusira samo na nacionalno državo, temveč dosti širše –
v razponu med lokalnim in globalnim. V tem smislu bi lahko bila definicija transnacionalne demokracije v naslednjem: v obstoju različnih, med
seboj prekrivajočih se in prostorsko diferenciranih »skupnostih usode«
ter različnih oporišč moči, ki nimajo nikakršne potrebe po kakršnikoli
»suvereni« ali centralizirani oblastni strukturi.
Kritiki temu pristopu najpogosteje očitajo, da je nerealen, ker odpiše
politični koncept suverenosti, brez katerega pa si je težko predstavljati,
kako in kdo bi potem usklajeval med seboj tekmujoče si zahte(vk)e različnih skupnosti, ne da bi bila pri tem uporabljena sila. Teritorialna demokracija, kot je to pokazala dosedanja zgodovina, je lahko obstajala
samo pod pogojem ohranjanja suverenosti in odsotnosti političnega nasilja – zato bi bilo utopično pričakovati, da bi lahko globalna demokracija
shajala brez teh dveh v nekem smislu tudi civilizacijskih pridobitev.
Za razliko od radikalnega demokratskega pogleda se kozmopolitska
demokracija posveča institucionalnim in političnim pogojem, brez katerih
ni mogoče pričakovati učinkovite demokratične vladavine (»democratic
governance«) v okviru države in prek nje. V tej zvezi je ponudil najbolj
domišljeno formulacijo Held (1995: 234), po kateri se kozmopolitska
demokracija opira na veljavna načela liberalnega mednarodnega reda (v
mislih ima pravno državo in človekove pravice) in z njihovo pomočjo izgrajuje novo globalno ustavno ureditev na demokratičnih temeljih. Pri
tem se teritorialna in transnacionalna demokracija ne izključujeta, temveč se – ravno nasprotno – dopolnjujeta. Najkrajša definicija kozmopolitske demokracije bi se glasila: politična ureditev, ki jo sestavljajo demokratična združenja, mesta, narodi oziroma nacije in regije ter globalna
omrežja. Pri tem se zdi samo po sebi umevno, da morajo vse naštete
enote uživati dovolj veliko stopnjo avtonomije, ki jim jo mora zagotoviti
»kozmopolitsko naravnano demokratično pravo«.
Held nima v mislih svetovne vlade ali, na primer, federalne superdržave, temveč globalen in pluralen sistem oblasti oziroma sistem različnih in
med seboj prekrivajočih se centrov moči, ki pa se morajo vsi pokoravati
demokratičnemu pravu. Gre seveda za zelo ambiciozen program, ki bi ali
bo zahteval ustrezno ustavno podlago za nastajajočo globalno vladavino
in svetovni red. V bistvu ni radikalen, če vzamemo na znanje njegovo
trditev, da velja ohraniti v tem pogledu vso pahljačo tradicije demokratične misli. Ta program se poleg sodobnih teorij liberalne demokracije navdihuje pri kritični teoriji, teoriji participativne demokracije in pri državljanskem (»civic«) republikanizmu. Seveda so tudi na kozmopolitsko
demokracijo naslovljeni številni ugovori. Eden izmed njih oporeka njene-
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mu liberalnemu razumevanju posameznika, ki je v bistvu izoliran od
vseh tistih skupnostnih vezi, prek katerih se je ta formiral. Nobena
demokracija ne more zaživeti, če najprej ne vlaga v izgradnjo demokratične skupnosti, ki jo veže neka skupna državljanska (civic) identiteta.
Globalizacija sicer vzpostavlja neko univerzalno povezanost, vendar ta
ne ustvarja tudi samodejno pripadnosti v taki novi »skupnosti«, ki bi
temeljila na skupnih vrednotah in prepričanjih.
Kozmopolitska demokracija nadalje ne odgovarja ali pa si sploh ne zastavlja vprašanja, od kje in kako naj bi se mobilizirali etični in kulturni
resursi, ki so potrebni za njeno uveljavitev. Ker je svetovna skupnost sestavljena iz številnih »večin«, se zastavlja vprašanje, katera izmed njih se
bo sploh lahko sklicevala oziroma ji bo priznana demokratična legitimnost. Poleg tega pa preveč lahkotno poenostavlja svojo projekcijo konstitucije globalne vladavine na demokratskih temeljih s tem, ko prezre realnost inherentnih napetosti, do katerih prihaja po naravi stvari med
demokratičnimi impulzi demosa in logiko z ustavo določenih norm in
tudi omejitev.
Deliberativna (v bolj radikalni varianti tudi diskurzivna) demokracija se
običajno pojavlja kot ena izmed bolj blagih kritik kozmopolitskih in radikalno demokratičnih pluralističnih razumevanj demokracije. Za ta pristop je značilno, da se ne ukvarja z iskanjem alternativnih konstitucionalnih rešitev za globalno družbo, temveč pojasnjuje ali razlaga možnosti
za demokratizacijo obstoječih form in vsebin vladavine, kakor se kaže v
mednarodnem sistemu in v transnacionalni civilni družbi. Njena prvenstvena skrb je namenjena iskanju načel in vzpostavljanju potrebnih pogojev za ustvarjanje transnacionalne javne sfere skozi demokratično elaboracijo. Med takšnimi načeli izstopajo predvsem naslednja: nedominacija,
sodelovanje, javna deliberacija, odgovorna vladavina in pravica vseh, ki
so kakor koli vpleteni ali prizadeti, da imajo pravico odločati. Gre torej
za vzpostavljanje resničnega dialoga med agencijami javne vladavine in
tistimi, ki jih njihove odločitve in akcije tako ali drugače prizadenejo. Pri
tem taki procesi deliberacije niso sami sebi namen, temveč pomenijo kot
taki konstitutivne prvine deliberativne skupnosti.
Ortodoksne razlage deliberativne demokracije se omejujejo na reformistična prizadevanja, ki se zadovoljujejo s tem, če se poveča demokratična legitimnost odločanja tako na lokalni kot tudi na globalni ravni,
medtem ko bolj radikalne razlage ciljajo tudi na transformacijski potencial na raziskovanem področju. Deliberativna demokracija združuje v
sebi politične filozofske tradicije, in sicer: kritično teorijo, diskurzivno
analizo, republikanizem, participativno in neposredno demokracijo. Kritiki ji v prvi vrsti očitajo, da ne nagovarja kakšnega prepoznavnega modela demokracije in da je prej v pomoč pri (raz)reševanju in pri legitimizaciji javnih odločitev. Njen domet ne sega dlje od zastavljanja vprašanj o
vlogi jezika in kulture pri opredeljevanju pogojev in možnosti za dejansko politično deliberacijo.

26

XSLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTIX

Na koncu je mogoče za vse omenjene pristope ugotoviti, da noben
izmed njih ne odgovori zadovoljivo na vprašanje, kakšna so v resnici razmerja med močjo, legitimnostjo in skupnostjo, od katerih je v prvi vrsti
odvisna vsaka politična oblast. Globalne vladavine prav tako ni mogoče
podrediti in še manj razložiti z naštevanjem med seboj ločenih formalnih
elementov, iz katerih naj bi bila sestavljena. Na tem mestu je treba
pritegniti Bernsteinu (2001, 42), da je legitimnost globalne vladavine – to
pa velja tudi za druge njene konstitutivne elemente – vedno kontekstualna in utemeljena na historičnem razumevanju. O legitimnosti pravzaprav sploh ni mogoče govoriti, če skupnosti, ki jih bolj ali manj nasilno
predstavljamo kot globalno družbo sestavljajoče skupnosti, ne moremo
zasidrati v nekem realnem življenjskem okviru (»lifeworld«), brez katerega si ne moremo predstavljati niti elementarne komunikacije med njenimi posamezniki. Nadalje se srečujemo pri omenjenih pristopih z deficitom zastavljanja relevantnih vprašanj, med njimi na primer: kako bodo
transnacionalne institucije reševale problem, ko pride do konfliktov med
na eni strani neoliberalnim posiljevanjem z odprtim trgom in širšimi socialnimi cilji, ki jih omenjeni ideološki vzorec že v temelju marginalizira.
Čeprav v tem prispevku tipizirani pristopi odpirajo vprašanje hierarhije
in neenakosti v globalnih razmerjih, so zelo šibki pri natančnejšem
elaboriranju materialnih in epistemskih resursov, ki takšna stanja generirajo.
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se zdijo vprašanja in dileme v
zvezi s transnacionalno demokracijo manj abstraktna in oddaljena in so
praktično že potrkala na naša vrata. Naj bomo še tako kritični do dosežene ravni demokracije v naši ali kateri koli drugi državi v Evropski uniji in
tudi v primerljivem svetu, je ta v vsakem pogledu na višji ravni kot pa v
transnacionalnih ali regionalnih institucijah (Marks, 1996). S tem seveda
nočemo reči, da so nacionalne države bolj demokratične, ker bi bile bolj
»naravne« ali idealna forma združevanja ljudi in skupnosti, temveč merimo v prvi vrsti na novi epohalni izziv, ki ga dosedanja zgodovina še ni
imela priložnost srečati. Če bi se Evropski uniji posrečilo prevladati demokratični deficit in se spremeniti v demokracijo, bi bil to za vse tiste, ki
dvomijo, da je transnacionalna demokracija sploh možna, dokaz, da so
se (z)motili. Seveda ne kaže biti nestrpen, ker je Evropska unija, če štejemo z zgodovinskim merilom, v tem pogledu pravzaprav še mladoletnica.
Zato je tudi preveč ambiciozno in v bistvu tudi nerealno, če bi že zdaj, če
sploh kdaj, od evropskih institucij lahko pričakovali tisto stopnjo demokracije, ki jo zagovarjajo modeli »participativne« ali »diskurzivne« demokracije in ki jih v bistvu ne dosegajo niti najbolj vzorne demokracije v posameznih nacionalnih državah. To pa hkrati ne pomeni, da ni mogoče
poleg problemov v tej zvezi pokazati tudi ne nekatere spodbudne dosežke, ki dokazujejo, da transnacionalna demokracija ni samo utopična želja, temveč da je v področju možnega ali da je vsaj mogoče odgovorno in
resno misliti v tej smeri. V tej zvezi je treba opozoriti, da – kolikor bi se
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nadaljnja evropska integracija odvijala po sedanji logiki – ta nova politična skupnost ne bi nikoli postala demokracija.
Pravzaprav je že za samo načenjanje demokratičnega deficita v Evropski uniji mogoče reči, da pomeni odpiranje tega problema prispevek k
njegovemu preseganju. Michael T. Greven (2000) je, opirajoč se na prepričljive analitične in normativne uvide v literaturi na tem področju,
predstavil demokratični deficit v Evropski uniji s pomočjo naslednjih
sedmih relevantnih dejstev:
1. Za zdaj ne obstajata tisti »predpolitični« pogoj in konstitutivna moč
(»pouvoir constituant«), ki bi jima lahko rekli evropsko ljudstvo ali
bolje ljudstvo Evrope, ki bi verjelo v skupno pripadnost (Wir-Gefühl),
temveč lahko prej govorimo o mnoštvu ljudstev, narodov, od katerih
se vsak ponaša s svojo nacionalno (državno?) identiteto.
2. V tem trenutku Evropska unija še tudi nima svoje ustave in je za zdaj
še dosti negotovo, ali jo bodo vse njene članice predlog evropske ustave, ki je zdaj v postopku, sprejele. Toda tudi v primeru, če bi se to zgodilo, se ne bo čez noč rodilo evropsko ljudstvo.
3. Evropski parlament še ni sestavni del običajnega parlamentarnega režima, ker pri njem pogrešamo nekatere ključne pravice in učinkoviti
nadzor nad Evropsko komisijo, da Evropskega sveta niti ne omenjamo.
4. Še vedno ne obstajajo evropske stranke v pravem pomenu te besede,
temveč lahko kvečjemu govorimo o parlamentarnih koalicijah in strateških povezavah.
5. Evropske volitve prej spominjajo na ponovljene nacionalne volitve, ko
se volilne kampanje vrtijo predvsem okoli domačih oziroma notranjih
vprašanj.
6. Ne Komisija in ne Svet ministrov (skupaj z drugimi sveti, ki jih sestavljajo ministri), ki razpolagajo z določeno močjo v evropskem sistemu
vladavine, niso demokratične ustanove v tistem pomenu besede, kot
to velja za nacionalne države.
7. Pravni sistem Evropske unije je v prvi vrsti naklonjen procesiranju
znanih štirih svoboščin (svoboda gibanja blag, uslug, ljudi in kapitala)
in je dosti neučinkovit, ko gre za servisiranje državljanov Evropske
unije pri uresničevanju ali varovanju njihovih pravic v odnosu do
evropske »vlade«.
Čeprav demokratičnega deficita v Evropski uniji ni treba opravičevati, je
pa mogoče razumeti, zakaj je do njega prišlo in zakaj kaže takšno vztrajnost. Najbolj preprost odgovor je seveda ta, da demokratskih institucij,
ki so bile umeščene v nacionalni okvir oziroma okvir nacionalne države,
ni mogoče preprosto prenesti na transnacionalno raven, to je še posebej
težko, ko gre v bistvu za prenos v transkulturne sisteme. Tako pravo kot
politična participacija in politična legitimnost so se formirali v nacionalnem prostoru, pri čemer pa ne smemo zanikati njihovega medsebojnega
vplivanja oziroma »učenja« enih od drugih. Če spomnimo na klasično
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Webrovo definicijo sodobne države, da ta »razpolaga z monopolom nad
legitimno uporabo nasilja«, je Evropska unija še zelo oddaljena od tega
cilja: kot vemo, za zdaj nima svojih vojaških ali policijskih sil, s katerima
bi lahko, ko bi bilo potrebno, uporabila svojo oblast. K temu dodajmo,
kot navaja Greven (2000: 47), da pojem »politike« temelji na določenem
članstvu oziroma pripadnosti, ki sta kot taka podrejena logiki vključevanja in izključevanja. Prihodnost demokracije onkraj nacionalne države je
zato v veliki meri odvisna od razločitve političnega prostora in sploh »političnosti« od države in konsekventno tudi od razločitve članstva od
državljanstva (Faulks, 2000, Miller, 2000).
Kljub »deficitom« takšne ali drugačne vrste pa vseeno ne bi smeli podceniti relevantnega dejstva, da je Evropska unija vendarle specifična politična skupnost, ki je več kot enostavna vsota njenih članov. V tem smislu
drži trditev, da je mogoče to kategorizirati kot »neodvisni vir vladavine,
ki učinkovito in legitimno uveljavlja svoje politične cilje in programe na
podlagi pristojnosti, resursov in instrumentov, ki so ji na voljo« (Greven,
2000: 46). Prav tako se je mogoče strinjati z istim avtorjem, da je Evropska unija že dalj časa pomembna, neodvisna in učinkovita oblika vladavine v policentrično in večnivojsko zasnovanem političnem režimu. Pri
tem pa se moramo seveda zavedati, da vključuje sistem evropske vladavine poleg »vlade« kot takšne tudi politično skupnost (»polity«), ki je sicer
res ne konstituirajo državljani, kot je to slučaj v običajnih nacionalnih
državah, temveč v prvi vrsti politične in administrativne elite. Te pa je
mogoče razdeliti na tiste, ki jih neposredno delegirajo v razne svete
Evropske unije, nacionalne vlade, in na dejanske evropske birokrate in
politike, med katere lahko poleg članov Komisije in Evropskega sodišča
do neke mere prištevamo tudi člane Evropskega parlamenta.
Na koncu se samo po sebi zastavlja vprašanje, ali je transnacionalna
(globalna) demokracija sploh možna in ne nazadnje tudi zaželena. Vprašanje ostaja in bo ostalo v prihodnosti na široko odprto in prepuščeno
najrazličnejšemu uspešnemu pa tudi neuspešnemu eksperimentiranju.
Kymlicka (1999), na primer, ni prepričan, da bo transnacionalna demokracija sploh kdaj zaživela, ker so skupna zgodovina, jezik in politična
kultura, s katerimi pa se tudi Evropska unija ne more ponašati, konstitutivna obeležja sodobnih teritorialnih političnih skupnosti. Politični realisti, ki se jih ne manjka ne med analitiki mednarodnih odnosov in ne med
politiki, so prepričani, da sta predvsem suverenost in anarhija nepremagljivi oviri za realizacijo transnacionalne demokracije (Williams, 1996).
Konfliktov in sile, s katero neka država razpolaga, ni mogoče kar tako
izbrisati iz mednarodne realnosti, sploh pa dejstva, da mednarodni red
vedno vzpostavljajo najbolj močne države. Spet nekatere druge skrbi to,
da bi uveljavljanje transnacionalne demokracije šlo na roke predvsem
takšnim ali drugačnim večinam, ki bi zanikale ali ogrožale demokratične
pravice in zahteve etnično ali kako drugače obarvanih manjšin.
Zagovorniki transnacionalne demokracije, kot navaja McGrew (2000),
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očitajo svojim kritikom, da so prehitro in površno ovrgli njihove etične,
teoretične in empirične argumente ter da tudi preveč podcenjujejo procese politične transformacije, do katerih je pripeljala globalizacija v zadnjih
deset ali dvajsetih letih. Transnacionalna demokracija ne more biti nič
manj historično in družbeno zamišljeni konstrukt, kot to velja za »nacionalno« oziroma teritorialno demokracijo. Elemente nastajajoče transnacionalne demokracije je mogoče danes razbrati v relativni demokratizaciji mednarodnih odnosov, uporih mednarodne (globalne) civilne družbe
surovim procesom globalizacije in pri ustvarjanju regionalnih »območij
miru« (EU), ki so prav tako sad tako nacionalno kot transnacionalno
motiviranih prizadevanj političnih elit in držav. Nekatere levo obarvane
kritike postavljajo pod vprašaj, ali lahko transnacionalna demokracija izpolni pogosto izrečeno obljubo, da jo je mogoče uporabiti za doseganje
večje globalne socialne pravičnosti. Tako izrečena skepsa nas vrača k
»demokraciji« nacionalne države, ki je ravno na tem področju zaradi svojih sebičnih (samo nacionalnih) interesov pokazala ne le to, da ne more
rešiti omenjenega problema, temveč je zelo prispevala k njegovemu
nastanku.
Seveda je treba prepustiti času in zgodovini, da bosta v prihodnosti
razvozlali vozle, nanašajoče se na dilemo teritorialne in transnacionalne
demokracije. Če je kje mogoče demantirati zagovornike »konca zgodovine«, potem se kot priložnost in poučen primer ponuja zgodovina demokratične teorije, h kateri prispevajo sodobni procesi globalizacije in demokratizacijskih »valov« obilje dragocenega in svežega gradiva. Med
njim pa tudi ni težko uzreti tistih kritičnih glasov iz globalne civilne
družbe (Keane, 2003) in progresivnih političnih osebnosti, ki zahtevajo
bolj demokratično ali celo alternativo dosedanji arhitekturi globalne in
regionalne vladavine.
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SUMMARY:
Democracy on the horns of a dilemma: From
territorial (national) to transnational (global) democracy
The author confronts the topical problem, that both the democratic
discourse and practice are becoming increasingly complex and multifaceted phenomena, which leads the territorial (national) democracy
to its known deficit and eventually to illegitimacy. It is equally obvious that the democratic deficit both on the regional (EU) and global
level block and erode, respectively, the traditional understanding of
democracy within its present framework – nation-state. The so-called “Third wave” of democratisation (S. Huntington) encompasses
the widening of democracy, though, but does not by itself secures its
deepening – by which we mean the sub-national, national, regional
(EU), supra-national and global level, respectively. In this vein we
intend to raise the following relevant questions: how did globalisation in general transformed the modern political society and how are
the interlinked relations of political power enthroned into the dynamics of globalisation, is globalisation “destined” to serve solely the
(conservative) neo-liberal political project or is the latter confronted
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with its own crisis and already looks after alternatives for its survival, further, how does the logic of redistribution and asymmetry, respectively, of power in the international relations (recently rather leaning towards the preponderance of the United States of America)
influence the prospects of the establishing of global governance, and
nation-states in general, namely on their national interests (cultures,
identities, democratic practices, etc.), the chances for really existent
universal rule of human rights and global ethics in today’s world,
etc.? Thanks to globalisation, we should not fail to mention that national self-determination and sovereignty are no more located strictly within the confines of traditional (nation-) state. As much as on
the one hand the extant national states need global politics, equally
so global politics cannot do away with the political reality of the existence of nation-states in the international community. The spread
of various civil society movements, especially in the last decade, proves that trans-national politics is not a pure utopian construct:
among their initiatives we should mention demands for universal
application of human rights (which essentially aims at humanizing
national societies and international society as such) and their opposition to topical neo-liberal and neo-conservative usurpation of globalisation. These demands have, no doubt, real consequences as far
as bringing forward the authentic democratic practices within the
framework of present-day nation-states is concerning. The abovementioned synergy gives the satisfying answer to the dual problems
of the dominance of undemocratic “hierarchy” and senseless “chaos”
in international relations. Or to put it differently: what the world
needs today is globalisation of democracy on all of its levels (from
sub-national to national and regional) as well as the democratisation
of globalisation itself. By saying this, we do not doubt that the key
processes of globalisation of politics and internationalisation of political decision-making in the world (“global governance”) cannot ignore still most salient actor in today’s international relations, that is,
modern (re-defined and re-conceptualised) nation-state.
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POJMOVANJE DEMOKRACIJE V EU:
EVROPA VEČ HITROSTI
CIRILA TOPLAK*
V zadnje pol leta so evropski politiki v javnosti vse pogosteje omenjali različne »nove« koncepte sodelovanja v Evropski uniji – pionirske skupine, variabilno geometrijo, trdo jedro, Evropo dveh hitrosti –,
ki bi jih vse bilo mogoče prevesti na namero različno intenzivnega in
ekskluzivnega sodelovanja med državami članicami Evropske unije.
Pojav tovrstnih zamisli bi lahko deloma pojasnjevali kot odziv na
neuspeh pogajanj o Ustavni pogodbi decembra 2003 ali na strah
pred neobvladljivo razširjeno Evropo petindvajsetih po maju 2004 –
obe razlagi temeljita na predvidevanjih, da razširjena Evropa ne bo
dovolj učinkovita, da bi lahko sledila in uresničila ambiciozne lizbonske in laakenske cilje, ki so povezani zlasti z evropsko konkurenčnostjo. Vendar pa pri zavzemanju za oziroma nasprotovanju Evropi
več hitrosti lahko zaznamo tudi konflikt demokratičnih vrednot, saj
je za zagovornike na tehtnici zlasti blagostanje državljanov Evropske
unije in svoboda uresničevanja zastavljenih ciljev, za nasprotnike pa
zlasti enakopravnost med državami članicami, ki naj bi bila eden od
ključnih demokratičnih temeljev evropskih integracij. Če se ozremo
na zgodovino zahodnih demokracij, ugotovimo, da sta svoboda in
enakost tradicionalno konfliktni demokratični vrednoti, ki ju je hkrati nemogoče idealno udejanjati. Mogoče pa je med njima najti znosen
kompromis, kot se je na primer izoblikoval v ameriški družbi že v
19. stoletju. V prihodnosti ga bo v ustrezno prilagojeni obliki morala
poiskati tudi Evropska unija, če bo hotela uspevati v novi, razširjeni
sestavi.

*

Doc. dr. Cirila Toplak, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
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EVROPA DVEH HITROSTI KOT PREDMET
ODMEVNE POLITIČNE RAZPRAVE
Devetnajstega marca 2004 je v okviru Razprav o prihodnosti Slovenije, ki
jih pripravlja Urad predsednika RS, vodi pa jih predsednik RS dr. Janez
Drnovšek, prišla na vrsto tema Slovenija in Evropska unija. Čeprav je
bila razprava zastavljena okrog štirih vnaprej predlaganih vsebinskih
sklopov – predlog finančne perspektive Evropske komisije, predlog Ustavne pogodbe, »Evropa dveh hitrosti« in Slovenija v razširjeni Evropski
uniji –, se je od kakšnih trideset navzočih udeležencev zelo različnih starosti in raznolikih področij delovanja večina v svojih stališčih vsaj dotaknila koncepta Evrope dveh hitrosti.
Koncept Evrope dveh ali več hitrosti je tedaj ravnokar presegel vrhunec aktualnosti in mediji so mu posvečali precej pozornosti. Tudi javno
mnenje v Sloveniji je izražalo naklonjenost tej zamisli, celo v največjem
odstotku v primerjavi s preostalimi državami prihodnjimi članicami
Evropske unije. Zanimivo bi bilo povprašati Slovence, navdušene nad
Evropo dveh hitrosti, kako si jo pravzaprav predstavljajo. Odgovori bi
najbrž bili precej različni, saj kljub odmevnosti teme v javnosti ni bilo
veliko pojasnjevanja, zakaj pri Evropi dveh hitrosti konkretno gre. Domnevamo pa lahko, da so Slovenci skoraj instinktivno pozdravili predlog,
ki je dozdevno šel v nasprotno smer od vlaka, s katerim smo se vozili v
nekdanji Jugoslaviji, in kjer je bila Slovenija, zmeraj prva, nestrpna pri
čakanju na najpočasnejše. Pozdravimo lahko tudi samozavest, ki je bila s
tem pritrjevanjem Evropi dveh hitrosti izražena, saj so vprašani Slovenijo
verjetno videli v vodilni skupini (kdo pa bi hotel biti zadnji?).
Uradno mnenje slovenske politike je bilo tedaj, da Slovenija ne odobrava tega koncepta, da pa si bo v primeru, da bo njegova implementacija neizogibna, prizadevala postati del vodilne Evrope, ki bo napredovala
hitreje. Podobna stališča so izražale tudi druge prihodnje države članice
Evropske unije. Češki premier Vladimir Špidla je tako že konec lanskega
leta izjavil, da češka »politika temelji na intenzivnih prizadevanjih, da se
Evropa ne prelevi v Evropo dveh hitrosti. Toda če se bo to moralo zgoditi
in gre za neizogiben proces in danost, se bo naša politika umeščala tja,
kjer bo hitrost največja.« Prihajajoče nove članice so se večinoma strinjale, da Evropa dveh ali več hitrosti ni v interesu integracij, da pa se bodo
potrudile biti v vodilni skupini, če ne bo šlo drugače. Takšna stališča kažejo na odsotnost iluzij in prizemljen pragmatizem, ki je gotovo boljši od
nekritičnega navdušenja. Po drugi strani pa nas lahko zaskrbelo, da že
zmanjkuje vere in energije za nadaljnji zagon in razvoj velikega evropskega projekta.
Zavzemanje za Evropo dveh hitrosti je bila, če že ne predvidljiva, pa
kar logična reakcija držav članic Evropske unije, ki so zagovarjale, da je
pred veliko širitvijo nujno sprejeti Ustavno pogodbo. Zlasti Francija in
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Nemčija ter tudi Velika Britanija so poudarjale, da hočejo močno, razvito
in spoštovano Evropo, katere prvi pogoj je učinkovitost. Po neuspehu
bruseljskih pogajanj o sprejetju Ustavne pogodbe decembra lani tako ni
bilo presenetljivo, če so se vsaj »veliki trije« očitno strinjali, da bodo pristopili k uresničevanju evropskih in svojih ciljev pač drugače, saj se je
kompromis med petindvajsetimi zdel zelo težko dosegljiv.
Tako kot sam neuspeh pogajanj so bile tudi »grožnje« z Evropo dveh
hitrosti in srečanje med britanskim premierom Blairom, francoskim
predsednikom Chiracom in nemškim kanclerjem Schröderjem, katerega
vsebina v javnosti ni bila posebej prepričljivo pojasnjena, slaba napoved
za prihodnost razširjene Evrope. Evropski integracijski proces se je znašel v krizi. Ali lahko nekatere države članice predpisujejo, kako dolgo se
smejo zavleči pogajanja za iskanje kompromisa in kdaj napoči čas za
delitve in »ločene odločitve«? Ali se lahko Evropska unija v imenu učinkovitosti odpove enemu izmed svojih temeljnih načel delovanja – enakopravnosti vseh držav članic?
Irska poslanka v evropskem parlamentu Patricia McKenna je te in podobne bojazni zlasti manjših in novih članic izrazila s prepričanjem, da
bi Evropa dveh hitrosti »popolnoma izničila načelo, ki zagotavlja tisto
enakopravnost med državami članicami, ki je temelj evropske zgradbe,
saj bi nastalo drugorazredno območje. Izteklo bi se tako, da bi se nekatere države pri zasledovanju svojih ciljev navidezno polastile skupnih institucij in pustile druge države članice ob strani. To ni tiste vrste Evropa, za
katero je večina ljudi verjela, da se ji pridružuje.«
Sledili so pomirljivi odmevi. »Evropa dveh hitrosti« ni koncept, ki bi se
ga morali ustrašiti in ga a priori zavreči, zato ker zveni, kot da ni v skladu
s temeljnimi načeli združevanja Evrope. Poljski tednik Respekt je tolažil
državljane države, ki je bila ena izmed poglavitnih »krivk«, da decembra
ni prišlo do sprejetja Ustavne pogodbe, da »se za zdaj ne dogaja ničesar
tragičnega. S pomočjo pogodbe iz Nice bo Evropska unija znala delovati
po širitvi. Sicer pa Evropa dveh hitrosti že obstaja – nekatere države so se
pridružile monetarni uniji in Schengenu, druge ne, nekatere hočejo oblikovati obrambni sistem, druge ne.« Odločni in ambiciozni Irci, ki so si
zadali navidez vse bolj neuresničljivo nalogo sprejetja predloga Ustavne
pogodbe v obdobju svojega predsedovanja Evropski uniji, so takoj po
prevzemu predsedstva začeli pošiljati zgovorna »sporočila« odkritim in
tihim nasprotnikom ustavnega predloga. Na vprašanje, ali bodo nove
države prav tako imele korist od evropske solidarnosti, kot jo je imela
Irska (in Španija, op. av.), je irska poslanka Patricia McKenna tako odgovarjala, da »ekonomskega razvoja Irske ni pripisati zgolj Evropi. Tukaj je
še veliko drugih dejavnikov, kakor na primer zelo ugoden davčni sistem
za podjetja. Po mojem mnenju je nepošteno obljubljati novim članicam,
da bodo doživele gospodarski razcvet, primerljiv z irskim. Pred kratkim
sprejete proračunske odločitve so komaj v korist novim članicam, zlasti
glede strukturnih skladov«. Strah Španije, da bo zaradi novih članic ob
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pomemben del pomoči iz strukturnih skladov, naj torej ne bi bil utemeljen.
Španija in Poljska, največji nasprotnici ustavnih kompromisov v
imenu učinkovitosti, sta imeli za nasprotovanje vsaka svoje razloge: Španija zaskrbljenost za svoj delež strukturnih skladov, ki so doslej pomembno pospeševali njen razvoj, Poljska pa obrambo odločitev iz Nice, ki so
ji bile veliko bolj v prid kakor ustavni predlogi. Poljska vlada se je pri tem
izgovarjala, da ne sme dovoliti, da bi se nacionalna identiteta Poljakov
stopila v »evropskem morju«. Navedeni razlogi za nasprotovanje ustavnemu predlogu pa so izvirali iz identične politične potrebe: Španija in Poljska sta v celofan zagovarjanja enakopravnosti med državami članicami
zavili prioriteto nacionalnih interesov pred evropskimi. Zato sta imeli in
še imata njuni notranjepolitični situaciji tudi takšen vpliv na njuna
evropska stališča.
Sprva Evropa dveh hitrosti ni izzvenela, kot bi morda pričakovali, kot
izraz frustracije razočaranih Italijanov, ki jim med njihovim predsedovanjem ni uspelo dovolj uskladiti pogajalskih stališč držav članic in kandidatk, da bi bil ustavni predlog sprejet, temveč kot izraz frustracije evropskih institucij, ki se izčrpavajo v tekmovanju z nacionalnimi interesi
držav članic. Eden prvih, ki se je javno opredelil za Evropo dveh hitrosti,
je v imenu Evropske komisije, ki ji predseduje, tudi prvi zagovornik učinkovitosti Evropske unije, to je Romano Prodi (po naključju Italijan):
»Evropa ne more več napredovati s hitrostjo najpočasnejšega vagona …
Nihče noče deliti Evrope na skupino A in B, toda tudi tega nočemo, da bi
vsa Evropa pristala v skupini B.« Ker je Prodi napovedal Evropo dveh
hitrosti v odgovor na vprašanje, kako komentira neuspeh pogajanj za Ustavno pogodbo, je bilo mogoče razumeti, da bo Evropa dveh hitrosti neke
vrste »kazen« za tiste, ki so se uprli ustavnemu predlogu, zlasti pa nove
članice, ki so že po večini kazalcev v slabšem položaju.
Največji javni zagovornik koncepta Evrope dveh hitrosti se je zdel
francoski predsednik Jacques Chirac. Ob besedni zvezi »Evropa dveh (ali
več) hitrosti« so se v medijih pojavljali še metaforični izrazi kot »pionirske skupine«, »variabilna geometrija« in »trdo jedro«, ki jih je prispeval
francoski predsednik in za katere se je zdelo, da je Chirac tudi edini, ki
ve, kaj konkretno ima z njimi v mislih. V nagovoru diplomatskemu
zboru ob začetku leta je poudaril, da »mora nova Evropa biti Evropa v gibanju, ki sledi procesu združevanja. Potrebuje ustavo, da bi delovala
učinkovito, da bi zadovoljila zahteve državljanov in utrdila svoj ugled v
svetu.« Kljub izraženemu prepričanju, da bo Ustavna pogodba sprejeta,
pa je za francoskega predsednika Evropa dveh hitrosti neizogibna.
»Dobro vemo,« je Chirac nedvoumno izpostavil v istem govoru, »da v
Evropi petindvajsetih in kmalu sedemindvajsetih in več vsi ne bodo
mogli v korak … Najbolj obotavljivi ne bodo smeli zavirati tistih, ki so
najbolj odločeni, da napredujejo.« Francija in Nemčija sta seveda samoumevno med slednjimi, toda pridružile naj bi se jima tudi »druge države
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ustanoviteljice, pa tudi Velika Britanija in vse tiste stare in nove članice,
ki so pripravljene vložiti več duha in moči v Evropsko unijo«.
Realnopolitična govorica najmočnejših članic Evropske unije je bila
dovolj vznemirljiva, da je zbudila žive, večinoma negativne odzive. Evropa dveh hitrosti bi pomenila dve Evropi; za integracijo celote bi pomenila
korak nazaj in dolgoročno še večjo neučinkovitost. Irski premier Bertie
Ahern je za BBC izjavil, da bo »Evropa dveh hitrosti – sestavljena iz vodilne skupine in drugih, ki si bodo prizadevale slediti –, ustvarila številne
probleme in povzročila številne delitve. V Evropi so integracionisti, ki
hočejo napredovati hitro, in drugi, ki se hočejo razvijati s počasnejšim ritmom; inteligentno reševanje tega problema je izziv, ki mu Evropa mora
biti kos«. Ker je tudi irsko predsedstvo odločno nastopilo proti temu konceptu, se je rožljanje z »Evropo dveh hitrosti« nato nekoliko omililo in
sčasoma začelo prevajati samo na institut »stopenjskega sodelovanja«
(enhanced cooperation), instrument, ki je bil zajet in sprejet že v Pogodbi
iz Nice. Evropa dveh hitrosti je s tem postala Evropa več hitrosti in dobila
konkretnejši, drugačen pomen od prvotno nakazanega. Nič več naj ne bi
šlo za stalno delitev na hitrejše in počasnejše, temveč za delitve glede na
želeno področje intenzivnejše integracije, kar bi v vsakem posameznem
primeru povzročilo drugačno sestavo ločenih skupin.
Institut »stopenjskega sodelovanja« je, kot že izraz pove, način sodelovanja, ki se širi po stopnjah, pri čemer je posamezna stopnja merjena s
pridružitvijo dodatnih držav tistim, ki v vsebinsko opredeljenem instrumentu že sodelujejo. »Stopenjsko sodelovanje« je primerljivo z že obstoječo različno hitrostjo vključevanja v monetarno unijo in Schengenom,
saj tudi pri slednjima ne gre za stalno delitev na hitrejše in počasnejše,
ampak za določene integracijske vsebine, ki potegnejo za seboj oblikovanje skupin z različnim članstvom, s tistimi članicami pač, ki so zmožne in
imajo interes hitreje napredovati na določenem področju integracij. Medtem ko sta monetarna unija in Schengen našla svoje mesto v acquis communautaire vsak posebej, tako rekoč »ŗ la carte«, je »stopenjsko sodelovanje« institucionalizacija tovrstnega načina integriranja. Lahko bi tudi
rekli, da je Evropska unija sama instrument stopenjskega sodelovanja,
katerega razvoj zaznamujejo stopnje novih širitev.
»Stopenjsko sodelovanje«, kot se instrument imenuje že v Pogodbi iz
Nice in v predlogu Evropske ustave, je skratka že legalizirano v acquis
communautaire. Ta možnost ukrepanja je predvidena »v zadnji instanci«,
ko Evropski svet ugotovi, da »določenega cilja ne bo mogoče uresničiti v
doglednem času«. Najmanj osem držav mora biti pripravljenih za »stopenjsko sodelovanje«, potreben je tudi zakonodajni predlog, ki ga mora
na mizo položiti Evropska komisija. Evropski svet nato odobri »stopenjsko sodelovanje« s kvalificirano večino. Potem ko se »stopenjsko sodelovanje« začne, mora mehanizem ostati odprt za druge članice, da se mu
pridružijo, če je to v njihovem interesu. Za instrument »stopenjskega
sodelovanja« veljajo enaka pravila odločanja kot sicer, na določenih

38

XSLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTIX

področjih je torej potrebno soglasno odločanje. Predlog Ustavne pogodbe je predvidel za države, ki zastavijo »stopenjsko sodelovanje«, da lahko
soglasno odločijo o prehodu na odločanje s kvalificirano večino v okviru
svoje skupine sodelovanja. Velika Britanija je dosegla, da je bil ta predlog
iz Ustavne pogodbe umaknjen, saj bi to pomenilo, da bi se vsaj za nekatere članice spremenil način odločanja na področjih, kjer je zdaj v veljavi
soglasno odločanje, na primer v davčni politiki, ki je ena od britanskih
»obrambnih linij«. Pa vendar je Velika Britanija odprla vrata »strukturiranemu sodelovanju« na področju skupne obrambne politike, ki bo omogočilo najbolj ambicioznim evropskim državam na področju obrambe,
Franciji, Nemčiji, Belgiji in Luksemburgu, da bodo skupaj z Veliko Britanijo napredovale brez čakanja na druge.
Ob skupni obrambni politiki bo najbrž tudi evropski davek na dohodek podjetij ena izmed prednosti intenzivnejšega sodelovanja v Evropski
uniji v letu 2005. Evropska komisija naj bi predložila ustrezno zakonodajo jeseni 2004. Evropski davek je verjetno tudi ena izmed konkretnih
integracijskih ambicij, ki je sprožila aktualno razglašanje »Evrope več hitrosti«. Zlasti Francija se v imenu odpravljanja socialnih razlik zavzema
za poenotenje davčne politike, medtem ko ji v imenu ekonomskega liberalizma najbolj nasprotuje Velika Britanija. Ker je ravnotežje moči v
Evropski uniji odvisno v prvi vrsti od francosko-nemškega konsenza, je
mogoče, da bo za uveljavitev enotnega evropskega davka za podjetja nastala »pionirska skupina« okrog Francije in Nemčije, ki bo manjšinsko
uveljavila enotno davčno politiko. Prvi konkreten poskus »stopenjskega
sodelovanja« v praksi bi torej zelo logično imel za predmet področje, ki je
ob sociali, kazenskem pravu, zunanji politiki in obrambi predmet soglasnega odločanja in predstavlja realno nevarnost paralize EU.
Evropa dveh ali več hitrosti je bila v prvem četrtletju 2004 aktualna in
hvaležna politična tema, saj jo je bilo mogoče uporabljati v več različnih
kontekstih kot evropski in notranjepolitični argument. Evropa dveh hitrosti je nastopala kot grožnja/izhod/tolažba ob neuspešnih pogajanjih
za sprejetje Ustavne pogodbe in kot sredstvo vznemirjanje/pomirjanje
volivcev, odvisno pač, ali so o njej razpravljale vlade ali opozicije. Politično razpravljanje okrog Evrope dveh hitrosti pa vsaj v slovenski javnosti
ni veliko doprineslo k razjasnitvi vsebine in pomena tega koncepta.

MED SVOBODO IN ENAKOSTJO
Združena Evropa stoji in pade na zmožnosti kompromisa. V primeru
Evrope dveh hitrosti je to kompromis med demokratičnimi načeli in (zlasti ekonomskim) pragmatizmom.
Za konfliktom evropskih/nacionalnih interesov se skriva konflikt
vrednot. Za nekatere Evropska unija temelji zlasti na enakosti, za druge
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pa na trajnem miru in demokraciji kot sistemu, v katerem je najlažje
ohraniti trajen mir. Eni se bojijo »vodene kulturne menjave«, drugi verjamejo, da zlasti socialna neenakost vodi v konflikte in lahko ogrozi trajni
mir.
Začudenje nekaterih starih evropskih demokracij, da jih nove prekašajo v obrambi demokratičnih načel, je pravzaprav izraz Evrope dveh političnih vizij: francoski komentator Hervé Duray ju je poimenoval »zahodnjaštvo«, ki naj bi bilo mešanica liberalizma in ohranjanja identitete, in
»mondializem«, mešanica socializma in večje odprtosti migracijskim
tokovom. Ali še z drugimi besedami: vizije svobode in vizije enakosti.
Enakost in svoboda sta konfliktni demokratični vrednoti, že odkar sta
nehali biti pobožni razsvetljenski želji. ZDA so razrešile to protislovje
tako, da so postavile hierarhijo vrednot, v kateri so državljani imeli zlasti
možnost dostopa in pravico do svobode, koliko so to možnost izkoristili,
pa je bilo v odvisno od njihovih sposobnosti. Priseljenci so prihajali v stabilno, pravzaprav konservativno družbo ZDA iskat prav to svobodo, in
ne enakopravnega sožitja svojih izvornih kultur. Enakost je postala cena
svobode, rezultat pa je danes ameriški narod.
Evropa se ne more zgledovati po ZDA, saj je skupnost zgodovinskih
narodov, katerih identitete še malo ne zamirajo. Realno politične enakosti tu še ni mogoče uveljavljati na ravni kolektiva oziroma naroda, mogoča pa je na ravni posameznika. Zato zagovorniki intenzivne integracije
zahtevajo krepitev evropskih institucij, kot sta Evropska komisija in
Evropski parlament, in ozaveščanje o politični identiteti državljanov članic EU. Evropejec je tisti Francoz, Nemec, Britanec, Španec, Poljak,
Avstrijec, Belgijec, Slovenec …, ki je pripravljen če že ne umreti, vsaj kaj
žrtvovati za Evropo. Včasih je identiteto potrjevala pripravljenost na
žrtvovanje življenja, jutri bo to mogoče odpoved »svojemu« komisarju.
Neuspeh pogajanj o Ustavni pogodbi ne pomeni, da bo širitev ustavila
evropske integracije, saj so bili v Nici odločeni potrebni mehanizmi za
delovanje Evrope petindvajsetih. Po mnenju zagovornikov ustavnega
predloga pa bo zelo oteženo uresničenje lizbonske strategije. Vztrajanje
na enakopravnosti vseh članic Unije in vsakokratnem »čakanju na zadnjega« pri sprejemanju odločitev omejuje svobodo držav članic pri doseganju lizbonskih ciljev. Glede lizbonskih ciljev je bilo doseženo soglasje,
videnj poti do njihove uresničitve pa je več, če niti ne upoštevamo precejšnje verjetnosti, da bo v luči realnih možnosti moralo priti do prikrojitve ali celo odpovedi tem ambicioznim ciljem.
Evropa več hitrosti ni prihodnost razširjene Evrope, ampak realnost, ki
se že dogaja na področju monetarne unije, Schengena, obrambne politike in, kar so nove članice zlasti negativno sprejele, od nedavnega tudi na
področju prostega pretoka delovne sile. Tudi takojšnje sprejetje predloga
Evropske ustave ne bo zmanjšalo težnje nekaterih evropskih držav k
hitrejšemu napredovanju. Še pred dnevi je nemški kancler Schröder izjavil: »Na področjih, kjer je povezavo nujno peljati naprej, bi morali biti v
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prihodnje pragmatični pri iskanju poti, ki bi omogočile napredovanje
skupine držav. Po širitvi Evropske unije bo treba iskati možnosti, kako
poglobiti evropsko enotnost, pri čemer so različne hitrosti integracije že
danes realnost.«
Da uspeh oziroma sprejetje predloga Evropske ustave Evrope dveh hitrosti ne bo izbrisal z evropskega političnega dnevnega reda, je dokaz, da
Evropa dveh hitrosti navsezadnje ni bila toliko reakcija na neuspeh decembrskih pogajanj o sprejetju Ustavne pogodbe, kot je bil neuspeh primeren trenutek, da se o tem konceptu začne določneje javno govoriti.
Dejstvo je, da ni Ustavna pogodba tista, ki lahko povzroči ali pa odstrani
»nevarnost« dveh hitrosti, ker je zamisel o Evropi dveh hitrosti posledica
širitve. Nekatere ustanovne države članice ne verjamejo v učinkovitost
razširjene Evrope petindvajsetih, ki bi še zadovoljevala njihove predstave
o potrebni hitrosti razvoja Evropske unije oziroma njihove nacionalne
razvojne interese. Francija, država, kjer so se od francoske revolucije bili
najbolj strastni besedni in tudi krvavi boji za enakost, je s pristankom na
kompromis v razmerju moči pri glasovanju med pogajanji o sprejetju Ustavne pogodbe nakazala, koliko ji danes pomenita učinkovita Evropa in
svoboden razvoj. Učinkovitost, po kateri Evropska unija že doslej globalno gledano ni slovela, bo s širitvijo gotovo otežena. Toda sedanja Evropa
petnajstih je na izpitu učinkovitosti pravzaprav že padla.
Eden od vzrokov za današnjo razdvojenost Evropske unije je namreč
prav njeno vztrajanje pri »veliki širitvi«, s katerim si je Evropa petnajstih
poskušala pridobiti čas za svoje priprave na širitev, zdaj pa se je ob čedalje nestrpnejši vrsti v čakalnici vendarle sama znašla nepripravljena.
Evropski strategi so si lekcijo gotovo zapomnili. Sklepati je mogoče, da
bodo evropski politiki, ko bo Evropska unija dokončno prebrodila zadnjo
krizo, v prihodnje raje sprejemali manjše skupine novih članic ali celo
vsako posebej. Nadaljnje širitve so eno izmed področij, kakor nasploh
zunanja politika, kjer si Evropska unija verjetno ne bo mogla privoščiti
»stopenjskega sodelovanja« (delitev držav članic zaradi sodelovanja v
okupaciji Iraka je povzročila predzadnjo krizo). S tem bi navzven prenehala delovati kot »stopenjsko sodelovanje« in bi razpadla.
Tudi na drugih področjih Evropa dveh hitrosti ni brez nevarnosti. Možen negativen učinek tako razdeljene Evrope nasploh bi lahko bil podvajanje institucij in birokracije ali sčasoma celo prilastitev institucij s strani
bolj integriranih članic. Če naj bi manj birokracije pomenilo večjo učinkovitost, bi bilo to za celoto v nasprotju z osnovnim namenom delitve.
Bistveno je, da bodo pionirske skupine ali države, ki se bodo odločile za
»stopenjska sodelovanja«, spoštovale acquis in delovale pod nadzorom
Evropske komisije. Čeprav naj bi se za različna področja povezovale različne članice v skladu s svojo pripravljenostjo na integracijo oziroma svojimi interesi, je mogoče pričakovati, da bo sčasoma nastala »bolj združena Evropa«, v kateri bodo skoraj gotovo države ustanoviteljice, a ne
nujno samo te, in ki bo dajala prednost skupnim strategijam in ciljem, ter
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neke vrste »odprta Evropa«, v kateri bodo zlasti zaradi prednosti skupnega trga in solidarnostnih instrumentov, kot so strukturni skladi, sodelovale vse države na evropski celini.

SKLEP
Zgodovina evropske ideje nam daje vedeti, da ima projekt evropske
združitve, ki je bil stoletja zgolj idealističen sen, prekinjen z nekaj imperialističnimi poskusi realizacije, in ki se je po drugi svetovni vojni tako
počasi in postopoma udejanjal v evropskih integracijah, trdne temelje.
Na evropskih temeljih se s sprotnim načrtom gradi kompleksna stavba.
Kljub krizam in oviram se ne zamajejo zlahka. Kriza zaradi neuspeha pogajanj o sprejetju Ustavne pogodbe decembra lani je bila, kot se je izkazalo, samo še ena izmed mnogih, v katere je Evropska unija zašla in jih
prebrodila. Tokrat so ji pomagale tudi docela nepredvidljive zunanje okoliščine, kot je bila zmaga socialistov na volitvah v Španiji kot posledica
terorističnega atentata v Madridu 11. marca 2004. Španija, ki se je decembra skupaj s Poljsko najbolj upirala sprejetju predloga Evropske ustave, je z zamenjavo oblasti zamenjala tudi svoje zunanjepolitične usmeritve in se znova približala Evropski uniji. Poljska, ki se je znašla sama v
polju nasprotovanja, je kmalu tudi začela mehčati svoja stališča. Tako se
je perspektiva sprejetja Ustavne pogodbe, ki so jo evropski politiki v
prvih treh mesecih leta previdno postavljali za cilj do konca leta 2004 in
se pridušali, da je to skrajni rok, hkrati pa nihče več ni verjel, da bi se z
ustavnim predlogom lahko kar koli premaknilo v obdobju irskega predsedstva, zdaj znova ugotavljajo, da obstaja možnost, da Irci opravijo nalogo, ki so si jo zastavili. Evropa se je znova izvila iz mrtvega toka in pluje
nepredvidljivi prihodnosti naproti.
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SUMMARY:
Conception of democracy in European Union:
Europe at several speeds
Recently European politicians have often referred in public to various »new« concepts of cooperation in the European Union – pioneer
groups, variable geometry, hard core, Europe at two speeds – that all
pointed to an intent of cooperation of exclusive and variable intensity among European Union Member States. This phenomenon could
partially be explained as a reaction to the failure of negotiations on
EU Constitution in December 2003 or as a fear of uncontrollable European Union of 25 Member States after May 2004, both explanations being founded on suppositions that enlarged Europe would not
be sufficiently efficient to follow and fulfill ambitious Lisbon and
Laaken goals that concern primarily European competitiveness. Yet,
a conflict of democratic values can also be sensed in “pro et contra”
concerning Europe at several speeds as for those in favor wellbeing
of EU citizens is in particular at stake as well as their freedom of
realization of set goals, when opponents emphasize the threat that
such a concept represents for equality of Member States, which is
supposed to be one of crucial democratic foundations of European
integrations. If we look back upon history of Western democracies,
we may conclude that freedom and equality have traditionally been
conflicting democratic values that simultaneously could not be put
in practice in an ideal way. Yet, a viable compromise can be found
between these values as for example the one created by the American society in the 19th century. In future European Union will have
to seek for an appropriately adapted compromise as well, if it is to
prosper in its new, enlarged composition.
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POMANJKLJIVA DEMOKRATIČNA LEGITIMNOST
V EU IN DEMOKRATIČNI PRIMANJKLJAJ
TATJANA KRAŠOVEC*
EU se je razvila v nov tip političnega sistema, ki mu primanjkujejo
nekateri pomembni elementi, značilni za demokratične načine vladanja in uravnavanja javnih zadev. Pomanjkanje demokratične legitimnosti in nadzor nad postopkom sprejemanja evropske zakonodaje se
vse bolj kažeta kot eden ključnih problemov EU, zlasti še nadaljnjega
prenosa pristojnosti za sprejemanje zakonodaje na institucije EU in
vse širšega obsega urejanja in uravnavanja javnih politik. Kot pravita
Andersen in Eliassen (1996) je demokracija v EU tesno povezana z
dvema odločilnima vidikoma demokracije: z učinkovitostjo in s suverenostjo, ki je locus legitimnosti oblasti. Najpomembnejši izziv za EU
je, kako vzpostaviti demokratične institucije in postopke za sprejemanje odločitev na nad-državni ravni ob upoštevanju vlog formalnih in
neformalnih akterjev, združenj, državljanov in interesov posameznih
družbenih skupin v procesu odločanja. Demokratični izziv je, kako
sprejemati avtoritativne odločitve in pri tem zadostiti pogojema učinkovitosti in suverenosti (Andersen in Eliassen, 1996: 1–2). Članek
neposredno ne ponuja odgovorov, kako razrešiti vprašanja zagotavljanja demokratične legitimnosti in razreševanja demokratičnega primanjkljaja v EU, čeprav jih posamezni avtorji implicitno nakazujejo.
Pomeni predvsem pregled pogledov precejšnjega števila avtorjev, ki
se bolj ali manj sistematično ukvarjajo z naštetima problemoma.

*

Mag. Tatjana Krašovec, Državni zbor RS.
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POMANKLJIVA DEMOKRATIČNA LEGITIMNOST
Soodvisnosti, nujnost povezovanja,
strukturne pomanjkljivosti EU, demokracija
Pomembne strukturne pomanjkljivosti – odsotnost vseevropske javnosti
in odsotnost vseevropske politične skupnosti državljanov, ki bi oblikovali
javno mnenje in odnos do predlaganih ter sprejetih ukrepov; prav tako ni
mogoče govoriti niti o posebni politični in socialni infrastrukturi (skupni
mediji, jezik, občutek pripadnosti določeni skupnosti) niti o vseevropskih političnih strankah in njihovih članih – zmanjšujejo demokratično
legitimnost EU. Ekonomska in druge vrste soodvisnosti med sicer formalno neodvisnimi državami posledično vodijo k pojavu novih vprašanj
v zvezi z demokratično legitimnostjo, in sicer: naraščajoč pomen zunanjih učinkov posameznih ukrepov zmanjšuje skladnost med pričakovanji
in zahtevami, ki jih imajo vladani, in razpoložljivim instrumentarijem, ki
ga imajo na voljo oziroma želijo uporabiti vladajoči. Ukrepi, ki jih na primer sprejme ena nacionalna vlada, imajo lahko neposredne negativne
učinke na drugo državo. S tem se oži krog razpoložljivih protiukrepov, ki
jih lahko sprejme posamezna nacionalna vlada in imajo hkrati tudi ustrezne oziroma pričakovane učinke. Ob tem se kot samoumevno pojavlja
alternativa (Scharpf, 1998), ki vidi rešitev oziroma vsaj omilitev tovrstnih
problemov v mednarodnih in naddržavnih povezavah, ki omogočajo
usklajeno delovanje in oblikovanje skupnih politik, ki vsem sodelujočim
znotraj teh novih meja omogočajo enake pogoje in izhodišča. EU se pojavlja kot tak prostor in je hkrati proizvod in dejavnik nadaljnjega povezovanja. Scharpf (1998) pravi, da je to logična podlaga za integracijske
procese, tako ekonomske in politične v EU. Način vladanja v skupnosti,
v katere se države povezujejo, pa mora imeti ustrezno legitimnost, če naj
govorimo o demokratičnosti vladanja/skupnostnega urejanja stvari na
naddržavni ravni, še zlasti v primerih, ko naj bi se odločalo z večino. To
velja tudi za EU. Brez občutka pripadnosti k neki skupnosti – brez skupnostne identitete večinsko odločanje v EU ne more imeti ustrezne demokratične legitimnosti. Kolektivna identiteta – istovetenje z neko konkretno skupnostjo (v tem primeru z EU) je torej nujni pogoj za to, da lahko
ustrezno in natančno opredelimo članstvo v določeni skupnosti in upravičimo oziroma sprejmemo kot legitimne ukrepe organov te skupnosti,
pa čeprav so lahko za nekatere posameznike in skupine neugodni. Tovrstno identifikacijo za zdaj srečamo zgolj pri nacionalnih državah. Tudi
za EU kot eno najbolj razvitih naddržavnih skupnosti še ni mogoče trditi,
da je med državljani držav članic razvita že toliko »evropska kolektivna
identiteta«, da bi ukrepe organov unije samoumevno dojemali kot legitimne (glej Scharpf, 1998: 6–8).
Uporaba pojma demokracija v praksi in teoretičnih obravnavah je zelo
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različna in zajema različne definicije, ki jim osnovno izhodišče predstavlja načelo, da vse državljane obravnava kot enakopravno kvalificirane za
sodelovanje v procesu odločanja – da so politično enaki in enakopravni.
Demokratični režim mora odgovarjati najmanj petim standardom. Zagotavljati mora:
– dejansko – učinkovito participacijo, ki v osnovi pomeni, da morajo
imeti vsi člani neke politične skupnosti enake možnost in dovolj učinkovite poti za izražanje svojih stališč do politik;
– volilno enakost, ki mora članom skupnosti zagotoviti, da se sliši glas
vsakega in da se enakopravno upošteva;
– pravico do podrobne informacije o mogočih alternativnih rešitvah, ki
naj članom skupnosti v določenih časovnih okvirih omogoči, da se
seznanijo oziroma da se podučijo o možnih alternativnih politikah in
njihovih posledicah;
– nadzor nad tem, kaj se v skupnosti obravnava – kaj je aktualno, o čem
je treba odločati prednostno in kdaj se o določenem problemu odloča.
Člani skupnosti morajo imeti možnost vplivati na izbiro in spremembo agende;
– vključitev vseh odraslih v odločanje (glej Dahl, 1998: 37, 38).
Dahl (1998) ne dvomi o uspešnosti demokracije tudi v 21. stoletju, čeprav
meni, da je uspešnost te odvisna od tega, kako bodo državljani in njihovi
voditelji uspeli razrešiti nekatere velike izzive, s katerimi se spopadajo.
Med izzivi našteva:
– nadaljevanje tržne ekonomije, zasebno lastništvo kapitalističnih podjetij, ki postajajo vse večja in presegajo nacionalne meje, z vodenjem,
ki ni demokratično, razdelitvijo dobička, ki poglablja neenakost in
vpliva na politično enakopravnost;
– izziv je tudi internacionalizacija/globalizacija, ki vse bolj vodi k temu,
da se del odločanja prenaša na mednarodne ravni. To terja vzpostavitev novih mehanizmov, s katerimi bi bilo mogoče doseči odgovornost
političnih in birokratskih elit za njihove odločitve, vendar odgovorov,
kako je to mogoče uresničiti, še ni;
– tretji izziv predstavlja kulturna raznolikost, ki se je v 20. stoletju poglobila ne le zaradi priznavanja nekdaj zatrtih in zatajevanih manjšin
(narodnostnih, rasnih, spolnih, nazorskih itd.), temveč tudi zaradi
velikega števila imigrantov, zaradi katerih so se, nekdaj glede kulture
dokaj enotne skupnosti izrazito diverzificirale. Koliko se bodo družbe
soočale s pojavom večje kulturne raznolikosti in kako bodo vključevale različne manjšine v proces odločanja, bo imelo velik vpliv na
nadaljnji razvoj demokracije in njeno vsebino;
– četrti izziv pa po Dahlu predstavlja vzgoja in izobraževanje državljanov za sodelovanje v procesih odločanja. Kdo bo oblikovalec in posredovalec med interesi državljanov in institucijami, ki sprejemajo odločitve? Kdo bo posredoval osnovne informacije in predstavil možne
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alternative ter njihove posledice? Ali bodo še zadostovale odločitve, ki
so v svoji osnovi inkrementalne? Dahl meni, da zaradi velikih sprememb, ki so posledica internacionalizacije, ne bodo zadoščale standardne rešitve. Prav tako je potrebno zelo kompleksno znanje, s katerimi je sploh mogoče poiskati zadovoljive rešitve oziroma izbrati med
možnimi rešitvami, kar oži prostor za sodelovanje pri oblikovanju
politik in v katerem lahko dejansko sodelujejo bolj ali manj le strokovnjaki. Zaradi razvoja informacijske tehnologije so sicer široko
dostopne številne informacije, kar pa nujno ne olajšuje sodelovanja
državljanov pri odločanju, če ni hkrati zagotovljena večja absorpcija
in razumevanje informacij. Državljanom mora biti omogočeno, da
razumejo sodobne procese v družbi in aktivno sodelujejo pri njihovem usmerjanju ter oblikovanju. V nasprotnem primeru bi po njegovem lahko prišlo do krize demokracije. Ob tem pa izpostavlja, da so
demokratične institucije vse doslej izkazale zmožnost zadovoljivo
preseči probleme, zato po njegovem mnenju ne bi smela prevladati
bojazen, da jim to ne bo uspelo tudi v 21. stoletju (glej Dahl, 1998:
180–188).

Demokracija na mednarodni ravni
Demokratizacija mednarodnih organizacij in skupnosti
Dahl (1998) obravnava tudi vprašanje demokratičnosti mednarodnih organizacij, kamor prišteva tudi EU. Procesa internacionalizacije/globalizacije ni mogoče ustaviti, ostaja pa izziv, kako ga demokratizirati. Evropska
unija je po Dahlovem mnenju dokaz, da je demokratizacija mednarodnih
organizacij in skupnosti problem, saj je na primer v EU kljub obstoju določenih demokratičnih struktur, kot so na primer volitve in obstoj Evropskega parlamenta, očiten demokratični primanjkljaj. Najpomembnejše
odločitve so rezultat pogajanj in »barantanja« med političnimi in birokratskimi elitami. Meje zanje pa niso postavljene z demokratičnimi procesi, temveč s tem, kakšne in kolikšne učinke na nacionalni in mednarodni trg so druge elite pripravljene še sprejeti. Demokratične institucije
lahko dejansko zgolj ratificirajo rezultate barantanj ali pa zavrnejo ratifikacijo, kar pa je praviloma izjemen ukrep. Dahl (1998: 115–117) zato
poudarja:
– da bi morali politični voditelji oblikovati tudi na mednarodnih ravneh
take institucije, ki bi državljanom omogočale participacijo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev, možnost vpliva na končne odločitve
ter učinkovit nadzor nad politikami, vsaj na približno takšni ravni,
kot jih imajo v nacionalnih okvirih;
– temeljno izhodišče bi moralo biti, da so državljani obveščeni in zainteresirani za dogajanja in dogovore na mednarodni ravni, kar predpo-
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stavlja, da politične elite/stranke in tisti, ki komunicirajo z javnostmi,
tovrstno problematiko vključijo v interakcije z državljani, jih zainteresirajo, seznanijo z možnimi alternativami in pridobijo njihovo mnenje
ter potrditev za določene izbire;
– po njegovem mnenju bi bilo nujno oblikovati neke vrste politične subjekte – politične stranke na mednarodni ravni, ki bi skrbele za oblikovanje posameznih stališč, izhajajoč pri tem iz interesov posameznih
skupin, in ki bi vodile javno razpravo o problemih, ta stališča bi uveljavljale v procesih odločanja in se potegovale za funkcije v institucijah odločanja na mednarodni ravni;
– obstajati bi morale institucije z izvoljenimi predstavniki (Dahl dopušča tudi institucije, ki bi temeljile na funkcionalnem predstavništvu),
ki bi izvajale nadzor nad mednarodno birokracijo;
– izgrajevati bi bilo treba ustrezno politično kulturo, ki bi bila naklonjena prenosu odločanja na mednarodno raven. Dahl ob tem izpostavlja
tudi potrebo po zavedanju o skupni pripadnosti (common identity) k
določeni mednarodni skupnosti.
V zborniku »Democracy’s edges« Dahl (Dahl v Shapiro in Hacker-Cordbila naklonjena prenosu odločanja na mednarodno raven. Dahl ob tem
izpostavlja tudi potrebo po zavedanju o skupni pripadnosti (common
identity) k določeni to dejstvo, kot pa na silo zavijati v »demokratična oblačila« brez prave vsebine. Hkrati pa Dahl poudarja, da to ne pomeni, da
ni treba iskati možnosti za več demokracije tudi v tem sistemu sprejemanja odločitev. Prav tako je nujno razviti tudi standarde za ocenjevanje sistema mednarodnega »birokratskega barantanja in pogajanj«, ki pa ga nikakor ne bi smeli opisovati kot demokratičnega, če ne izpolnjuje pogojev
za demokratični značaj. Zamegljevanje oziroma nasilno »tlačenje« v demokratični okvir ne rešuje problema. Če je demokracija po definiciji sistem, ki omogoča in zagotavlja nadzor ljudstva/državljanov/vladanih nad
politikami in odločitvami vladajočih, potem lahko zgolj tisti način vladanja, ki to omogoča, označimo za demokratičnega, in nobenega drugega,
čeprav bi si kdo to želel (glej Dahl v Shapiro in Hacker-Cordón, 1999:
20–34).
V nekoliko drugačni povezavi pa o demokratičnosti EU izraža dvome
tudi Philippe Schmitter (Schmitter, 2000a). Pravi, da EU v svoji sedanji
institucionalni strukturi še ni demokratična. EU je po svoji obliki nedržava, ne-nacionalna politična enota in tudi še ne stabilna politična ureditev, ni ne nad-država in ne zgolj mednarodna organizacija. Če pa bi
države članice želele EU preoblikovati v demokratično politično – institucionalno enoto, bi morale še veliko storiti in doseči ustrezne rezultate na
področju predstavništva, državljanstva in procesov odločanja. Zgolj samo
kopiranje institucij in njihovih medsebojnih razmerij iz nacionalnih demokracij ne bi imelo ustreznih rezultatov, imelo bi lahko celo nasprotne
učinke. »Evro-demokracija« bi morala zadostiti splošnim značilnostim
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modernih demokracij, za katere je značilno, da so sistem vladanja, v
katerem so vladajoči odgovorni državljanom za svoje aktivnosti in odločitve. To odgovornost pa uveljavljajo skozi volilne izbire. Demokratični režim v bistvu ne pomeni nekega posebej določenega nabora institucij,
temveč gre za medsebojno povezanost in interakcije med vladajočimi in
vladanimi (glej Schmitter, 2000a: 2–20).

Demokratična legitimnost odločanja v EU
Po Maastrichtski pogodbi se v političnih in predvsem v strokovnih razpravah vse bolj izpostavlja problem demokratičnosti in legitimnosti odločitev v EU. Problem demokratičnosti in legitimnosti različni avtorji
obravnavajo z različnih zornih kotov, zato so tudi rešitve in poudarki zelo
različni. Weiler, Haltern in Mayer (Weiler in drugi, 2002) v svojem eseju
European Democracy and its Critique, Five Uneasy Pieces poudarjajo, da
bi odgovori na vprašanja, katerega od možnih načinov nadzora nad sprejemanjem odločitev in uveljavljanja odgovornosti za sprejete odločitve
pri posameznih od treh načinov odločanja1 v EU bi bilo primerno uporabiti, dali tudi odgovore o tem, o kolikšni demokratičnosti je mogoče
govoriti pri posamezni ravni odločanja oziroma v EU kot celoti. S tem bi
dobili tudi odgovore na vprašanja o demokratični podlagi odločitev v EU
in o poteh, kako zagotoviti demokratično legitimnost odločanja v EU. Avtorji vidijo problem zlasti v tem, da se je demokratična teorija do zdaj
razvijala v okvirih države in naroda in je bolj ali manj celoten kategorialni aparat razvila za okvir države. Zato tudi razprave potekajo okoli vprašanj, kdo oziroma kaj bi lahko bil demos v EU in ali je bil uveden pojem
evropskega državljanstva (glej Weiler in drugi, 2002: 23–24).

Legitimnost
V razpravah o demokratičnosti EU je vedno navzoče tudi vprašanje legitimnosti, saj gre za pojma (demokracija, legitimnost), ki sta praviloma
povezana med seboj in drug drugega pogojujeta (čeprav ne v vseh primerih). Večina avtorjev, ki se ukvarja z demokratičnostjo EU, govori hkrati
tudi o mejah legitimnosti posameznih načinov urejanja in vladanja v EU.
1

Meddržavni/medvladni način predpostavlja uveljavljanje odgovornosti v nacionalnih okvirih – v nacionalnem parlamentu in prek domače javnosti. Pri naddržavnem
načinu se izrazito pokaže problem, komu in kdo odgovarja za sprejete odločitve in
kdo, kdaj in kako sploh lahko izvaja nadzor nad odločanjem – kar je poznano kot
problem demokratičnega primanjkljaja pri odločanju institucij EU. Za poddržavno
raven pa je značilna zelo nizka raven odgovornosti, zlasti še glede tega, za koga se
sprejemajo odločitve in na podlagi kakšnih pooblastil.
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Schmittrovo pojmovanje legitimnosti
Kot pravi Philippe Schmitter (2000b), je legitimnost v bistvu pričakovanje, da se bodo vladani prostovoljno podredili tistim, ki vladajo in njihovim odločitvam, saj so prepričani, da njihove odločitve temeljijo in
izhajajo iz splošno sprejetih norm in vrednot. Legitimnost pretvarja
moč/oblast v avtoriteto in hkrati vzpostavlja obveznost enih, da spoštujejo pravila, in pravico drugih, da pravila določajo (glej Schmitter, 2000b:
1–3).

Kako legitimnost pojmuje Joseph Weiler?
Joseph Weiler (2002) v knjigi Ustava Evrope opozarja na nujnost upoštevanja razlik med formalno (pravno) legitimnostjo in družbeno (empirično legitimnostjo). Formalna legitimnost pomeni, da se ob oblikovanju
institucij in sistema upošteva vse zahteve pravnega reda. Weiler poudarja, da na Zahodu velja, da mora predstava o legitimnosti temeljiti na
demokratični osnovi, ki pomeni pristanek naroda na oblastne strukture
in proces odločanja. Zato določena institucija zadosti pogojem legitimnosti, če se je njena struktura izoblikovala skozi demokratične procese. Za
institucije EU je zato mogoče trditi, da so legitimne, saj so jih skozi ratifikacije pogodb potrdili demokratično izvoljeni nacionalni parlamenti. Institucijam EU pa primanjkuje družbena legitimnost, ki pomeni empirično ugotovljeno sprejemanje sistema v družbi. O družbeni legitimnosti
lahko govorimo, če delovanje vlade kaže njeno zavezanost vrednotam, ki
so del splošne politične kulture (npr. pravičnost, svoboda, splošno blagostanje), in če te vrednote s svojimi politikami tudi zagotavlja. Institucija,
sistem ali politična tvorba morajo uživati formalno legitimnost, da bi
lahko imele družbeno legitimnost, vendar ni nujno, da sistem s formalno
legitimnostjo samodejno uživa tudi družbeno legitimnost. EU nedvomno
doživlja krizo legitimnosti, in sicer gre za pomanjkanje družbene legitimnosti (glej Weiler, 2002: 111–120).
Weiler poudarja, da gre po klasičnem pojmovanju za demokratični primanjkljaj. Po klasičnem pojmovanju se demokratični primanjkljaj razume predvsem kot premajhne zakonodajne in nadzorne pristojnosti
Evropskega parlamenta kot edine institucije, ki je oblikovana na podlagi
splošnih volitev. Sam se s takim pojmovanjem strinja le deloma, saj je
problem legitimnosti širši in zajema več dejavnikov. Meni, da večina
državljanov članic EU še ne sprejema prostora EU kot meje, kjer naj se
odloča o nekaterih pomembnih vidikih njihovega položaja, temveč se v
prvi vrsti še vedno in pretežno identificira znotraj prostora svoje lastne
države, in ne EU. Pripadnost je v prvi vrsti nacionalnemu demosu in ne
nekemu drugemu, pogojno imenovanemu evropskemu demosu. S tega
vidika je za Weilerja sporno tudi povečevanje odločanja z večino glasov,
pa tudi povečanje pristojnosti Evropskega parlamenta do Sveta ne bi
moglo bistveno prispevati k večji družbeni legitimnosti odločanja, saj je
navadnemu državljanu vseeno, kdo sprejema odločitve, če nanje ne more
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vplivati ali jih nadzirati. Evropske volitve vsaj za zdaj za pretežno večino
niso tisti instrument, s katerim bi bilo mogoče dovolj učinkovito vplivati
na izbiro različnih alternativ pri odločanju o politikah EU. Vpliv lahko
kolikor toliko učinkovito izvajajo zgolj v okvirih nacionalne države in z
izbiro večine v nacionalnih parlamentih, ki ji zaupajo upravljanje družbe
v določenem obdobju in po preteku mandata tudi zamenjajo, če z njo in
njeno politiko niso zadovoljni (glej Weiler, 2002: 111–120).
Weiler (2002) je ob dilemi, kaj lahko prispeva k družbeni legitimnosti
EU, izpostavil »večkratni demos« (občutek pripadnosti k več demosom
hkrati) nasproti evropskemu demosu (potencialnemu demosu, ki bi ga sestavljali državljani EU) in nacionalnim demosom ter se opredelil za
hkratno poistovetenje z različnimi identitetami, ki pa imajo različno intenzivnost in pri katerih v konfliktu vedno prevlada najmočnejša (nacionalna). Weilerjeva različica večkratnega demosa izhaja iz dvojne identifikacije posameznika: ena pomeni poistovetenje s kulturo in pripadnostjo
k določeni državi/narodu, druga pa pomeni naklonjenost do skupnih
evropskih vrednot, ki presegajo etnično in nacionalno raznolikost. Celota vrednot pomeni obveznost za družbeno solidarnost, človekove pravice
in druge vrednote sodobne evropske liberalne države, hkrati pa pomeni
tudi obveznost, ki pa je internalizirana, da se odločitvam, ki jih sprejmejo
sodržavljani na vseh tistih področjih družbenega življenja, kjer člani
skupnosti prisegajo na skupno matrico vrednot, priznata legitimnost in
avtoriteta. Mednarodne pogodbe in iz njih izhajajoče obveznosti, ki jih
bodo tako sklenili predstavniki državljanov držav članic, naj bi predstavljali »družbeno pogodbo med državljani širše družbe – skupnosti povezanih držav«. Osrednja vrednota te skupnosti je odsotnost težnje po vseobsežni naravno-kulturni nacionalni identiteti, ki bi nadomestila identiteto
držav.
Po Weilerju Evropa ne bi smela postati demos v naravnem narodnokulturnem smislu, temveč naj bi bil cilj vzpostavitev takšnega nabora
vrednot, ki bo posamezniku nalagal obveznost, da se podredi disciplini
sprejemanja tistih odločitev, ki predstavljajo interese onstran nacionalne
politične skupnosti. To pa je mogoče samo, če bodo posamezniki prepričani, da so ključne vrednote skupne vsem (glej Weiler, 2002: 429–454).
Ker pa je institut »evropskega državljanstva« daleč od teh filozofskih
predpostavk in je v veliki meri zgolj želja, iz njega tudi ni mogoče izpeljevati legitimnosti EU, saj sta z rastjo odločanja in dometa odločitev EU
vpliv in moč posameznega državljana vedno manjša, in to ne samo pri
odločitvah na naddržavni ravni, temveč tudi pri odločitvah znotraj nacionalnega političnega prostora/arene zaradi krepitve moči izvršilne oblasti
tudi v okvirih nacionalnih držav (glej Weiler, 2002: 455).

Notranja in zunanja legitimnost Bellamya in Castiglioneja
Legitimnost podobno, čeprav nekoliko drugače, opredeljujeta Bellamy in
Castiglione (2001). Legitimnost ima po njunem dve dimenziji:
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– notranjo (interno),
– zunanjo (eksterno).
Interna dimenzija je povezana z vrednostnim sistemom političnih igralcev, eksterna pa z načeli, s katerimi vrednotimo politični sistem in ocenjujemo njegove učinke. Obe dimenziji pa v bistvu izražata dva različna
vidika vsake politične enote:
– utemeljenost, upravičenost (legalnost obstoja) do obstoja politične
enote, v kateri se sprejemajo skupne odločitve,
– sprejemljivost odločitev oziroma načina vladanja/uravnavanja.
Bellamy in Castiglione poudarjata, da sta notranja in zunanja legitimnost
politične enote določeni z režimom vladanja/upravljanja v njej in da
hkrati legitimnost politične enote oblikuje notranjo in zunanjo legitimnost režima upravljanja te iste skupnosti. Interna dimenzija odraža odnose med ljudmi in razmerja do institucij, ki urejajo življenje ljudi in izhaja
iz skladnosti oziroma sprejemanja družbenih norm, navad in prepričanj.
Zunanja dimenzija pa izhaja iz formalne utemeljenosti in upravičenosti
obstoja institucij. Poudarjata, da se EU srečuje s kar štirikratnim legitimacijski primanjkljajem, in sicer glede tega:
– kaj je EU kot politična enota,
– za koga obstaja – komu je namenjena,
– kakšen režim upravljanja/vodenja javnih zadev v tej skupnosti obstaja
glede na obstoječe institucije,
– kakšnega so ji vladani sploh pripravljeni dopustiti.
Pri tem opozarjata na pomanjkljivosti tako neofunkcionalističnega pristopa kot tudi teorije medvladnega sodelovanja, in na pomanjkljivosti, ki
jih teoriji vključujeta v pojmovanje legitimnosti EU in njenih institucij ter
odločanja. Obe teoriji sta se usmerili na pojmovanje legitimnosti EU, ki
je EU podeljena posredno in zanemarja interno dimenzijo legitimnosti,
hkrati pa nanjo vplivajo procesi, ki negativno vplivajo na temeljne vire
posredne legitimnosti. Poudarjata namreč, da je proces združevanja
spremenil tako suverenost kot identiteto znotraj Evrope in vplival tako
na notranjo kot tudi zunanjo dimenzijo legitimnosti EU. Tudi EU je rezultat procesov v sodobnem svetu in vplivov teh procesov na notranje in zunanje norme legitimnosti. Identiteta vsakega posameznika se spreminja,
saj pridobiva nove dimenzije zaradi procesov globalizacije, ki z razvojem
informacijske tehnologije in dostopom informacij širi dojemanje posameznika kot družbenega bitja. Njegova dosedanja identiteta se razkraja
in nastajajo elementi nove identitete, ki je širša in presega okvire nacionalne države. V tem je možnost za vzpostavitev večkratne identitete (npr.
Weilerjev večkratni demos) in sprejemanje politične ureditve in režimov
upravljanja, ki presegajo okvire nacionalne države ter večje oziroma drugačne legitimnosti EU kot politične enote in režimov upravljanja znotraj
EU (glej Bellamy in Castiglione, 2001: 2–6).
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Kot rezultat vseh teh procesov ljudje postajajo člani različnih skupnosti, tudi različnih političnih enot in imajo več političnih identitet. Bellamy
in Castiglione pravita, da delujejo kot člani večkratnega »demoi« (ki še ni
demos) (glej Bellamy in Castiglione, 2001: 12).
Poleg klasičnega sodelovanja na volitvah je vse več tudi drugačnih
oblik politične participacije. Multiplikacija različnih političnih institucionalnih enot in režimov upravljanja javnih zadev, s katerimi se posameznik srečuje na nacionalni, poddržavni in meddržavni ravni, terja od njega
različne vrste identifikacij ter spreminja naravo interne in eksterne legitimnosti posameznih enot in režimov. Vzporedno pa je vse bolj aktualno
vprašanje, kako zagotoviti odgovornost političnih subjektov, preglednost
njihovega delovanja in učinkovitost, kar se kaže kot temeljno vprašanje
demokratičnosti EU. V ustavah zapisane norme oziroma v primeru EU v
pogodbah določena pravila in razmerja ne odražajo vselej že dejanske
sprejemljivosti teh norm, kar je še zlasti značilno za EU. Potrebna sta
stalni dialog in razčiščevanje razmerij med različnimi ravnmi upravljanja
– ravnijo EU, v državni oziroma nacionalni pristojnosti, poddržavno ravnijo, ne pa zgolj sklicevanje na ustavne oziroma pogodbeno določene pristojnosti. Dovolj razločno se mora pokazati, kdo je določene ukrepe sprejel in kako je mogoče uveljavljati njegovo politično odgovornost, če se
vladani ne strinjajo s temeljnimi usmeritvami vladajočega, kar je bistvena sestavina procesa demokratičnega odločanja. Če ta razmerja niso
jasna, je demokratičnost odločanja pomanjkljiva, če ne celo vprašljiva.
Avtorja poudarjata nujnost uveljavitve večje politične odgovornosti vseh
tistih subjektov, ki odločajo (glej Bellamy in Castiglione, 2001: 18–19).
Dejansko je oba avtorja mogoče uvrstiti v tisti krog, ki poudarjajo drugačnost evropskega prostora in se oddaljujejo od klasičnih pojmovanj
države in demokracije v mejah nacionalnih držav ter zagovarjajo mrežo
institucij in razmerij med njimi, ki uravnavajo dogajanje (beri: odločanje
in potek izvajanja odločitev) v evropskem prostoru.

Urejevalen (predpisovalen)/ regulatoren model Giandomenica Majoneja
V krog tistih avtorjev, ki poudarjajo drugačnost evropskega prostora,
lahko uvrstimo deloma tudi Giandomenica Majone. V razpravi o naravi
evropske politične skupnosti (Majone, 1996) poudarja, da ne gre niti za
model večinske demokracije niti za model nevečinske (madisonovske
oziroma konsenzualne) demokracije, ki to ne bo nikoli in niti ne bi mogla
postati, temveč vse bolj pridobiva značilnosti urejevalne/regulatorne
skupnosti s posameznimi značilnostmi državnosti. Za EU ni ustrezna
rešitev uporaba instrumentarija večinske demokracije (parlamentarne),
temveč se kot mogoča rešitev ponuja instrumentarij, ki je značilen za
urejevalno/regulatorno skupnost (med zagovorniki najbolj izstopa Komisija). Potrebna je razpršitev oblasti in pooblastil ter delegiranje odločanja
o politikah neodvisnim telesom (agencijam), kar naj bi predstavljalo celo
bolj učinkovito obliko demokratičnega nadzora kot na primer neposred-
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na politična odgovornost volilnemu telesu, zlasti tudi zaradi relativno
močno navzoče možnosti sodne revizije odločitev neodvisnih institucij in
zaradi njihove usmerjenosti k reševanju problemov, do katerih prihaja v
vsakdanjem življenju – usmerjenosti k politiki reševanja problemov, in
ne k vladanju. Majone pa poudarja, da – dokler ne bo dejansko prišlo do
korenitega prehoda od re-distributivno naravnanih javnih politik k politikam, ki so naravnane v krepitev blagostanja – do takrat tudi koncept urejevalne državnosti ne omogoča sprejemljivih rešitev, temveč le iluzijo
(glej Majone, 1996: 284–299).
Odločanje o redistributivnih politikah je lahko domena zgolj voljenih
institucij, če naj bi vsaj minimalno zadostili načelom demokratičnosti.
Kljub temu pa sklene, da bi neodvisne urejevalne institucije lahko predstavljale sprejemljiv način urejanja javnih politik, če bi imele z zakonom
ali drugim predpisom jasno določene pristojnosti in cilje ter nanje
postavljene standarde za izvajanje politik. Za vsak ukrep in predpis bi
natančno obrazložile vzroke in zagotovile preglednost postopka odločanja, kar bi olajševalo morebitno sodno revizijo in vključevanje javnosti
(predvsem zainteresiranih), se držale procesnih pravil in profesionalne
etike in standardov ter tako zmanjšale nevarnost pritiskov in svojevoljnih
poseganj ter celo svojevoljne uporabe morebitnih diskrecijskih pravic
neodvisnih institucij. Če bi vse te nadzorne varovalke delovale, bi lahko
trdili, da je sistem pod nadzorom (glej Majone, 1996: 300).

Vrste legitimnosti po Neilu Walkerju
Neilu Walkerju (Walker, 2001) pomeni legitimnost neke politične ureditve njeno družbeno sprejemljivost, izhajajočo iz skupnih vrednot, prepričanj in pričakovanj, ter upravičenost te ureditve in njene skladnosti s
standardi in pravili, s privlačnostjo ciljev in z njeno demokratičnostjo. Ko
obravnava legitimnost EU, Walker ločuje tri vrste legitimnosti:
– aktivnostna – pojavna (»performance«) legitimnost,
– ureditvena – režimska (»regime«) legitimnost,
– legitimnost politične institucionalne enote.
V EU je bila pozornost vedno usmerjena v to, koliko imajo aktivnosti institucij in EU kot celote pozitivne učinke za sodelujoče države članice in
subjekte znotraj članic, zlasti še ekonomske subjekte, saj je bilo združevanje v okviru evropskih integracij v prvi vrsti usmerjeno v zadovoljevanje ekonomskih interesov in ciljev. Če so bili rezultati teh aktivnosti pomembni, kar so nedvomno bili, potem se vprašanje pojavne legitimnosti
ni zastavljalo, kakor tudi ne vprašanje, prek kakšnih mehanizmov – v
kakšnih institucionalnih okvirih so bili rezultati doseženi, torej ureditvena legitimnost ne, prav tako tudi ne, kdo je sprejemal odločitve – tudi
vprašanje legitimnosti politične institucionalne enote, ki je sprejemala
odločitve, ni bilo aktualno. Kolikor bolj pa je EU in širitev področij urejanja na ravni EU posegala na področja alokacije, predvsem realokacije
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virov, v ravnovesje med temeljnimi političnimi vrednotami, in na področja, ki so bila do tedaj v izključni domeni držav, toliko bolj pogosto in
intenzivno se je zastavljalo vprašanje, kdo lahko sprejema takšne odločitve, na kakšni podlagi in s kakšnimi pooblastili. Ob tem se je odprlo tudi
vprašanje, kaj sploh je EU – koliko lastnosti teritorialne politično institucionalne enote sploh ima (koliko je sploh navzoč občutek pripadnosti
skupnosti med prebivalci v prostoru, ki ga EU obsega) in vprašanje, koliko ima značilnosti politične institucionalne enote – avtonomnih pooblastil za sprejemanje odločitev – politične avtonomije.
Walker se sprašuje, koliko lahko k večji legitimnosti prispeva določitev ustavnih okvirov takšne skupnosti (npr. ustavne pogodbe EU). Poudarja, da se vzporedno s procesom določanja ustavnih okvirov EU pojavlja pet medsebojno povezanih problemov, ki izhajajo iz tega procesa:
– prvi je zavračanje možnosti, da se EU kot podržavni-teritorialno-politični- institucionalni enoti sploh prizna pravica do ustavnosti, kar je
zaslediti v tistem delu strokovnih javnosti, ki so skeptične do upravičenosti EU do lastne identitete in pooblastil;
– drugi problem je referenčni – ne glede na obstoj določene institucionalne strukture, dokaj obsežne zakonodaje in tudi zaznavnega sprejemanja obstoja EU se še vedno zastavlja vprašanje, zakaj in če sploh je
treba določiti ustavne okvire delovanja EU. Predvsem pa ni jasno,
kako naj bi se ustavna pravila sploh sprejemala in kdo je pristojen za
taka opravila;
– tretji problem je »ideološko nesoglasje« o bistvenih sestavinah evropske ustave – ali naj bi bile določene le temeljne institucije EU in razmerja med njimi, kakšna je lahko sploh vloga na primer Evropske listine o temeljnih človekovih pravicah, kako so lahko določene meje
politične oblasti itd;
– četrti problem je, da se pri oblikovanju ustavnih temeljev ni mogoče
opirati na nek že obstoječi model. Vse obstoječe ustave so ustave
držav, v katerih so bolj ali manj jasna razmerja med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti, kar pa za EU ni mogoče trditi, saj gre za
prekrivanje med funkcijami in institucijami;
– peti problem pa so odzivi na izrecno zavzemanje za oblikovanje ustave. V EU sta se je postopoma razvila tiho soglasje in pristajanje na
dejstvo, da so institucije EU urejale določen obseg razmerij na posameznih področjih javnih politik. Ob izrecni opredelitvi, da bi se ta prenos pristojnosti zapisal v neki ustavni listini, pa so se znova odprla
vprašanja in nasprotja o prevladi prava EU nad nacionalnim pravom,
neposrednem učinku in neposredni uporabi prava EU ter o vprašanju
prenosa suverenih pravic držav članic na EU (glej Walker, 2001:
39–40).
Ne glede na vse navedene dileme in nasprotja, ki se pojavljajo v EU v
zvezi z vprašanji legitimnosti, stopnje demokratičnosti EU in teženj, da
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se nekako določi ustavni okvir EU, pa Walker (2001) poudarja, da bo
treba v model urejanja skupnostnih zadev na ravni EU vgraditi pet načel
dobrega vladanja in upravljanja, ki so:
– odprtost,
– udeležba (participacija),
– politična odgovornost,
– učinkovitost,
– koherentnost.
Dosledno uveljavljanje teh načel bo pripomoglo k večji ureditveni/režimski legitimnosti in pojavni legitimnosti ter postopno k večji legitimnosti
EU kot teritorialno politične institucionalne enote (glej Walker, 2001: 46).

Problem zagotavljanja legitimnosti v pogojih mednarodne soodvisnosti
in dimenzije legitimnosti po Scharpfu
Povečanje ekonomske in z njo povezane politične soodvisnosti držav zaradi procesov internacionalizacije in globalizacije sili države v iskanje
ukrepov, s katerimi bi se lahko bolj prilagodile novonastalim situacijam.
EU se vse bolj kaže kot integracija, kjer se iščejo optimalni odgovori
evropskih držav na sodobne procese. Vladanje v skupnosti, v katere se
države povezujejo, pa mora imeti ustrezno legitimnost, če naj govorimo o
demokratičnosti vladanja/skupnostnega urejanja zadev na naddržavni
ravni, še zlasti v primerih, ko naj bi se odločalo z večino. Fritz Scharpf
(2001) je veliko pozornosti namenil prav tem vidikom evropskega povezovanja. Poudarja, da je uspešna politika ekonomskega povezovanja in
liberalizacije evropskega trga imela zelo pozitivne učinke za gospodarstva držav članic, je pa hkrati povzročila temeljno asimetričnost v politični
ekonomiji EU. Scharpf posledice asimetrije razlaga z nujnostjo sprejetja
in izvajanja politik, ki bi korektivno delovale na negativne učinke delovanja trga, in so v svojem bistvu večinoma tudi redistributivne narave. Pri
sprejemanju takšnih ukrepov pa še posebej izrazito izstopi problem demokratične legitimnosti. Evropska politika mora biti konsenzualna, če
naj bo učinkovita in legitimna, in ne more preskočiti faze usklajevanja in
dogovarjanja med državami članicami (glej Scharpf, 2001: 1–5). Scharpf
omenja dve dimenziji legitimnosti:
– vhodno (input) legitimnost oziroma vladavina ljudstva, ki predvideva,
da imajo obvezujoče odločitve izvor v soglasju tistih, za katere veljajo,
in da izražajo njihovo izbiro. Zakoni oziroma pravila veljajo in so sprejeta tudi kot moralna obveznost in ne kot od zunaj vsiljene norme. Za
to dimenzijo legitimnosti mora obstojati občutek pripadnosti neki
skupnosti – skupnostna identiteta;
– izhodna (output) dimenzija legitimnosti, ki pomeni vladavino za ljudi,
pa predpostavlja, da so kolektivno obvezujoče odločitve v splošnem
interesu tistih, za katere veljajo. Tudi tu mora obstojati neka skupnost
in pripadnost skupnosti.
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Po Scharpfovem mnenju (1998) še nobena raven nad ravnijo nacionalne
države ni uspela razviti občutka skupne pripadnosti – skupnostne identitete, ki bi odločanju in vladanju z večino dal legitimnost. To velja tudi za
EU, ki se pri izhodni dimenziji legitimnosti ukrepov na posameznih
področjih oblikovanja in izvajanja javnih politik opira na kombinacijo
hierarhičnega in konsenzualnega procesa sprejemanja odločitev. Kot hierarhični proces odločanja Scharpf navaja odločitve Evropske centralne
banke, Sodišča evropskih skupnosti in odločitve Komisije v zvezi s konkurenčnim pravom ter nekatere druge odločitve, ki jih imenuje »negativne integracije« (prepoved določenih ravnanj v nasprotju s temeljnimi svoboščinami). Pri »aktivnem urejanju« gospodarstva oziroma »pozitivni
integraciji« pa so odločitve v večini primerov soglasno sprejete, pa čeprav
kot rezultat dolgotrajnih pogajanj in »barantanj«. V primeru doslednejše
uporabe načela večinskega odločanja oziroma pri drugačni opredelitvi
večine pa bi lahko prišlo do situacije, ko bi bili nekateri bistveni interesi
preglasovani. Problem izvajanja tako sprejetih politik bi postal zelo aktualen, prav tako tudi vprašanje legitimnosti, ki pa bi se pokazalo na nacionalni ravni, na evropski ravni pa predvsem kot problem učinkovitosti.
S konkretnim primerom dokazuje, da pogajanja o mogočih rešitvah ne
morejo doseči optimalnih rezultatov, če se pri njih ne izhaja iz pričakovanj in želja državljanov vseh ali vsaj večine držav članic. Še pomembnejše pri tovrstnih pogajanjih je dejstvo, da se pričakuje, da pogajalci svojih
državljanov ne seznanijo z vsemi podrobnostmi, zaradi katerih so pri posameznih odločitvah odstopili od pričakovanj in interesov svojega okolja.
Le ob medsebojnem zaupanju med pogajalci in brez navzočnosti javnosti
naj bi bilo mogoče sprejemati optimalne rešitve na mednarodnih pogajanjih. Scharpf vidi v tem sistematično grožnjo demokratični legitimnosti,
saj vlade, ki se pogajajo, domače javnosti in parlamente, ki na primer
ratificirajo pogodbe, postavljajo pred izvršena dejstva, rešitve pa prikazujejo kot najboljši možni izkupiček pogajanj. Dejansko niti ni mogoče terjati odgovornosti za sprejete odločitve le od ene vlade, temveč so enakopravno odgovorne vse vlade, ki so sodelovale v pogajanjih. Nadzora
posameznih parlamentov in javnosti dejansko ni mogoče učinkovito izvajati, kar je vsekakor problem, glede na to da se vse večji del urejanja
družbenega življenja in odločanja o javnih politikah zaradi medsebojne
odvisnosti in prepletenosti prenaša v širši prostor prek meja nacionalne
države. Scharpf poudarja, da se zmanjšuje učinkovitost posameznih politik, če se omejujejo zgolj na nacionalni prostor. Zato je treba poseči po
novih javnopolitičnih instrumentih, njihova izbira pa mora biti odobrena
v nacionalnem prostoru oziroma je treba pridobiti soglasje za njihovo
izbiro, če so izbrani instrumenti rezultat pogajanj zunaj nacionalnega
prostora in so odgovor na nova razmerja zaradi medsebojne odvisnosti in
povezanosti. Pri tem pa je nujno upoštevati, da nacionalnih preferenc
zaradi hkratnega obstoja nacionalnih preferenc drugih partnerjev v
pogajanjih ni mogoče v celoti izpogajati, temveč so to le »idealni cilji za
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nacionalne pogajalce«. Mogoče je pričakovati in zahtevati le to, da so rezultati pogajanj boljši kot najboljša možna alternativa in da so čim bližji
nacionalno definiranim pričakovanjem ob upoštevanju pričakovanj in
stališč drugih partnerjev v pogajanjih. Hkrati pa nacionalna pričakovanja
ne morejo ostajati popolnoma neodvisna, temveč morajo odražati možnosti za njihovo uresničitev, ki so na voljo v mednarodnem kontekstu, v
katerem je sploh mogoče opravljati izbire. Za demokratično teorijo so posebno pomembne javnost, odprtost razprav in pa utemeljitev argumentov za ali proti določenim ukrepom. V teh razpravah sicer vsaka zainteresirana skupina predstavi svoj interes kot javni, vendar je z javno razpravo
javnosti (volivcem) omogočeno identificirati, katere volilne izbire so bližje njihovim pričakovanjem. V javnih razpravah avtor vidi tudi možnost
zmanjšanja legitimacijskega primanjkljaja, ki ga nujno prinaša naraščajoča medsebojna odvisnost – ekonomska in druge vrste povezanosti.

DEMOKRATIČNI PRIMANJKLJAJ
Različne definicije demokratičnega primanjkljaja
V literaturi in tudi v političnem besednjaku se uporablja izraz »demokratični primanjkljaj«, s katerim se označuje:
– stanje, ko na ravni EU ni dovolj prostora in razvitih mehanizmov za
uveljavljanje politične odgovornosti tistih, ki odločajo,
– njihovo delovanje ni dovolj pregledno, prav tako pa tudi ni dovolj
javno in skladno s pričakovanji/interesi javnosti,
– ni ustrezno razvitih mehanizmov nadzora.
Demokratični primanjkljaj označuje v bistvu razkorak med prenosom
pristojnosti za odločanje na naddržavne institucije EU ob hkratnem slabljenju pristojnosti nacionalnih parlamentov kot nosilcev ljudske suverenosti in ne dovolj jasni določitvi, kdo je subjekt, ki naj bi izvajal demokratični nadzor nad tistimi, ki odločitve sprejemajo – kaj predstavlja
demokratično osnovo institucij skupnosti oziroma kdo bi lahko predstavljal »demos« oziroma nosilca suverenosti.

Definicija demokratičnega primanjkljaja z vidika pristojnosti parlamentov
V literaturi srečamo različne definicije demokratičnega primanjkljaja.
Najpogostejša in tudi najstarejša je definicija, ki demokratični primanjkljaj obravnava z vidika pristojnosti parlamentov in ga označuje kot
pomanjkanje vloge in vpliva Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov v procesu odločanja. Po tej definiciji je demokratični primanjkljaj omejena možnost/nezmožnost nadzora nacionalnih parlamentov
nad vladami v zadevah, ki so prenesene v odločanje na raven EU (zlasti
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še v prvem stebru oziroma v tako imenovani Evropski skupnosti) in premajhne pristojnosti Evropskega parlamenta pri sprejemanju odločitev v
procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik v EU.

Večplastnost definicije demokratičnega primanjkljaja pri J.J.Weilerju
Joseph Weiler opredeljuje demokratični primanjkljaj kot problem oddaljenosti – prenos kompetenc z nacionalne države na nadnacionalne
institucije, kot nadvlado izvršilne oblasti, izogibanje demokratičnemu
argumentiranju (komitologija), kot problem transparentnosti in kompleksnosti, kot problem neravnotežja – neravnovesja (nasprotje med
delom in kapitalom, ki je vgrajeno v notranji trg, ki deluje po tržnih zakonitostih), za slabšanje sodnega nadzora (izgublja se možnost naknadne ustavosodne presoje (glej Weiler in drugi, 1995b: 23–27).

Kako razlaga demokratični primanjkljaj J. Habermas?
Habermas poudarja, da vzporedno in kot posledica nastanka monetarne
unije narašča potreba za uskladitev ostalih nacionalnih politik in to tudi
vse bolj tistih, ki so redistributivnega značaja (na primer socialne politike). Razkorak med močno ekonomsko integracijo in zaostajajočo politično integracijo sili k dogovorom o vsaj minimalnih skupnih socialnih
standardih. V koordinaciji vse večjega števila politik, zlasti s socialnimi
vsebinami, pa se odpira dilema, kdo in kako naj bi izvajal nadzor nad
institucijami, ki sprejemajo takšne odločitve. Demokratični primanjkljaj
bo mogoče preseči le, ko bo Evropa razvila javno sfero, kjer poteka in bo
potekal proces razpravljanja, argumentiranja, oblikovanja stališč in alternativ ter sprejemanja odločitev. Habermas meni, da bo to mogoče zgolj
skozi proces odpiranja nacionalnih komunikacijskih aren enih drugim
(Habermas, 2001: 8–20).

Vprašanje odgovornosti izvršilne oblasti in nadzor nad njo
Z vprašanjem odgovornosti izvršilne oblasti in izvajanjem nadzora nad
njo, ko sodeluje v procesih odločanja na ravni EU, kot enim od elementov demokratičnega primanjkljaja, se je ukvarjalo več avtorjev. Po mnenju Celie Hampton (Hampton, 1990: 44–55) se demokratični primanjkljaj
v tem primeru manifestira v večinskem odločanju Sveta, kjer odločajo
predstavniki nacionalnih vlad. Državljani držav članic EU so svojo pravico nadzora nad izvršilno oblastjo kot izraza svoje suverenosti izčrpali v
celoti s sodelovanjem na volitvah (z izvolitvijo poslancev – predstavnikov
nacionalnih političnih strank in njihovih programov) in posredno z določitvijo vladne ekipe. Na odločitve v Svetu pa nimajo vpliva, saj ima tudi
Evropski parlament kot neposredno izvoljena EU institucija omejene
možnosti za odločanje in vplivanje.
Podobno razmišljata tudi Bogdanor in Woodcock (Bogdanor in Woodcock, 1992: 481–492), ki pa odgovornost izvršilne oblasti (mišljena je Komisija) povezujeta tudi z drugo stranjo navezave parlament – izvršilna ob-

XXPRVI DEL XX

59

last. Izpostavljata možnost, da ima izvršilna oblast, če izgubi podporo za
svojo politiko v parlamentu, na voljo vzpostavljene mehanizme za ravnanje tudi v primeru, če nikakor ni več mogoče vzpostaviti določene večine
v parlamentu, ki bi podpirala takšno ali drugačno sestavo izvršilne oblasti, kar vodi do blokade. Gre za pravico do razpustitve parlamenta. Avtorja tudi izpostavljata večjo vlogo nacionalnih parlamentov in sicer prek
koordinacije nacionalnih parlamentov, ki bi jo izvajal Evropski parlament.

Demokratizacija in parlamentarizacija EU kot načina zmanjševanja
demokratičnega primanjkljaja
Thomas Läufer (glej Läufer, 1988: 679–686) vidi možnosti za zmanjšanje
demokratičnega primanjkljaja v »demokratizaciji in parlamentarizaciji«
EU, s čimer pojmuje:
– sistematično povečanje pristojnosti Evropskega parlamenta pri sprejemanju zakonodaje,
– s povečanjem njegovih nadzornih pristojnosti do drugih institucij EU,
– s povečanjem pristojnosti na področju proračuna.
Hkrati pa bi bilo treba po njegovem mnenju omogočiti večji vpliv nacionalnih parlamentov.

Poudarjanje ciljne usmerjenosti EU kot ene od prvin demokracije
Agustín José Menéndéz (Menéndéz, 2000: 138) poudarja, da se mora
vsaka analiza demokratičnega primanjkljaja začeti s proučevanjem koncepta demokracije. Trdi, da EU prispeva k večanju legitimnosti enega od
sestavin demokracije – prispeva k ciljni usmeritvi oziroma namenu. Demokracija ima po njegovem mnenju vsaj štiri bistvene sestavine:
– postopek,
– vsebino,
– uveljavitev/implementacijo,
– namen oziroma cilje.
Glede evropske integracije meni, da je njen nastanek in celotno delovanje zaznamovano s cilji. To pa ne pomeni, da so druge dimenzije demokracije že ustrezno navzoče v EU. Menéndéz poudarja, da mora EU povečati politično udeležbo, bolj razvijati skupne vrednote.

Strategije za razreševanje demokratičnega primanjkljaja
v Evropski uniji
Razprave o različnih strategijah in modelih za preseganje demokratičnega in legitimacijskega primanjkljaja pri odločanju v EU so se začele ob
pripravah na Enotno evropsko listino in ob ter hkrati z uvajanjem notranjega trga in prenosom pomembnega dela odločanja o javnih politikah
na evropsko raven. Po sprejetju Maastrichtske pogodbe in ob zapletih z
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ratifikacijo te se je razprava razširila na nova področja in prešla meje razmišljanj o tem, da je primanjkljaj mogoče razrešiti zgolj z večjimi pristojnostmi Evropskega parlamenta. V poznejših razpravah pa so vse pogostejše razprave tudi o vlogi nacionalnih parlamentov. Enega od možnih
načinov vpliva parlamentov na oblikovanje odločitev in njihovo večjo
legitimnost pomeni tudi večja povezanost med nacionalnimi parlamenti
in Evropskim parlamentom. Rešitev za vzpostavitev zadostne legitimacijske podlage EU bi po mnenju nekaterih lahko iskali v »sistemu dvojnega
predstavništva« (Hilf in Burgmeister v Smith, 1996: 65), kjer gre:
– za kombinacijo legitimnosti, ki jo EU nedvomno v določenem delu ima
v Evropskem parlamentu,
– v legitimnosti, ki jo zagotavljajo države članice s svojimi neposredno
izvoljenimi nacionalnimi parlamenti, in legitimnosti nacionalnih vlad.
V nacionalnih državah si posamezne institucije – parlament kot zakonodajna oblast in vlada kot izvršilna oblast – zagotavljajo legitimnost z
doseženimi glasovi na splošnih volitvah in na tej podlagi podeljenih
mandatih ter z jasno definirano politično odgovornostjo, ki jo ljudstvo
»demos« udejanji najkasneje na naslednjih volitvah. Na ravni EU pa te
neposredne povezave ni mogoče natančno določiti.
Volitve v Evropski parlament bi lahko ob pogoju, da bi obstajale vseevropske politične stranke in vseevropska polity (neke vrste evropska
država) ter »evropsko ljudstvo«, pomenile izpolnitev pogojev za odpravo
demokratičnega primanjkljaja (več glej Muntean, 2000).2 Treba bi bilo le
še zagotoviti, da bi Evropski parlament poleg zakonodajne funkcije
opravljal tudi imenovanje vseevropske izvršilne oblasti, ki bi jo lahko po
potrebi tudi razrešil. Ta razmišljanja3 predstavljajo »pristop neposredne
legitimnosti – legitimnosti ljudstva – demosa«, ki legitimnost nadnacionalnih
institucij vidijo v sprejemanju te strukture in njenih odločitev s strani
»evropske javnosti«. Predpostavka za tovrstno legitimnost pa je obstoj
političnih konkurentov/strank, ki bi evropskim volivcem ponujale različne volilne izbire. Ta neposredni pristop ponuja tudi dva možna institucionalna modela: parlamentarnega in predsedniškega, s katerima bi bilo
mogoče rešiti legitimacijski problem EU.
Večina držav članic EU ima sistem parlamentarne demokracije, zato
Muntean (Muntean 2000) domneva, da se bo EU razvijala predvsem v
smeri uveljavljanja parlamentarne demokracije in krepitve Evropskega
parlamenta, čeprav so bili narejeni tudi modeli predsedniškega sistema
(npr. modeli Simona Hixa).4
2
3
4

Različne pristope k razreševanju legitimacijskega problema EU pregledno predstavlja Muntean v svoji raziskavi (glej Muntean, 2000).
Tako jih je predstavil Andrei M. Muntean v svojem magisteriju na londonski School
of Economics and Political Science.
Več o modelih, zlasti o predsedniškem, glej Hix, 2001 – zajeto v svetovnem medmrežju.
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V Hixovih modelih razrešitve problema legitimnosti odločanja institucij EU je pri volitvah predsednika Komisije zelo poudarjena vloga na primer nacionalnih parlamentov, ki jih Hix opredeljuje kot »glavne nosilce
suverene oblasti v evropskih demokracijah in središče pozornosti državljanov
in medijev«. (Hix, 2001: 21–22) Ker pa se zaveda problemov, ki izhajajo
tako iz neposredne legitimacije, ki je zaradi še neobstoja evropskega
demosa vprašljiva, prav tako pa so vprašljivi tudi iz tega izhajajoči legitimacijski učinki Evropskega parlamenta, in nezadostnosti zgolj posredne
legitimnosti, ki je sicer še zadoščala v pogojih zgolj medvladnega urejanja zadev, se Hix opredeljuje za oba načina legitimacije:5
– posrednega prek nacionalnih institucij oziroma soglasja držav članic,
da je v njihovem interesu, da EU institucijam podelijo pravico odločanja,
– neposrednega prek konkurence evropskih političnih strank na evropskih volitvah v predstavniško telo, ki bo odločalo po sistemu predstavniške demokracije.
Muntean (glej Muntean, 2000: 1–5) pa za posredno legitimacijo poudarja,
da takšna rešitev zaradi vse večjega neposrednega učinkovanja odločitev
institucij EU na državljane držav članic ne zadošča, sploh pa ne daje
možnosti za nadaljnje poglabljanje in širitev legitimnosti. Odločitve EUinstitucij državljane EU dosegajo neposredno, posredna legitimnost pa
državljanom EU ne zagotavlja možnosti za stabilen, ustrezen in učinkovit
nadzor in izvajanje oblik politične odgovornosti ter za uveljavljanje skupinske odgovornosti posameznih institucij. Nacionalne institucije, ki v
takih sistemih izvajajo nadzor, ga lahko izvajajo le nad posamezniki iz
njihovih držav in njihovim delom, ne pa nad celotnimi institucijami. Zato
tudi poudarja, da pomeni prenos pooblastil za odločanje z nacionalne na
EU raven in ne-obstoj evropskega demosa in njegovega soglasja za odločanje na raven EU demokratični primanjkljaj EU-institucij.
Kako bi bilo mogoče doseči večjo vlogo in vpliv nacionalnih parlamentov, razmišljata Tanja Börzel in Thomas Risse (glej Börzel in Risse, 2001:
20–22). Po njunem mnenju je to mogoče doseči na tisti ravni vladanja in
upravljanja, za katero so bili poslanci izvoljeni – na nacionalni ravni:
– s spremembo razmerja moči med nacionalnimi parlamenti in izvršilno
oblastjo,
– še zlasti z jasno določeno vlogo parlamentov v procesu oblikovanja in
sprejemanja odločitev, ki jih predstavniki nacionalne izvršilne oblasti
skupaj s predstavniki izvršilne oblasti iz drugih držav sprejemajo v
Svetu;
5

Muntean ga imenuje »pristop k legitimaciji z obeh strani«, ki ga praviloma srečamo
v federalnih državah, kjer gre za hkratni obstoj obeh modelov legitimnosti – neposrednega in posrednega. Kritiki tega pristopa poudarjajo, da ta model – »pristop k
legitimaciji z obeh strani« pri EU zanemarja dejstvo, da gre za večje število narodov
in ne za en narod, kot je to primer v Nemčiji.
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– Börzelova in Risse menita, da je krepitev vloge nacionalnih parlamentov do vlad mogoče doseči z vključitvijo poslancev Evropskega parlamenta v odbore za evropske zadeve v nacionalnih parlamentih,
– s stalnim preverjanjem, kakšne evropske razsežnosti imajo predlogi
normativnih predpisov oziroma posamezni ukrepi (European Impact
Statement);
– Börzelova in Risse tudi poudarjata, da evropske zadeve vse bolj postajajo neločljiva sestavina v skoraj vseh politikah. O posameznih ukrepih ni več mogoče razpravljati brez upoštevanja evropske dimenzije –
tako na vhodni kot izhodni strani. Zato morajo imeti razprava in sprejeta stališča znotraj nacionalnih parlamentov možnost vpliva na oblikovanje stališča nacionalnega predstavnika v Svetu. Prav tako pa mora
razprava v nacionalnih parlamentih in njihovih delovnih telesih izražati evropsko razsežnost in upoštevati že sprejete obveznosti ter usmeritve, ki so jih države sprejele na ravni EU.
Tudi Evropski parlament se je izrecno opredelil za večji vpliv nacionalnih
parlamentov na oblikovanje stališč, ki jih nacionalne vlade zagovarjajo
na evropski ravni. Institucije predstavniške demokracije na nacionalnih
in evropski ravni so še vedno bistvena sestavina demokracije in ne glede
na spremembe, povezane s sodobnimi tehnološkimi in komunikacijske
tehnologijami in njihovimi vplivi na družbo, je treba revitalizaciji njihovih pooblastil in funkcij nameniti ustrezno pozornost. Med nacionalnimi
parlamenti in Evropskim parlamentom, ki vsi nosijo posledice nesorazmerja moči in pooblastil, ki so dana Svetu in Komisiji, mora obstajati
medsebojno sodelovanje in pomoč ter skupno prizadevanje za večjo
demokratično naravo EU (glej European Parliament, June 2001: 2–8).
Odbor Evropskega parlamenta za ustavne zadeve je v več delovnih dokumentih od leta 1996 dalje obravnaval vlogo nacionalnih parlamentov
in v okviru razprav o prihodnji institucionalni ureditvi EU svoja stališča
vse bolj gradil tudi v smeri večje vloge nacionalnih parlamentov. Rezultat
takšnega razvoja je stališče, da je ustrezna smer razvoja le nadaljnja
izgradnja možnosti za vpliv nacionalnih parlamentov in so-oblikovanje
odločitev tudi za področja, ki so prenesena na naddržavno raven. Razviti
je treba:
– posredne oblike (vpliv na oblikovanje odločitev nacionalnih vlad in
spremljanje uveljavljanja stališč v Svetu in v različnih odborih),
– tudi nekatere neposredne oblike sodelovanja in vplivanja nacionalnih
parlamentov (na primer skupni sestanki specializiranih odborov
Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov).
Razviti je treba posamezne institucionalne oblike, ki bodo zagotavljale
vlogo akterja tudi nacionalnim parlamentom. Konkreten instrumentarij
za izvajanje vloge igralca in mesto v procesu sprejemanja ter izvajanja
javnih politik v EU, kjer bi bila njihova aktivnost najbolj učinkovita in bi
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zagotavljala največjo stopnjo legitimnosti, pa še ni dokončno določena in
je še vedno predmet razprav o prihodnji institucionalni ureditvi EU. Še
posebej pa je pomembno:
– kako bodo razviti mehanizmi za izvajanje nadzora nad institucijami,
ki sprejemajo odločitve na ravni EU,
– kako uspešno se bodo medsebojno dogovorili nacionalni parlamenti
in Evropski parlament o izvajanju tega nadzora in o načinih za uveljavljanje politične odgovornosti vladajočih (več glej Evropski parlament, Odbor za ustavne zadeve od leta 1996 dalje).

SKLEPNE MISLI
Naraščajoča soodvisnost v modernem globaliziranem svetu posledično
vodi k vprašanjem demokratične legitimnosti odločitev. Oži se krog razpoložljivih ukrepov, ki jih lahko sprejemajo nacionalni/državni subjekti,
zato se vse bolj kot samoumevne rešitve kažejo mednarodne in naddržavne povezave, ki omogočajo skupno delovanje in večjo učinkovitost sprejetih odločitev in ukrepov. Prikazani pogledi različnih avtorjev opozarjajo
na to, da se hkrati vse bolj izpostavljajo vprašanja, kdo, katere institucije
lahko odločajo v imenu državljanov različnih, sicer med seboj sodelujočih
držav, oziroma kje so viri legitimnosti njihovih odločitev. Če naj imajo
tovrstne odločitve ustrezno demokratično legitimnost, potem mora biti
državljanom nedvomno omogočena seznanjenost z različnimi alternativnimi odločitvami in njihovimi možnimi učinki. Omogočeno jim mora biti,
da sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev,še zlasti pa morajo
imeti na voljo instrumente za uveljavljanje politične odgovornosti tistih,
ki v njihovem imenu odločajo. Hkrati morajo biti tudi seznanjeni, katere
so prednosti sprejemanja odločitev v institucijah mednarodnih oziroma
naddržavnih skupnosti. Iz prikazanega nedvomno sledi, da je tudi za EU
mogoče trditi, da kljub obstoju demokratičnih struktur v njej zaznavamo
demokratični primanjkljaj in pomanjkljivo družbeno legitimnost odločitev – njihovo sprejemanje (istovetenje z odločitvami) pri državljanih.
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SUMMARY:
Deficit democratic legitimacy and the democratic
deficit in the EU
The EU has developed into a new type of political system, which
lacks some significant elements of democratic forms of government.
The following significant structural deficiencies of the EU as a political system reduce the democratic legitimacy of the decision-making
process in the EU: the absence of a »European demos – a sense of
(European) nationhood«, no European-wide public which may form
public opinion and attitudes on initiated and adopted policy and legislative measures, no common political and social infrastructure (European-wide media, common language, no European awareness, no
common European democratic identity), and no cohesive Europeanwide political parties to promote and articulate distinctive political

66

XSLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTIX

choices through formal channels of representation. The democratic
deficit and legitimacy deficit manifest themselves as a deficiency in
democratic accountability, a lack of transparency, decisions that do
not reflect the interests and expectations of citizens sufficiently, a
lack of indirect and direct legitimacy of those who make decisions,
and under-developed mechanisms of scrutiny and democratic control. The most common and oldest definition of a democratic deficit
follows the concept of the powers of parliaments and emphasises the
insufficient role and influence of the European Parliament and national parliaments in the decision-making process in the EU. Scientists have offered a few possible solutions, including »democratisation and parliamentarisation« (Läufer, 1988), political accountability
of the executive power, permanent and efficient control of governments (Hampton, 1990), more power for national parliaments and
their stronger role in the decision-making process (Bogdanor and
Woodcock, 1992). Weiler (1995) defined a democratic deficit as a
matter of linkage – the transfer of powers from the national level-national state to supranational institutions with weakly developed
democratic accountability, openness, control and democratic representation; as the domination of executive power, a deficiency of democratic argumentation (comitology), as a problem of transparency
and complexity, and as a problem of a balance between work and capital. The EU possesses formal, i.e. legal legitimacy, but its social legitimacy is questionable. The EU needs a public sphere involving the
processes of discussion, deliberation, and argumentation, articulation of choices, interests and alternatives and democratic decisionmaking (Habermas, 2001). The priority is problem solving and not
government (Majone, 1996). The EU has been faced with the problem of legitimacy – sources of legitimacy, sources of power and authority of the rulers (Schmitter, 2000). The EU contributes to the
basic elements of democracy through to objects’ orientation (Menéndéz, 2000). Bellamy and Castiglione (2001) deal with internal and
external legitimacy, Walker (2001) distinguishes performance legitimacy, regime legitimacy and the legitimacy of the polity. Scharpf
(2001) speaks of input legitimacy (people’s government) and output
legitimacy (government for the people).
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RAZVOJ IN VLOGA EVROPSKE IDENTITETE
ZA NADALJNJI RAZVOJ EVROPSKE UNIJE
UROŠ PINTERIČ*
Predvsem v zadnjih desetih letih se v okviru razvoja in preoblikovanja Evropske unije veliko govori o skupni evropski identiteti. Pri tem
se sklicuje na različne elemente, ki bolj ali manj resnično obstajajo.
Vendar to še ne pomeni, da skupna evropska identiteta zares obstaja.
Na vzorcu sedanjih in prihodnjih držav članic Evropske unije smo
opozorili na nekatere elemente, ki sestavljajo njihove nacionalne
identitete, ter poskušali poiskati ustrezne ekvivalente tudi v okviru
Evropske unije kot političnega sistema per se. Kljub temu da smo
tudi v okviru Evropske unije našli določene značilnosti, ki jih je teorija opredelila za nacionalne identitete, lahko na podlagi raziskav
evrobarometra zavrnemo idejo o skupni evropski identiteti, ki bi bila
po svoji vsebini in intenzivnosti enaka različnim nacionalnim identitetam.

*

Uroš Pinterič, asistent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
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UVOD
Opredeljevanje posameznih političnih sistemov lahko utemeljujemo na
biologizaciji teh in jih razglasimo za organizme. Struktura njihovih
naravnih razmer in institucij je telo, ki skupaj s prebivalci, živečih na določenem ozemlju, sestavlja entiteto. Brez ljudi bi imeli zgolj truplo, ki počasi razpade oziroma ga okolica posrka vase. Ljudje s svojo zgodovino in
z miselnim sistemom pa temu truplu političnega sistema vdihujejo značilen značaj. Na podlagi primerjave političnih sistemov s posamezniki se
odpira vprašanje pomena identitete. Najpogosteje obravnavani okvir oblikovanja neke skupinske identitete je nacionalna država. Znotraj nje se
skozi zgodovino oblikuje tako imenovana nacionalna identiteta, na njeni
podlagi lahko govorimo o posameznih nacijah, ki se med seboj bolj ali
manj razlikujejo. V procesu oblikovanja in razvoja Evropske unije pa prihaja do vprašanja pojava nadnacionalne, skupne in evropske identitete.
Identiteta, kakršna koli pač že, je tisto vsebinsko bistvo, ki zelo določa
delovanje posameznika, države, nadnacionalne tvorbe in verjetno je bolj
smiselno od iskanja skupne evropske identitete trditi, da obstaja zgolj
neka nova skupna identiteta predstavnikov držav članic – evrokracije,1
ki pa nima veliko skupnega z oblikovanjem množične skupne evropske
identitete.
V okviru tega prispevka bi rad opredelil osnovne značilnosti nacionalne identitete in na podlagi teh lastnosti definiral obstoj istih lastnosti na
ravni Evropske unije. Ideja, ki jo zagovarjam, je, da ne obstaja enotna
nadnacionalna, evropska identiteta, ki bi bila primerljiva z nacionalno
identiteto. Hkrati pa v okviru Evropske unije ne gre zgolj za seštevek posameznih nacionalnih identitet, temveč se te v okviru medsebojnega prepletanja povezujejo v kvazievropsko identiteto. Kvazievropskost se kaže
v obliki izpostavljanja enotne evropske identitete, ki ob pomembnih
vprašanjih razpade vsaj na regionalne,2 če ne na nacionalne identitete.

DOJEMANJE SKOZI PRIZMO NACIONALNE IDENTITETE
Trdimo lahko, da identiteta pomeni psihofizične lastnosti, po katerih se
posameznik razlikuje od drugih posameznikov, ter ga tako izpostavlja
kot unikat. Posameznikova identiteta je splet genskih predispozicij in
vplivov okolja. Na eni strani je geografsko okolje, katerega vpliv na posa1
2

Pod izrazom evrokracija v grobem razumemo zaposlene birokrate in politike v institucijah Evropske unije.
V danem primeru je regionalnost mišljena v smislu skandinavskih držav, britanskega otočja, južne Evrope, …
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meznika je manjši, čeprav ne nezanemarljiv, na drugi strani pa je družbeno okolje, v katerem posameznik odrašča in živi. Slednje zelo vpliva na
ravnanje posameznika v različnih situacijah (Mlinar, 1995: 69; Ule, 2000).
Preden govorimo o nacionalni identiteti, je treba in vredno je posvetiti
še nekaj pozornosti socialni oziroma družbeni identiteti, ki je nekoliko
širši okvir in je vezana predvsem na proces socializacije ter posameznikovega razvoja, ne pa toliko na pripadnost določeni politični entiteti –
naciji. Jenkis (1996: 5) v tem kontekstu izpostavlja recipročnost oziroma
interaktivnost pri prepoznavanju identitete posameznika, saj se posameznik kot pripadnik neke skupine, ni zmožen prepoznati sam v primeru, da mu tudi referenčna skupina ne prepozna njegovega položaja v skupini oziroma njegove zamišljene identitete.
Izhajajoč iz zgodovinskega boja za obstanek ali Hobbesovega koncepta vojne vseh proti vsem lahko ugotovimo, da se skupinska identiteta
začne oblikovati s pojavom skupinskega lova na velike živali oziroma v
trenutku, ko posamezniki ugotovijo, da lahko preživijo, samo če se med
seboj povežejo. Z oblikovanjem prvih skupnosti, ki niso nujno politične
(gledano s stališča zgodovinskega boja za preživetje – kjer je bilo povezovanje v prvi vrsti namenjeno lažjemu in uspešnejšemu preživetju), se je
začela oblikovati tudi skupna identiteta, ki je določeno skupino ljudi naredila med seboj bolj podobno ter hkrati bolj različno od druge skupine
(Ule, 2000: 177–178). Razvoj od plemena do naroda spremlja pojav določenih dejavnikov družbene integracije, kot sta skupno verovanje in skupen jezik, kot posledica medsebojne komunikacije, oblikovanje skupne
kulturne tradicije ter posledično dojemanje sebe kot pripadnika neke
skupine. Vendar pa Makarovič (1995: 211–213) vse to predpostavlja zgolj
kot nujen, a ne zadosten pogoj za oblikovanje naroda kot nosilca narodne zavesti. Naroda in narodne zavesti pa ne smemo zamenjevati z nacijo
in nacionalno identiteto. V tem kontekstu sestavlja narod živeče ljudi na
določenem ozemlju, medtem ko je za nacijo značilno, da so njeni pripadniki razvili močnejši občutek medsebojne povezanosti in skupne identitete (Keane, 2000: 84), za razliko od naroda in narodne zavesti utemeljene zgolj na pripadnosti posamezni državi (več o tem Seton-Watson, 1977:
25–35). Po drugi strani pa naj bi se narod oblikoval šele, ko pride do stratifikacije in pojava elite, ki se postavi na čelo »ljudstva« (Makarovič,
1995: 212). Vendar je treba izpostaviti, da je nacionalna identiteta sorazmerno nov pojav, saj svojo večjo vlogo in pomen dobi v devetnajstem stoletju, ko se razvije v množični pojav (Dunkerley et al., 2002: 61), imenovan tudi »pomlad narodov«,3 deloma pa tudi že predhodno – v obdobju
francoske revolucije.
Nacionalno identiteto je mogoče opredeliti na več različnih načinov
oziroma jo obravnavati iz različnih zornih kotov. Glede na turbulentno
3

Pomlad narodov kot zgodovinski pojem označuje vzpon nacionalizmov na evropski
celini leta 1848 v povezavi s februarsko in marčno revolucijo.
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situacijo v svetu mogoče ni narobe najprej izpostaviti geopolitične definicije, znotraj katere nacionalna identiteta pomeni ideje, povezane z razmerji med svojo lastno in tujo državo oziroma ozemljem, ter vključuje
ogroženosti, več- ali manjvrednosti in poraja ideje po skupni akciji oziroma oblikovanju zunanjepolitične strategije (Dijking, 1996: 11). Takšno
pojmovanje nacionalne identitete predpostavlja močno delitev na »nas«
in »njih« ter povzroča krepitev zavesti o medsebojni povezanosti in pripadnosti znotraj posamezne skupine in nasproti drugim skupinam. To
pa je navadno značilno za nacionalne države oziroma državne tvorbe z
visoko stopnjo sposobnosti integracije posameznikov. Djiking kot primer
tega navaja ZDA in moč občutka »biti Američan« na obrobju New Yorka
ter ga primerja z občutkom »biti Evropejec« na obrobju Dublina. Iz te primerjave izpelje, da je nacionalna identiteta Američana4 bistveno močnejša od nadnacionalne identitete Irca, ki se v prvi vrsti počuti pripadnik
lokalne skupnosti in Irec ter se šele bistveno pozneje opredeli in obnaša
kot Evropejec (Dijking, 1996: 10).
Naslednji, pomembnejši vidik oziroma operacionalizacijo pojma nacionalne identitete, ki jo bomo uporabljali tudi pozneje, za ugotavljanje
obstoja skupne evropske identitete je definicija Anthonyja Smitha (1991:
14). Ključni dejavniki, ki jih je izpostavil, so: »zgodovinsko ozemlje,
skupni miti in zgodovinski spomin, množična kultura, skupno gospodarstvo in skupne pravne pravice ter dolžnosti za vse pripadnike«
(Smith, 1991: 14). Posamezne karakteristike je mogoče natančneje razčleniti na konkretne pokazatelje, kot so skupni jezik, literatura, simbolne
institucije (tako s kulturnega kot političnoekonomskega področja),5 zgodovinske osebe (npr. William Tell v Švici), zastavo, himno in druge simbole, ob katerih lahko pripadniki podoživljajo občutek povezanosti in
skupne pripadnosti (v Sloveniji je značilen primer nacionalno drevo –
lipa). Na podlagi zgoraj napisanega lahko opredelimo tudi nekatera merila nacionalne identitete, ki jih bomo uporabili kot ključne kazalnike obstoja morebitne skupne evropske identitete. Uporabljena merila bodo:6
– zgodovinsko ozemlje;
– skupna mitologije, verovanje, ideologija;
– skupna preteklost;
– enotna kultura;
– skupen jezik;
– gospodarska enovitost;
– obstoj skupnih političnih institucij;
4
5
6

Če je v ZDA sploh mogoče in upravičeno govoriti o klasični nacionalni identiteti,
glede na narodnostno pestrost strukture prebivalcev in t. i. »učinek talilnega lonca«.
Nacionalni parlament, nacionalna banka, nacionalna galerija, muzeji, opera … seznam pomembnejših institucij je od države do države različen.
Pri tem se zavedamo, da gre zgolj za seznam najbolj splošno sprejetih kriterijev, ki
ga je mogoče vedno dopolniti z novimi.
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– pojavljanje enotnih političnih akcij proti tretjim državam,
– obstoj skupnih simbolov.
Za vsa našteta merila ugotavljamo, ali so navzoča v določenih časovnih
točkah in različnih pojavnih oblikah, zato je smiselno poudariti njihovo
navzočnost skozi daljše časovno obdobje oziroma razvoj v smeri uveljavljanja posameznih meril na določeni ravni. V nadaljevanju bomo za analizo uporabili predvsem dva od naštetih meril nacionalne identitete: enotne politične akcije proti tretjim državam in skupne simbole. Pri tem je v
obeh primerih problematično, kdaj lahko kaj imenujemo simbol (glede
na to da gre zgolj za simbolno vlogo določenih objektov) in kdaj je nekaj
enotna politična akcija proti tretjim državam, še posebno, če je subjekt
teh akcij meddržaven in je nastajal razvojno. Simboli so v kontekstu tega
članka razumljeni kot popolnoma vsakdanji predmeti, naravne danosti
ali nekatere zgodovinske prelomnice, ki jim ljudje pripisujejo velik
pomen (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 5–19), v našem primeru za razvoj in
ohranitev nacionalne zavesti. Lastnosti identitete Evropske unije kot
neke kvazisamostojne nadnacionalne entitete bomo v nadaljevanju
preizkusili na podlagi zgoraj naštetih meril in poskusili pokazati nekatere elemente, značilne za nacionalno identiteto, hkrati pa opozoriti na
precejšno razliko med identiteto konglomerata tipa EU in nacionalnimi
identitetami.

EVROPSKA UNIJA IN ELEMENTI NJENE IDENTITETE
Sanje o združeni Evropi so stare, kot je stara Evropa, vendar pa je osnovni problem v načinu združevanja (Pinterič, 2002: 415). Evropa je – zgodovinsko gledano – celina konfliktov in medsebojnih razlik, utemeljenih na
močnih nacionalnih čustvih in občutku večvrednosti posameznih narodov proti preostalim narodom. Po drugi svetovni vojni smo priča povsem
novemu prijemu k združevanju »stare celine«. Enostranske poizkuse
podjarmljenja sosednjih držav je nadomestilo gospodarsko sodelovanje
in spletanje mrež odnosov med državami, ki sta nadomestila sovražna
čustva in imperialistične ideje, vsaj na formalni ravni.
Bistvena lastnost tako imenovane evropske identitete je njena kreacija
od zgoraj navzdol7 (model top-down). V osnovi gre (je šlo) za povezovanje ekonomskih interesov8 in učinka »spill over«, ki je povzročil višjo ali
nižjo stopnjo homogenizacije nacionalnih javnih politik tudi na drugih
7
8

V tem je na moč podobna nastajanju francoske nacionalne identitete, ki jo je oblikovala centralna oblast s poenotenjem predvsem šolstva in nekaterih drugih politik.
Ne smemo pozabiti, da zgodovinsko osnovo Evropske unije predstavljajo mednarodne organizacije, namenjene reguliranju razmerij na področju določenih gospodarskih panog.
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področjih (sociala, ekologija, sodstvo, uprava, varnost ipd.). K temu je
treba dodati tudi vzpostavitev skupnega institucionalnega okvirja Evropske unije in oblikovanja tako imenovanih skupnih evropskih prostorov
ter skupne evropske zakonodaje. Predvsem zadnji element je pomemben
dejavnik pri »prelivanju« vplivov z enega na drugo področje. Regulacija
in izvajanje te na določenem področju namreč za seboj nujno potegneta
spremembe tudi na področjih, ki so vezana na regulirano področje.
Z zgodovinskokulturnega vidika lahko govorimo o nekaterih skupnih
potezah evropske kulture, katero so zaznamovali predvsem krščanstvo,
vpliv grške in rimske civilizacije ter dosežkov te, ideje francoske revolucije, razsvetljenstva in izkušnja obeh svetovnih vojn. Po drugi strani pa
Evropo delijo posledice samozadostnosti fevdalnih gospostev srednjega
veka in nacionalizmi devetnajstega ter dvajsetega stoletja (Dunkerley et
al., 2002: 110–116). Ravno na podlagi zgoraj omenjenih zgodovinskih determinant evropske kulture je mogoče izvajati idejo, da skupna evropska
identiteta ni zgolj tlačenje v kalup na podlagi nadnacionalne institucionalne ureditve, ampak da obstaja tudi podlaga za tovrstno skupno identiteto, zasidrana v tradiciji. To je mogoče pojmovati kot osnovo za oblikovanje skupne evropske identitete po principu od spodaj navzgor (model
bottom-up), ki predstavlja možnost v prihodnosti, ne pa že obstoječo
zavest v sedanjosti.
Jezikovna različnost je eden izmed glavnih problemov pri skupni
evropski identiteti, saj je v Evropski uniji več jezikov kot držav članic, če
upoštevamo jezike9 nekaterih manjšin z močno lastno identiteto kot
samostojne (Baski, Valežani …). Po nekaterih podatkih naj bi v Evropi
obstajalo 32 narodov, ki govorijo 67 jezikov, ne da bi pri tem upoštevali
narečja (Borneman, Fowler v Dunkerley et al., 2002: 121). Nekatere podatke o (ne)obstoju skupne evropske identitete lahko dobimo iz raziskav
»evropskega« javnega mnenja – evrobarometra. Vprašanja o občutku povezanosti z EU, morebitni skupni kulturni identiteti in navzočnosti
evropske identitete kažejo na precejšno heterogenost med državljani posameznih držav ter na izstopajočo nepovezanost celinske Evrope z Veliko
Britanijo. Nizka stopnja občutka o evropski identiteti10 in visoka stopnja
nacionalne zavesti v otoški Veliki Britaniji, oddaljenih skandinavskih državah in Grčiji kažeta na neko drugo razsežnost povezanosti, ki je verjetno ne moremo imenovati evropska identiteta (Ferfila, 2002: 505–507).
Ravno tako pa je presenetljiva nizka stopnja strinjanja o neki skupni
evropski kulturni identiteti, saj se v nobeni državi niti polovica prebival9
10

Zavedati se je treba, da skupen jezik eden od najpomembnejših dejavnikov oblikovanja in vzdrževanja skupne identitete.
Kar 20 % Luksemburžanov se počuti predvsem Evropejce in šele nato Luksemburžane, pri drugih državah je odstotek ljudi, ki se opredeljujejo predvsem kot Evropejci,
bistveno nižji (Ferfila, 2002: 506). Če to primerjamo s podatkom iz evrobarometra za
jesen 2003, ugotovimo, da se je delež Luksemburžanov, ki se opredeljujejo samo kot
Evropejci, zmanjšal za 4 %.
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cev ne strinja, da ta obstaja, hkrati pa kar v osmih državah članicah petdeset ali več odstotkov prebivalcev meni, da skupna evropska kulturna
identiteta ne obstaja (Ferfila, 2002: 507). Podatki evrobarometra za jesen
2003 kažejo dvojno sliko. Po eni strani se ima 57 odstotkov anketirancev
držav članic Evropske unije (nove članice niso vključene) za Evropejce.
Vendar interpretacija v isti sapi podaja dejstvo, da se samo tri odstotke
anketiranih čutijo samo kot Evropejci, sedem odstotkov je takšnih, ki se
čutijo najprej Evropejce in nato pripadnike ustrezne nacije, in da je kar
47 odstotkov takšnih, ki se najprej čutijo kot pripadniki svoje lastne nacije in šele nato kot Evropejci (Eurobarometer, 2004: 27). Zadnja kategorija
sicer širi število »Evropejcev«, vendar precej razvrednoti koncept skupne
evropske identitete. Najbolj evropsko se definirajo Luksemburžani, saj je
16 odstotkov takih, ki se čutijo samo Evropejce, sledijo Belgijci s šestimi
odstotki in potem drugi. Pričakovano se Luksemburžani najredkeje čutijo pripadniki samo naroda (24 odstotkov), sledijo Italijani (25 odstotkov),
drugi narodi pa bistveno bolj poudarjajo svoje nacionalno poreklo (najbolj Britanci s 62 odstotki tistih, ki se opredeljujejo samo nacionalno).
Enako zanimiva je tudi slika ponosa, povezana z občutkom »biti Evropejec« oziroma biti pripadnik določenega naroda. Podatki evrobarometra
za jesen 2003 kažejo, da so na svojo »evropskost« najbolj ponosni Italijani (81 odstotkov), hkrati pa so vsi – razen Nemcev – bistveno bolj ponosni na to, da so pripadniki svoje nacije (Eurobarometer, 2004: 28–29). Čeprav uradna interpretacija podatkov evrobarometra opozarja predvsem
na to, da obstaja neka skupna evropska identiteta, ki jo večina vprašanih
prepoznava kot svojo, je izpuščeno dejstvo, da se navadno najprej in bistveno bolj čutijo pripadnike lastnega naroda. To lahko logično povežemo
z dejstvom, da se z vsako bolj odmaknjeno identiteto navezanost nanjo
manjša oziroma da je vsaka abstraktnejša identiteta šibkejša in jo posameznik ne prepoznava in prevzema toliko.
Tudi med evropskimi politiki in strokovnjaki je zaslediti več bolj ali
manj nasprotujočih si pogledov na evropsko identiteto, ki se razpenjajo
vse od priseganja na nujnost oblikovanja enotne identitete do obrambe
nacionalnih identitet in iskanja neke srednje poti v podobi koncepta
»kozmopolitanskega komunitarizma« (Lacroix, 2002: 197–198). Kozmopolitanski komunitarizem je sicer širši pojem, ki ni neposredno povezan
z Evropsko unijo, vendar pa ga je mogoče tudi v tem primeru uporabiti.
V evropskem primeru bi pomenilo, da Evropsko unijo idejno sestavljajo
visoka stopnja konsenza o osnovnih tematikah in nekatere skupne vrednote na eni strani ter nacionalne posebnosti na drugi (Lacroix, 2002:
201–203); to se zdi še najbližje dejanski situaciji. Na to kaže konsenz o
pomenu demokratičnih vrednot in človekovih pravic nasproti posameznim kulturnim in zgodovinskim razlikam ter značilnostim med državami
članicami. Opozoriti pa je treba, da tovrsten koncept dovoljuje zgolj širše
razumevanje identitete, omejeno na skupni vrednotni sistem.
Zgoraj omenjena merila opredeljevanja nacionalne identitete bodo v

74

XSLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTIX

naslednjih vrsticah aplicirani na primer Evropske unije. Zgodovinsko
ozemlje Evropske unije je v grobem evropska celina, vendar pa je vsakokratna širitev Evropske unije povzročila spremembe zgodovinskega
ozemlja. Zato lahko trdimo, da je prvi pogoj samo deloma izpolnjen oziroma samo, če pristajamo na trditev, da je zgodovinsko ozemlje Evropske
unije evropska celina. Skupna mitologija, verovanje in ideologija so znova zgolj deloma navzoči. Skupno verovanje je osnovano na krščanstvu (s
tem, da imamo v Evropi veliko različnih krščanskih skupnosti), pozabiti
pa ne smemo na navzočnost močne islamske verske »manjšine«. Po razpadu vzhodnega bloka so tudi najnovejše države članice sprejele enotno
ideološko opredelitev, ki poudarja kapitalizem in zavezanost demokratičnim vrednotam ter spoštovanju človekovih pravic. Naslednji kazalnik je
navzočnost skupne preteklosti. Tudi tu se pojavi problem, saj obstaja
skupna preteklost, ki je v končni instanci razlog za združitev evropskih
držav, po drugi strani pa je ta skupna preteklost pogosto ločevala evropske narode (tipična primera sta obe svetovni vojni). Enotni kulturi se
Evropska unija vsekakor ogiba, saj celo v osnutku evropske ustavne
pogodbe zagovarja ohranjanje kulturne različnosti. Skupne so predvsem
določene zgodovinske korenine, ki so v preteklosti oblikovale celoto celino (grška in rimska kultura, razsvetljenstvo ipd.) znotraj tega pa so se
oblikovale posamezne kulture, povezane z lokalnim okoljem. Navzočnost skupnega jezika je bila obravnavana že predhodno, zato na tem
mestu samo še enkrat ugotavljamo, da v Evropski uniji obstaja visoka
stopnja jezikovne različnosti. Izjema je angleščina, ki se najpogosteje
uporablja kot občevalni jezik med prebivalci različnih držav. Gospodarska enovitost se v Evropski uniji čedalje močneje uveljavlja in je nosilni
element evropskih integracijskih interesov. Dokaz tega je oblikovanje
skupnega evropskega trga, podkrepljenega s skupno carinsko politiko
nasproti tretjim državam in skupnim pravom skupnosti (Acquis communitairre), ki s svojimi zahtevami določa in enoti gospodarske politike
vseh držav članic. Najmanj problematičen element skupne identitete je
obstoj skupnih institucij, saj se je v petdesetih letih izoblikoval sicer
zapleten skupni sistem evropskih institucij, ki z razvojem počasi pridobivajo vlogo, podobno posameznim vejam oblasti držav članic. Ravno tako
pa so institucije, kot so Evropski parlament, Evropski svet in Evropska
komisija, največkrat predstavljene v medijih, in tako posledično navzoče
v zavesti ljudi. Skupne politične akcije nasproti tretjim državam so načeloma navzoče oziroma države članice težijo k njim, vendar se v primeru
razhajanj mnenj njihova enotnost pogosto močno skrči. To se je nadvse
dobro pokazalo tudi ob idejni razdelitvi Evrope na dva dela ob odločitvi
glede ameriške vojaške invazije na Irak.11 Zadnja pomembnejša elementa
skupne (nad)nacionalne identitete sta obstoj in priznavanje skupnih simbolov. Evropska unija tukaj po vsej verjetnosti najbolje izpolnjuje pogoj,
11

O tem glej Antič (2002: 14).
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saj ima ustrezne prepoznavne simbole, ki naj bi povezovali prebivalce
posameznih držav članic. Modra zastava z dvanajstimi rumenimi zvezdami in Oda radosti sta kot himna, poleg evra, dva najpomembnejša simbola enotnosti in povezanosti evropske celine
Prej omenjeni način oblikovanja skupne evropske identitete »topdown«, ki je v širšem pogledu zaznamovan z obstojem evropskega institucionalnega okvira, je dodatno določen z vzpostavitvijo tako imenovanega evropskega državljanstva,12 ki se je dokončno vzpostavil z
Maastrichtsko pogodbo iz leta 1992. Formulacija, da je od takrat naprej
vsak državljan članice EU državljan EU, je bila tako nespretno napisana,
da je v Amsterdamski pogodbi nujno doživela dopolnilo, kjer je poudarjeno, da se nacionalno državljanstvo ohranja (Weiler, 1999: 324). Tudi
Osnutek pogodbe o ustavi za Evropo predvideva v svojem 8. členu državljanstvo Unije, ki pa zgolj dopolnjuje in ne nadomešča nacionalnega
državljanstva (Osnutek pogodbe o ustavi za Evropo, 2003: 13–14).
Coughlan (2000: 8) opozarja na logično vezanost državljanstva na državo,
kar Evropska unija ni, hkrati pa ugotavlja, da ta in vrsta drugih ukrepov
kažejo na težnje po oblikovanju enotne evropske države na federativni
osnovi.
Povzetek vseh osnovnih elementov skupne evropske identitete nam
ponuja precej zmedeno situacijo, ki je povezana s skupnimi zgodovinskokulturnimi elementi (predvsem grško-rimska kultura in krščansko
izročilo), razdruževalno pomladjo narodov (ko je Evropa iz samozadostnih fevdalnih posesti postala sestavljanka nacionalnih držav in predmet
številnih nacionalizmov), ki so se v prvi polovici dvajsetega stoletja dvakrat zapletli v svetovno morijo brez primere ter težnjam po združevanju
kot nekakšni obrambi pred vnovičnim spopadom zaradi nacionalnih
interesov.
Glede na različne raziskave javnega mnenja, predstavljene zgoraj,
lahko trdimo, da je za zdaj utopično govoriti o občutku neke skupne
evropske identitete med ljudmi. Gre predvsem za institucionalni poizkus
vzpostavitve te prek različnih mehanizmov, kot so skupni institucionalni
okvir, skupne politike, vzpostavitev enotnega evropskega državljanstva
in tako dalje. Pri tem ne smemo pozabiti integracijske vloge skupne
evropske valute – evra, ki je zelo hitro dobil vzdevek »naš denar« in je
verjetno najbolj otipljiv povezovalni dejavnik, hkrati pa največji simbol
enotnosti Evropske unije (Dunkerley et al., 2002: 118).13 Simbolni vlogi
imata tudi zastava in himna EU, ki skupaj z drugimi elementi poskušata
prepričati svet in prebivalce svojih lastnih članic, da obstaja skupna
evropska identiteta.
12
13

Podrobneje o tem glej Cesarani in Fulbrook (1996).
Pri tem ne smemo pozabiti, da vse države članice Evropske unije niso hkrati članice
Evropske monetarne unije oziroma so se odpovedale menjavi nacionalne valute z
evrom.
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Po drugi strani pa lahko to prepričevanje o obstoju skupne evropske
identitete, povezane med drugim tudi z navzočnostjo enotnih akcij nasproti tretjim državam, zlahka spodbijamo, predvsem na obrambnem in
zunanjepolitičnem področju, kot se je pokazalo tudi ob idejni razdelitvi
Evrope na dva tabora ob odločitvi za ameriško vojaško invazijo na Irak.14
Podobno tudi Coughlan (2000: 8–9) ugotavlja, da tako imenovani evrounionisti (zagovorniki enotne evropske države) oblikujejo skupne ideološke, politične, simbolne in institucionalne temelje, ki poskušajo v javnosti
pričarati občutek »evropskosti« ter s tem oslabiti obstoječe nacionalne
identitete. Coughlan (2000: 9) ugotavlja, da ima Evropska unija dejansko
čedalje več lastnosti države – z izjemo demokratične legitimnosti zaradi
tehnokratskega vodenja Evropske unije, kjer javnost v sedanji ureditvi
nima pomembnejšega vpliva na politike Evropske unije. Specifični interesi in lobiranje so tukaj izvzeti.

EVROOPTIMIZEM, EVROSKEPTICIZEM IN EVROPSKA IDENTITETA
Vsaka situacija ima več mogočih interpretacij, ki za sabo potegnejo svoj,
pogosto diametralno nasproten sistem predvidevanj in argumentov.
Enako se je dogajalo tudi v procesu razvoja in širitev Evropske unije. V
tem delu bomo poskusili na kratko predstaviti nekaj osnovnih prednosti
in pomanjkljivosti v Evropski uniji ter ob tem opozoriti, da v tovrstni
situaciji še ni prostora za oblikovanje trdne skupne evropske identitete,
ki bi lahko sama po sebi postala integrativni dejavnik Evropske unije.
Evropska unija sama je velik optimističen projekt, njen prvi namen je
preprečiti vojne grozote zaradi ekonomskih interesov – v upanju, da preraste v politični projekt, kar se dogaja s sprejemanjem Evropske ustavne
pogodbe. Optimistične napovedi izhajajo iz ekonomskih prednosti, ki jih
prinaša odprava meja, in iz oddaljenosti idej od ljudi oziroma dejanskega
stanja. Zagovorniki močne Evropske unije oziroma njene federativne
oblike izhajajo iz predpostavke, da so ekonomske prednosti gonilo vsakršnega napredka za vseh 450 milijonov »Evropejcev« oziroma da je največja mogoča liberalizacija ekonomije posameznih članic ter njihova
združitev nasproti tretjim državam enako pozitivna za vse. Evroskeptiki
po drugi strani opozarjajo, da ekonomske prednosti pogosto povzročajo
socialne stiske in večajo razlike v družbi, ter se sprašujejo, ali se Evropska unija iz primera nekdanje Jugoslavije ni ničesar naučila, ko za vsako
ceno želi oblikovati federativni institucionalni okvir. Večkulturalna federacija, prežeta z različnimi nacionalnimi interesi, je v obdobju gospodarske krize pokopala veliko idejo o federaciji, oblikovani »top-down«.
Ravno kombinacija neprimernega institucionalnega okvira in večkultu14

O tem glej Antič (2002: 14).
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ralnosti lahko povzroči začetek konca Evropske unije (Pinterič, 2002:
423). V tej povezavi Coughlan (2000: 24) postavlja provokativno vprašanje o smiselnosti povezovanja v večnacionalno državo oziroma njej podobno tvorbo, medtem ko tovrstne tvorbe drugod po svetu razpadajo.
Coughlan (2000: 13) ugotavlja, da sedanja Evropska unija ni prva združena Evropa. Pred tem so obstajale že druge oblike, na primer Rimski
imperij,15 Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti, Napoleonov imperij … In vedno znova se je zadeva tragično končala. Coughlan (ibid.) pri
tem izpušča dejstvo, da je v vseh predhodnih primerih šlo za bolj prisilne
združitve, kjer se niso bistveno poudarjale koristi zavojevanih narodov.16
Hkrati pa je pomembna ugotovitev, da oblast, ki ne uživa ustrezne legitimitete v javnosti, lahko pričakuje precejšnje težave pri ohranjanju integritete federacije (Coughlan, 2000: 13). Zmanjševanje evropskega demokratičnega deficita je v osnovi odvisno predvsem od navezanosti ljudi na
evropske institucije in njihove evropske identitete, glede na to da se
skupna evropska identiteta oblikuje od zgoraj navzdol. Debeljak (2004:
16, 17) šibkost evropske identitete podkrepi s provokativnim, toda pristnim argumentom, da evropska identiteta ni zasidrana v glavah ljudi, saj
na račun »Evropejcev« ni nobenih vicev.17 Vici, miti, in predstave, ki se
oblikujejo skozi čas, naj bi zagotovili simbolom in institucijam zadostno
podporo za legitimno delovanje (Debeljak, 2004: 17) in oblikovanje identitete, ki bi verjetno omogočila premostitev morebitne resnejše krize ter
preprečila ponoven razkroj na posamezne nacionalne države.

SKLEP
Razmerje med nacionalno in nadnacionalno identiteto je sicer mogoče
obravnavati neodvisno od drugih dejavnikov, vendar pa je vsaj nekorektno, da pri tem pozabljamo na osnovne psihološke ugotovitve o identiteti
vsakega posameznika, njenem oblikovanju ter spreminjanju. Sistem oblikovanja posameznikove identitete je v prvi vrsti vezan na ožje referenčne
okvire, kot sta družina in lokalno okolje, ter šele nato se v okviru teh
dveh okolij oblikuje posredna zavest o pripadanju neki širši entiteti, ki se
navadno imenuje narod ter se od drugih tovrstnih entitet razlikuje po
sebi lastni vsebini nekaterih dejavnikov, kot so zgodovina, jezik, tradici35
16
17

To je v enem izmed svojih govorov poudaril tudi Romano Prodi (glej Coughlan,
2000: 41).
Izjema je argument, da bodo »barbari« spoznali prednosti »civiliziranega« sveta; kar
koli že oba pojma predstavljata.
Ne glede na okusnost lahko ob kratkem razmisleku ali iskanju ugotovimo, da obstajajo vici o vsem, kar zaznamuje naše življenje (od šole, zakona, smrti do velikosti našega bivšega predsednika, škotske skoposti in že pregovorne neumnosti Busha mlajšega).
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ja, običaji ter višja ali nižja stopnja odprtosti nasproti drugim tovrstnim
entitetam. To zavest o pripadnost določeni širši družbenopolitični entiteti
(navadno nacionalni državi) imenujemo nacionalna identiteta, ki je na
eni strani kolektivna (v smislu obstoja skupnih integracijskih dejavnikov
in posameznikovega prepoznavanja teh kot pomembnih za obstoj in
razvoj nacionalne identitete) ter individualna (v smislu posameznikovega
samozavedanja te identitete). V prispevku smo pozornost posvečali
morebitnemu obstoju skupne evropske identitete v okviru Evropske
unije, ki jo aktualna politika pogosto poudarja. Glede na predhodno
opredeljene kazalnike obstoja skupne (navadno nacionalne) identitete
lahko sicer v precejšni meri trdimo, da obstaja nekakšna evropska identiteta. Obstaja skupni institucionalni okvir, skupne politike nasproti tretjim državam, skupno gospodarstvo, deloma skupna zgodovina ter skupna kultura in tradicija, skupna vera v demokratične vrednote, simbolika,
verska osnova in tako dalje. Edino, za kar ne moremo trditi, da je vsaj deloma skupno, je jezik, ob predpostavki, da večina »Evropejcev« na ozemlju celotne Evropske unije ne more uporabljati svojega materinega jezika
kot jezika sporazumevanja. Vendar če te kazalnike skupne identitete, ki
sami po sebi kažejo na obstoj skupne evropske identitete, primerjamo z
raziskavami javnega mnenja, ki kažejo nizko stopnjo občutka povezanosti, ugotovimo, da skupna evropska identiteta ne obstaja oziroma obstaja
bistveno manj kot posamezne nacionalne identitete.
Ali razlog za to najdemo v stari biblijski zgodbi o babilonskem stolpu,
kjer je jezik postal ovira njegovi izgradnji? Verjetno ne. Glede na pomen
posameznikove socializacije se zdi bistveno bolj smiselna teza, da je
evropska identiteta zgolj ena od identitet vsakega posameznika v tem
okolju. Ko pa priznamo soobstoj več identitet, pa lahko hitro sklepamo,
da obstaja nekakšna hierarhija teh, pri čemer imajo prednost identitete,
ki jih je posameznik privzel hitreje in so navadno vezane najprej na lokalno, nacionalno ter šele nato na širše okolje na nadnacionalni ravni.18
To je mogoče dopolniti z opozorilom, da oblikovanje skupne evropske
identitete najbolje poteka pol stoletja, medtem ko so nacionalne identitete v današnji podobi stare približno sto petdeset do dvesto let. Tretji element oblikovanja nacionalne identitete je povezan s predhodno samostojno zgodovino določene države oziroma naroda. Nacionalna identiteta
je po podatkih evrobarometra bistveno bolj navzoča v narodih z dolgo
tradicijo oziroma »slavnejšo« zgodovino.19
Glede na vse skupaj se zdi bolj smiselno od postavljanja tez o obstoju
te ali one nacionalne oziroma nadnacionalne identitete govoriti o obstoju
posameznih elementov skupne identitete na določeni ravni. Tako obstajajo nekateri elementi oblikovanja skupne evropske identitete, ki pa še
18
19

O večplastnosti posameznikove identitete, ter vlogi lokalnih, nacionalnih ter nadnacionalnih identitet glej tudi Žagar (1998: 27–33).
Glej zgoraj – opomba 6: primer Luksemburg.
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niso dovolj razviti in medsebojno povezani ter zasidrani v glavah prebivalcev Evropske unije, da bi bilo na podlagi tega že govoriti o obstoju
skupne evropske identitete, ki bi bila primerljiva z dosedanjimi nacionalnimi identitetami. Razmerje med političnim sistemom in (nad)nacionalno identiteto lahko razumemo kot soobstoj in medsebojno pogojevanje
obeh konceptov. Pri čemer na podlagi oblikovanja skupne identitete pogosteje nastane politični sistem. Obstajajo pa tudi primeri, ko se najprej
vzpostavi politični sistem (navadno precej centraliziran), ki nato skozi izvajanje skupnih politik poizkuša oblikovati tudi homogeno identiteto20
na (nad)nacionalni ravni. Tipičen primer slednjega predstavlja Evropska
unija, kjer so posamezne nacionalne elite oblikovale skupek osnovnih
skupnih simbolov, institucij in postopkov, prek katerih bo v prihodnosti
mogoče oblikovati skupno (evropsko) identiteto, ki bo dovolj razpoznavna in zakoreninjena med »Evropejci«, da bo postala vezivo Evropske
unije ob krizah in bo lahko preprečila vnovičen razpad Evrope na nacionalne države. O že obstoječi skupni evropski identiteti lahko verjetno govorimo samo v primeru uradnikov v evropskih institucijah, ki so zaradi
delovnih razmer prevzeli nekakšen skupen nabor idej in vedenj, povezan
z njihovim delom. Vendar pa ta identiteta predstavlja poklicno identiteto, ki je značilna za razmeroma ozek krog ljudi, ki jih družijo skupne razmere pri delu, in jo tako ni mogoče enačiti z identiteto širših množic.
Vsi našteti primeri govorijo v prid Žagarjevi (1998: 27) tezi o prepletanju različnih identitet. Hkrati se postavlja v ospredje pomislek o zmedenosti identitete posameznika, še posebno, če pričujoči razmislek o vlogi
ter obstoju posameznih identitet postavimo v proces svetovne globalizacije, kjer lahko na koncu trdimo edino, da smo ljudje in prebivalci planeta Zemlja, pravzaprav pa ne vemo, kako naj se opredelimo. Vendar pa za
zdaj še ni zaslediti tovrstnih teženj, sej se ljudje še vedno najpogosteje
identificirajo na podlagi narodnostne pripadnosti.
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SUMMARY:
Development and role of common European identity
for the further development of the European Union
In last years we are witnesses of different attempts to create common European identity. However, results of Eurobarometers show
picture that can be interpreted in different ways. On one side there
are defenders of opinion that statistical data show the existence of
common European identity, supported by broader definition of European identity, where it is enough that respondents say that they
feel members of their own nation and also of European Union. On
the other side there is politically less supported idea that identity has
and must have specific elements as strong feeling of belonging to the
community, common history, symbols, etc. In this interpretation we
can understand European identity only as small umbrella over many
national, regional and local identities. After Second World War, European nations recognized that they could be much safer in cooperating relationship. So three European communities were established
and developed form international organizations to more and more
political Union of spreading circle of European states. However we
have to realize that today’s European Union is political project
where people have only small influence. In this manner we can understand process of creating European identity as top down process.
Main tolls are common currency (Euro), common symbols (flag, anthem), etc. Today’s European identity can be seen as will-be-identity.
Common institutions and development in direction of federal European state is far from enough to speak about common identity. However we can agree that there can be some kind of common identity
among employees in the European institutions. But common identity
in broader environment of member states is matter of the nations
and their ability and willingness to prefer European to national identity, whatever both terms mean (symbols, history, geographic area,
institutions, policies, language, etc.). Crucial question of the future
(under condition that European identity will develop and shadow
national identities) is, what will happen in case of disintegration or
if common European identity in the future can be strong enough to
be integrative factor.
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SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA:
VPRAŠANJE SUVERENOSTI
BOGOMIL FERFILA* in PAUL PHILLIPS**
Sprejetje desetih držav kandidatk v Evropsko unijo, med njimi tudi
Slovenije, leta 2004 pomeni konec precej zanimivega cikla. Vstop
Slovenije v Evropsko unijo je bil med vsemi državami srednje in
vzhodne Evrope najmanj vprašljiv, ker so bile slovensko gospodarstvo in tržne strukture najlažje prilagodljivi zahodnoevropskemu
modelu. Vendar je Slovenija potrebovala precej časa, da je prilagodila
svojo zakonodajo evropski (trgovinska, upravna, ustavna, konkurenčna zakonodaja, zakonodaja s področja intelektualne lastnine). Še
vedno pa obstajajo aspekti, ki ostajajo za Komisijo nesprejemljivi.
Sem sodijo tudi politike, ki se zdijo Komisiji nesprejemljive, vendar
so Sloveniji omogočile hitro okrevanje po krizi na začetku devetdesetih let brez večjih ekonomskih in socialnih pretresov, ki jih je doživela večina drugih tranzicijskih ekonomij zaradi upoštevanja neoliberalnih politik, katere je predlagala Evropska komisija.
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UVOD
Dolgoročno je bilo univerzalno združenje svobodnih narodov cilj vseh
svobodnih ljudi. Toda preden bi lahko postali člani tega univerzalnega
združenja narodov, je bilo ključnega pomena, da ima vsak narod zagotovljen svoj lasten, neodvisen obstoj. Zaradi tega je bilo neizbežno, da se
je vsako ljudstvo konstituiralo v narod, preden se je lahko spopadlo z
velikimi vprašanji človeštva kot celote (Guiseppe Mazzini, parafraziral
Fred G. Stambrook, European Nationalism in the Nineteenth Century (Melbourne: Chesire, 1969: 29)).
Objava datuma vstopa desetih država kandidatk, med njimi tudi Slovenije, v Evropsko unijo z začetkom leta 2004 končuje precej zanimiv
cikel. Slovenci so status nacionalne države, po dolgem obdobju nadvlad
različnih večjih evropskih entitet, dosegli leta 1991. Zdaj, komaj po dobrem desetletju samostojnosti Slovenija znova vstopa v novo ekonomsko
zvezo držav, ki bo znova zmanjšala samostojnost njenega gospodarstva
na raven province v večji političnoekonomski federaciji. Poenostavljeno:
Slovenija je iztržila – za izgubo statusa republike v socialistični federaciji
Jugoslaviji – status republike v kapitalistični federaciji evropskih držav,
formalno poznani kot Evropska unija. V nadaljevanju je predviden tudi
pristop k Evropski denarni uniji (ECU); zaradi tega bo Slovenija izgubila
samostojno fiskalno in monetarno politiko. Namen tega prispevka je
ovrednotiti tako sam proces kot tudi prednosti in slabosti pristopa k
Evropski uniji.

SLOVENIJA IN PROCES VSTOPANJA V EVROPSKO UNIJO
Če lahko zaupamo podatkom ekonomskih zgodovinarjev, želja po članstvu Slovenije v Evropski uniji ali vsaj vključitvi v zahodnoevropski ekonomski sistem izvira še iz zgodnjih let druge Jugoslavije. Pogoji za vstop
v Evropsko unijo so bili bistveno bolj strogi, ideološko pogojeni in
restriktivni, kot si predstavlja večina Slovencev. Članstvo v Evropski uniji
in Evropski denarni uniji bo, vsaj ekonomsko, reduciralo Slovenijo na
majhno provinco bistveno večje evropske entitete, zaprisežene vrednotam in institucijam kapitalistične ekonomije. Banka Slovenije bo v
najboljšem primeru postala zgolj administrativna izpostava Evropske
centralne banke (ECB) in Vlada Republike Slovenije bo dejansko le administrativna, provincialna vlada znotraj večjega evropskega konteksta.
Preden se posvetimo vplivu članstva v Evropski uniji in Evropski monetarni uniji moramo vseeno poznati zgodovino in sam predhodni proces
pred širitvijo Evropske unije v letu 2004.
Širitev Evropske unije, ki jo obravnavamo, pomeni v bistvu konec toka
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dogodkov, ki se je začel s padcem berlinskega zidu leta 1989. Evropska
gospodarska skupnost (EGS) se je takrat hitro zganila, da bi inkorporirala srednje- in vzhodnoevropske države v zahodnoevropsko ekonomsko
sfero s pomočjo razširitve diplomatskih in trgovinskih pogodb ter pogodb o sodelovanju na deset srednjeevropskih držav, med katerimi se je,
po letu 1991, znašla tudi Slovenija. Evropska gospodarska skupnost je
hkrati tudi ustanovila posebne fonde v okviru progama Phare, s pomočjo
katerega je pomagala tem državam v procesu tranzicije iz državnoplanskega v tržnokapitalistični ekonomski sistem.
Naslednji velik in pomemben korak v tem procesu pomeni konec
evropskih pristopnih pogajanj v devetdesetih letih preteklega stoletja. Po
mnenju evropske Komisije so ta pogajanja predstavljala postopno vzpostavitev proste trgovine med petnajsterico Evropske unije in novimi desetimi članicami; hkrati so delovala kot orodje nadziranja in usmerjanja
procesa, s pomočjo katerega naj bi nove članice prilagodile svoje lastne
politične in ekonomske institucije ter instrumente pogojem in zahtevanim za vstop v Evropsko unijo (kot so bile leta 1993 preimenovane Evropske skupnosti) (European Commission, nd: 33). Slovenija je ta dogovor z
Evropsko unijo podpisala junija 1996, veljati je začel februarja 1998.
V realnosti se je približevanje pridružitvi Evropski uniji za vseh deset
držav kandidatk začelo na srečanju Evropskega sveta junija 1993 v Koebenhavnu, kjer je bila tudi formalno odobrena širitev Evropske unije s
predlaganimi srednje- in vzhodnoevropskimi državami, ki so za vstop
zaprosile in zadostile določenim merilom. Z drugimi besedami: problem
širitve Evropske unije se je iz vprašanja »Če?« spremenil v vprašanje
»Kdaj?«. Trije neizbežni pristopni pogoji, sprejeti v Koebenhavnu, so bili
a) stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, vladavino prava, človekove pravice in spoštovanje ter zaščito manjšin; b) obstoj delujočega
tržnega gospodarstva ter sposobnost spoprijeti se s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami znotraj Evropske unije; c) sposobnost prevzemanja
obveznosti članstva, vključno z pristajanjem na cilje politične, ekonomske in monetarne unije (European Commission, nd: 7).
Decembra naslednjega leta je Evropski svet v Essnu podrobneje razvil
proces predpristopne strategije, ki vključuje vzpostavljanje partnerstev z
vsako državo kandidatko posebej, oskrbo z ustreznimi sredstvi in tehnično pomočjo za lažje inkorporiranje pravil in institucij Evropske unije v
posamezne države. V tem času se je pojavila nova ovira na poti pridruževanja držav srednje in vzhode Evrope v obliki vstopa Avstrije, Finske in
Švedske v Evropsko unijo. Glavni problem so pomenile spremembe vladajoče strukture Evropske unije, ki so postajale vse bolj neokretne in politično neuravnotežene. Vse kaže, da to postaja še bolj problematično po
vstopu nezanemarljivega števila novih in večinoma manjših držav. Evropski svet se je s tem problemom srečal decembra 1995 na madridskem srečanju, ko je ustanovil posebni medvladni svet (IGC), ki je začel delovati
marca 1996. Njegova naloga je bila, da razvije novo strukturo vladanja v
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Evropski uniji. Pristopna pogajanja za države kandidatke so se začela
šest mesecev po končanem delu medvladnega sveta. Vsekakor pa vprašanja o spremembah vladajočih struktur Evropske unije niso bila rešena
brez težav Ne nazadnje je srečanje v Madridu poskrbelo za uskladitev nacionalnih zakonodaj ter administrativnih in sodnih struktur z evropskimi
in uskladilo prvi pogoj vstopa v Evropsko unijo.
Kljub neuspehu, da bi sklenili dogovor o celovitejših spremembah vladajočih struktur Evropske unije, ki jih je Medvladni svet (IGC) pripravil v
letu 1997, so bile nekatere spremembe vključene v Amsterdamsko pogodbo in so stopile v veljavo maja 1999. Amsterdamska pogodba hkrati
vključuje tudi skupno socialno listino in uskladitev fiskalne in zaposlitvene politike, uveljavitev tega pa je tako hkrati postal nov pristopni
pogoj za države kandidatke. V vsakem primeru se je Evropski svet na
srečanju v Luksemburgu decembra 1997 odločil, da začne pristopna pogajanja o vstopu v Evropsko unijo najprej s šestimi državami kandidatkami, med njimi tudi s Slovenijo, in sicer na podlagi nadgrajene pristopne
strategije (Agenda 2000), ki operacionalizira tako posamezne kot tudi širše skupne kolektivne mehanizme. Čeprav so od vsake posamezne države
zahtevali, da razvije in udejanji predpristopno strategijo, ki je bila samostojno spremljana, je hkrati delovala tudi multilateralna struktura z oblikovanjem letnih evropskih konferenc, ki so vključevale vse države kandidatke (deset srednjeevropskih držav in Ciper, Malto ter Turčijo). Prva
konferenca je bila marca 1998 v Londonu in odtlej vsako leto. Februarja
1999 je Evropski svet na srečanju v Helsinkih postavil nadaljnje zahteve
državam, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Po novem so morale vse takratne države kandidatke (zdaj nove članice) pristajati na vrednote in
cilje Evropske unije, kot so bili zapisani v vseh pogodbah (European
Commission, nd: 10), vključno z ureditvijo vseh vprašanj v zvezi z nedoločenimi mejami in naraščajočimi zahtevami po jedrski varnosti.
Sklepna faza širitvenega procesa je nastopila z začetkom formalnih
pristopnih pogajanj s prvimi šestimi državami kandidatkami (Češko, Estonijo, Madžarsko, Poljsko, Ciprom in Slovenijo) marca 1998, čeprav so
bila pogajanja leta 2000 razširjena še na Bolgarijo, Latvijo, Litvo, Malto,
Romunijo in Slovaško. Novembra 1998 so se začela pripravljati letna poročila o napredku pri doseganju pristopnih pogojev posameznih držav
kandidatk. Oktobra 2002 je bil končno oblikovan začasni dokument o
desetih državah, ki naj bi bile sprejete v Evropsko unijo. Med njimi so
bile Češka, Estonija, Madžarska, Poljska, Ciper, Litva, Latvija, Malta, Slovaška in Slovenija kot gospodarsko najrazvitejša država kandidatka.
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SLOVENIJA IN PRISTOPNI KRITERIJI
Pristopni kriteriji, prvotno določeni s sporazumom iz Koebenhavna ter
pozneje izboljšani in spremenjeni z različnimi dokumenti, so lahko povzeti kot sledi. Osnovne zahteve določajo spoštovanje vseh osnovnih načel prvotne rimske pogodbe, s katero je bila osnovana Evropska gospodarska skupnost; njena razširitev je določena na podlagi Maastrichtske in
Amsterdamske pogodbe, ki določata skupni okvir makroekonomske
politike. Na mikroekonomski ravni je privolitev v skupna (kapitalistično
zasnovana) določila Evropske unije za vsak posamezen sektor ravno tako
obvezujoča. Ta del je znan kot Acquis communitaire. Evropska komisija
definira Acquis kot »celovito gradivo legislative Evropske skupnosti, ki se
je akumuliralo in prenavljalo v pretekih, več kot štiridesetih, letih. Vključuje tako osnovno rimsko pogodbo, njeno revizijo z enotnim aktom,
Maastrichtsko in Amsterdamsko pogodbo kot tudi vse regulative in
direktive, ki jih je sprejel Svet ministrov, in sodbe Evropskega sodišča«
(European Commission, nd: 32).
Sprejetje v Evropsko unijo enako vključuje tudi pristajanje na pravila
in procedure, povezane z ekonomsko močjo, posebno z monetarno politiko. Države na tem področju nimajo posebnega vpliva, saj Evropska centralna banka od uvedbe evra leta 2002 deluje zelo neodvisno od nasvetov
nacionalnih vlad znotraj Evropske unije.
Glede na naša opažanja je za Slovenijo precej časa ideal vstopa v
Evropsko unijo pomenila osredotočenost na ekonomsko politiko. Že od
samega začetka je Slovenija oblikovala svoje institucije na podlagi zahodnoevropskega modela. Celo posnemanje avstrijsko-nemškega instrumenta kodeterminacije na področju delavskih razmerij je lahko razumljeno
kot poskus Slovenije, da prilagodi predhodni sistem delavskega samoupravljanja tržnokapitalističnemu modelu. V vsakem primeru lahko trdimo, da je Slovenija od samega začetka, bistveno prej preden je zaprosila
za članstvo v Evropski uniji, začela svoje priprave za sprejetje v Evropsko
unijo. Tudi zaradi tega je bilo sprejetje Slovenije v Evropsko unijo najmanj problematično in vprašljivo glede na preostale države Srednje in
Vzhodne Evrope. Glavni razlog je predstavljalo sorazmerno preprosto
prilagajanje slovenske ekonomije in tržnih mehanizmov zahodnoevropskemu tržnemu modelu. Vendar je Slovenija šele leta 1996 sklenila pristopni sporazum in tudi uradno zaprosila za vključitev v ekonomsko
unijo. Sporazum, podpisan junija 1996, je začel veljati februarja 1998.
Slovenija se je na vstop v Evropsko unijo pripravljala precej časa. Leta
1996 – istega leta torej, kot je zaprosila za članstvo v Evropski uniji – je
razgrnila tudi strategijo vključevanja v večji ekonomski organizacijski
okvir z naslovom »Strategija mednarodnih ekonomskih odnosov«. Strategija je natančno določala potrebne ukrepe za prilagoditev slovenske ekonomije in njenih instrumentov tistim, ki jih je predpisala Evropska unija.
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Ta dokument, je pomenil tehnično podporo vstopu Slovenije v Evropsko
unijo in je vseboval pregled zakonskih dopolnil, ki se nanašajo na trgovino, denarno regulativo in obrestne mere, ustavne in trgovinske zakone,
zakonodajo, povezano s carinami in tarifami, konkurenčno politiko in
zaščito intelektualne lastnine, sprejeto v obdobju pred slovensko prošnjo
za vstop v Evropsko unijo. Posledično je bilo veliko nadaljnjih zakonskih
dopolnil namenjenih usklajevanju zakonodaje s standardi, ki jih je Evropska unija postavila kot pogoj za vstop.
Slovenske oblasti, ki so leta 1996 podpisale pristopni sporazum, so se
dobro zavedale, da bo vstop v Evropsko unijo močno okrnil prosto uporabo monetarne politike. »Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se bo sposobnost oblikovanja in izvajanja svoje lastne monetarne politike skoraj
izničila in domača denarna enota bo fiksirana v razmerju do evra (1996:
23).« Zapleti z nujno spremembo socialnega položaja povprečnega slovenskega delavca niso bil upoštevani, čeprav jih je oblast opazila in jasno
videla.. »Mednarodno konkurenčnost izvoznikov pogojujejo stroški izdelave proizvoda, ki so (v Sloveniji) visoki predvsem zaradi plač delavcev
(1996: 24).« Edina možna rešitev je bila in je znižanje relativnih plač.
Slovenija je potrebovala vrsto let, da je izvedla potrebe ukrepe za preureditev svoje lastne zakonodaje po meri standardov Evropske unije. Vsa
zakonodaja (trgovinska in upravna zakonodaja, ustava, zakon o konkurenci, zakon o (monopolni) zaščiti intelektualne lastnine) je bila preurejena v
želji, da bi se Slovenija čim lažje vključila v evropsko tržno ekonomijo.
V »mnenju« iz leta 1997 je Evropska komisija potrdila, da Slovenija
izpolnjuje politična merila. Od takrat je Slovenija dosegla očiten napredek v nadaljnjem konsolidiranju in utrjevanju instrumentov, ki zagotavljajo demokracijo, vladavino prava, človekove pravice in zaščito manjšin.
V zadnjih letih je bil na tem področju dosežen še nadaljnji napredek. Slovenija tako še nadalje izpolnjuje politična merila, kot so bili določeni v
Koebenhavnu (European Commission, 2001: 60).
Ne glede na to pa še vedno ostajajo nekatera področja, čeprav večinoma
nepomembna, kjer Evropska unija poziva Slovenijo, naj jih ustrezno uredi,
da bo v celoti zadostila pristopnim pogojem in Acquisu. Ne glede na povedano se je izkazalo, da so ekonomski kriteriji nekoliko težje dosegljivi, kot
je kazalo na začetku. Poročilo Evropske komisije iz leta 2001 ponavlja stališče, izraženo v »Mnenju« iz leta 1997, da ima Slovenija delujočo tržno
ekonomijo in je blizu celoviti reformi, ki bo povečala domačo konkurenčnost in odpravila vse omejitve prostega pretoka kapitala. Nadalje so slovensko makroekonomsko podobo pozitivno zaznamovali konstantna rast
BDP-ja, nizka stopnja nezaposlenosti ter obvladljiv in upadajoč proračunski primanjkljaj. Glavni makroekonomski in strukturni pokazatelji za leto
2000, ki jih je Evropska komisija vključila v poročilo o Sloveniji za leto
2001, podpirajo trditev, da je Slovenija na dobri poti k »razmeroma hitri in
konstantni poti doseganja povprečja Evropske unije (European Commission, 2001: 24).« Nekateri izbrani indikatorji so prikazani v tabeli 1.
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Tabela 1: Glavni Makroekonomski in strukturni indikatorji za Slovenijo
leta 2000
stopnja rasti realnega BDP
stopnja inflacije
stopnja nezaposlenosti
splošna proračunska bilanca
bilanca tekočega računa
zunanji dolg kot stopnja izvoza
neposredne tuje investicije
populacija
BDP na prebivalca
v odstotku povprečja EU
Delež kmetijstva
bruto dodana vrednost
odstotek zaposlenih
investicije/delež BDP
zunanji dolg/delež BDP
izvoz/delež BDP
Neposredne tuje investicije
Skupni znesek
Znesek na prebivalca

4,6 %
8,9 %
7,0 %
-2,3 % BDP
-3,3 % BDP
48,1 %
1,0 % BDP
1.990.000
16.100 PPS evrov
72,0 %
3,2 %
9,9 %
26,7 %
29,0 %
59,1 %
2,676 milijonov evrov
1,348 evrov

Vir: European Commission, 2001: 23–24.

V nadaljevanju Evropska komisija v poročilu za leto 2001 za Slovenijo
navaja tudi naslednje:
Slovenija je, po mnenju Evropske komisije, v obdobju po zadnjem rednem poročilu dosegla dober vsesplošen napredek pri uvajanju in implementaciji acquisa. Očiten napredek je dosegla na področju podjetniške
zakonodaje, kmetijstva, transporta, energije, kulture, avdiovizualnega
razvoja in razvoja telekomunikacij. Vendar pa je bil na nekaterih drugih
področjih dosežen zgolj omejen napredek, predvsem na področju regionalne politike, prostega pretoka oseb, socialne politike in zaposlovanja,
varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva. Slovenija mora še naprej
povečevati sposobnost administracije, predvsem na področjih prostega
pretoka blaga, telekomunikacij, kulture, avdiovizualne in notranje
finančne kontrole. (European Commission, 2001: 61).
Hkrati pa obstajajo tudi določeni vidiki ekonomske situacije, ki jih je
Evropska komisija označila kot nesprejemljive. Najbolj očitna je stopnja
inflacije, ki trenutno še vedno za več kot dvakrat presega maastrichtske
kriterije (dovoljena inflacija v višini 1,5 % povprečja treh članic Evropske
unije z najnižjo inflacijo). Posledica visoke stopnje inflacije, predvsem če
upoštevamo maastrichtske kriterije, so visoke obrestne mere v Sloveniji
(nominalne obresti so leta 2001 znašale 16–17 %) in so ravno tako precej
višje od sprejemljivih. Posledično je menjalni tečaj v zadnji polovici preteklega desetletja, čeprav v realni meri stabilen, nominalno konstantno
upadal za šest do deset odstotkov na leto. Komisija povezuje konstantno
previsoko inflacijo z »vsesplošno indeksacijo v slovenskem gospodarstvu
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in v obstoječem monetarnem in menjalnemu okvirju«, hkrati pa tudi s
trgom dela, ki po mnenju Evropske komisije ni dovolj fleksibilen (European Commission, 2001: 32). Hkrati poročilo Evropske komisije poziva k
večji stopnji privatizacije, posebno v bančnem in zavarovalniškem sektorju, in manj vmešavanja države v ekonomijo. Komisija trdi (brez ustreznih in zadostnih argumentov), da bo to pripomoglo k večanju interesa za
tuja vlaganja ter posledično zagotovilo boljšo mikroekonomsko bazo za
nadaljnjo (srednjeročno) konstantno ekonomsko rast. To pa naj bi »omogočilo monetarni in menjalni politiki, da se osredotočita na stabilnost
cen namesto zagotavljanja zunanje konkurenčnosti« (European Commission, 2001: 32).
Vendar so ravno te politike, ki jih je kritizirala Evropska komisija,
omogočile Sloveniji, da si je tako hitro opomogla po recesiji v začetku
devetdesetih let preteklega stoletja in dosegla uspešno makroekonomsko
ekspanzijo brez socialne krize, skokovitega naraščanja razlik v plačah,
splošne nezaposlenosti in ekonomskega zloma, ki je prizadel številne
druge tranzicijske ekonomije, ki so sledile nasvetom in udejanjile hitro in
radikalno neoliberalno ekonomsko politiko, katero so oblikovali v Washingtonu in jo je podpirala tudi Evropska komisija. Te politike so med
drugim napadli in označili kot slabe tudi nekateri »mainstreamovski«
ekonomisti, na primer Nobelov nagrajenec Joseph Stiglitz. Na tem mestu
se pojavi dilema, s katero se je srečevala Slovenija: ali naj opusti svojo
lastno uspešno tranzicijsko ekonomsko politiko, da bi zadostila kriterijem za vstop v Evropsko unijo, in tvega ekonomsko stagnacijo in povečanje socialnih razlik ali pa naj tvega, da je ne sprejmejo v polnopravno
članstvo Evropske unije in še posebno Evropske monetarne unije.

SLOVENIJA, EVROPSKA UNIJA, EVROPSKA MONETARNA UNIJA
IN EKONOMSKA SUVERENOST
Problem članstva Slovenije v Evropski uniji in Evropski monetarni uniji
je najbolje zaobjet v uvodnem citatu tega članka. Z namenom, da bi postali državljani širšega evropskega sveta, so morali biti Slovenci pripravljeni, da se odpovejo nacionalnemu (ekonomskemu) državljanstvu republike Slovenije. To je »trilema« znanega harvardskega ekonomista Rodrika
in implicitno tudi trilema teoretikov trgovanja v Mundell-Flemingovem
modelu. V Mundell-Flemingovem modelu ima država možnost izbire
dveh od treh javnopolitičnih spremenljivk: svobodnih mednarodnih kapitalskih tokov, fiksnega menjalnega tečaja ali pa svoje lastne monetarne
politike. Izbere lahko samo dva od treh instrumentov. Evropska unija in
Evropska monetarna unija predpisujeta svobodni pretok kapitala in fiksni menjalni tečaj. To za Slovenijo pomeni odsotnost neodvisne monetarne politike, kar v kontekstu sedanjih tržnih, inflacijskih gibanj in gibanj
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menjalnega tečaja pomeni zahtevo po restriktivni monetarni politiki
Banke Slovenije, ki bi povzročila množično nezaposlenost in občuten
padec višine dohodkov.
Rodrikova trilema prikazuje še manj privlačen scenarij. Na žalost ni
prostora za podrobnejšo razlago Rodrikove teze, toda bistvo so instrumenti, predvsem ekonomski, ki hkrati predstavljajo družbene (državne)
vrednote. Usklajevanje tovrstnih instrumentov je lahko precej moteče, če
ne celo determinirajoče za nadaljnji ekonomski razvoj. To, kar Rodrik
imenuje »globoka ekonomska integracija« in je bila vsebovana v pridružitvenih pogojih Evropske unije, je zahtevalo spremembe instrumentov
politik, ki lahko resno ogrožajo obstoj slovenske nacionalne države v
funkcionalnem, če ne tudi v nominalnem pomenu besede. Rodrik trdi,
da »v celoti gledano, nacionalne meje preprečujejo globoko ekonomsko
integracijo, ker razmejujejo različne sklope ekonomskih ukrepov. Eden
izmed sklepov, do katerega so prišli številni ekonomisti, je, da je rešitev v
izenačitvi delitvenih teženj v mednarodnih sporazumih, harmonizaciji
ter določitvi standardov. To je način, kako lahko vnovčimo ekonomske
prednosti nadaljnje integracije. Toda, kot smo že nakazali, različni ekonomski ukrepi nacionalnih držav služijo povsem realnim in uporabnim
namenom. Svoje korenine imajo v nacionalnih preferencah, podpirajo
socialni sporazum in dovoljujejo razvoj narodove lastne poti na poti izogibanja revščini. Odločitev za opustitev omenjenih prednosti pa ni več
lahka odločitev« (Rodrik, 2002: 12).
Dilema (trilema), ki jo je izpostavil Rodrik, se kaže v trojni izbiri, ki jo
ima država. Treba se je odločiti med nacionalno državo, ekonomsko integracijo in demokracijo. Vse tri opcije so medsebojno nezdružljive. »Če
želimo zagotoviti in poglobiti demokracijo, se moramo odločiti med nacionalno državo in ekonomsko integracijo. In če želimo ohraniti nacionalno državo, moramo izbrati med demokracijo in ekonomsko integracijo
(Rodrik, 2002: 13).« S to dilemo se je srečevala Slovenija v procesu pridruževanja Evropski uniji in se še vedno srečuje tudi po polnopravnem
članstvu od maja 2004.
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SUMMARY:
Slovenia and the EU: The question of sovereignty
The announcement of the pending admission of ten applicants to the
European Union, including Slovenia, in 2004 completed a rather interesting circle. Of course, Slovenian entry into the EU was considered the most probable of the CEEC nations if simply because the Slovenian economy and its market institutions were most easily
adaptable to the western European model. However, Slovenia has
proceeded for a number of years to introduce measures to tailor its
legislation to conform to EU standards – trade law, administrative
law, constitutional law, competition law, the law on the protection of
(monopoly) intellectual property – all those laws designed to integrate Slovenia into the European capitalist economy. However, there
are other aspects of the economic performance that the Commission
finds unacceptable. In fact, however, it has been the very policies
that the Commission criticizes that allowed Slovenia to recover so
quickly from the depression of the early 1990s and pursue its successful macroeconomic expansion without social discord, exploding
income differentials, widespread unemployment and the economic
collapse that bedeviled so many of the other transitional economies
which implemented rapid and radical neoliberal “Washington consensus” policies espoused by the European Commission.
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VPLIV EVROPSKE ZAKONODAJE
NA SLOVENSKI PRAVNI SISTEM
ALBIN IGLIČAR*
Prehajanje več globalnih družb v novo širšo in enotno globalno družbo pomeni tudi oblikovanje novega poenotenega pravnega sistema.
Te smernice se izpričujejo najprej na področju gospodarskega prava,
nato pa se takšne smernice hitro širijo na druga pravna področja, od
človekovih pravic in temeljnih svoboščin prek civilnega, kazenskega,
ustavnega in upravnega prava do splošne pravne kulture. V tem smislu poteka zdaj oblikovanje evropskega prava kot nujne posledice in
hkrati pogoja za povezovanje in združevanje evropskih držav oziroma globalnih družb. Poenotenje in izenačevanje pravne nadstavbe
evropske globalne družbe oziroma Evropske unije poteka že zdaj po
dveh poteh. Ta dva načina se uveljavljata kot unifikacija in harmonizacija prava. V sedanjem sistemu se izvaja unifikacija z uredbami
Sveta ministrov (Svet EU). Z uredbo se oblikuje eno pravilo, ki se
neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije. Pri
harmonizaciji pa se z direktivami določijo skupna načela, ki morajo
biti enotno izpeljana v nacionalnih zakonodajah.

*

Dr. Albin Igličar, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
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PRAVNI VIRI V EVROPSKEM IN NACIONALNEM SISTEMU
Za moderno družbo je značilen proces širitve obsega globalnih družb. Če
z globalno družbo označujemo največjo celoto družbenih odnosov, ki jo
še lahko štejemo za (v sebi) sklenjen sistem, potem na Stari celini očitno
nastaja evropska globalna družba. Dogajanja na področju integracijskih
procesov so se v povojni Evropi (po drugi svetovni vojni) začela z gospodarskim povezovanjem, ki je ob principih svobodnega pretoka blaga, storitev, kapitala in delovne sile privedlo do postopnega oblikovanja skupnega oziroma enotnega trga. Na omenjene ekonomske integracijske
tokove se potem vežejo tudi integracijski procesi v socialni, politični, kulturni in pravni sferi.
Prehajanje več globalnih družb v novo širšo in enotno globalno družbo
pomeni tudi oblikovanje novega poenotenega pravnega sistema. Te težnje se izpričujejo najprej na področju gospodarskega prava, nato pa se
takšna gibanja hitro širijo na druga pravna področja, od človekovih pravic in temeljnih svoboščin prek civilnega, kazenskega, ustavnega in
upravnega prava do splošne pravne kulture. V tem smislu poteka zdaj
oblikovanje evropskega prava kot nujne posledice in hkrati pogoja za povezovanje in združevanje evropskih držav oziroma globalnih družb.
V teh procesih se kakovostno spreminja vloga nacionalnega zakonodajalca (parlamenta). S prenosom izvrševanja dela suverenih pravic na
organe Evropske unije se tako zmanjšajo »postavodajne« pristojnosti slovenskega zakonodajnega organa (državnega zbora) na področjih prenesenih pravic, čeprav bo na teh področjih prek ustreznih postopkov lahko
vplival na odločitve v zakonodajnih telesih EU (Svet ministrov in Evropski parlament).1 Evropska zakonodaja pa potem seveda poleg prebivalcev Slovenije zavezuje vse pravne subjekte v članicah EU oziroma so
obvezne za vseh 450 milijonov državljanov EU.
Pri oblikovanju evropskega pravnega sistema je namreč izhodiščno
načelo, da imata »ustava in pravo, ki ga sprejmejo institucije Unije med
izvajanjem pristojnosti, ki so ji dodeljene … prednost pred pravom držav
1

3a/1, 3, 4 Ustave republike Slovenije:
»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. 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 sprejme 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.«
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članic« (čl. 10, Osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo). Skupno evropsko
pravo je torej hierarhično nad nacionalnim pravnim sistemom, kar z drugimi besedami pomeni, da morajo biti vsi pravni akti v Sloveniji skladni s
splošnimi pravnimi akti Evropske unije (Grilc, 2001: 103)
Poenotenje in izenačevanje pravne nadstavbe evropske globalne družbe oziroma Evropske unije potekata že zdaj po dveh poteh. Ta dva načina
se uveljavljata kot unifikacija in harmonizacija prava. V sedanjem sistemu se izvaja unifikacija z uredbami Sveta ministrov (Svet EU). Z uredbo
se oblikuje eno pravilo, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije. Pri harmonizaciji pa se z direktivami določijo skupna
načela, ki morajo biti enotno izpeljana v nacionalnih zakonodajah, tako
da ima vsaka država članica na teh področjih svoj zakon, vendar so si ti
zakoni med seboj čim bolj podobni oziroma glede skupnih načel enaki, v
drugem pa vsak ureja določen sklop družbenih odnosov glede na nacionalne specifičnosti. V prvem primeru imamo torej en pravni akt (predpis) za vse članice EU, v drugem pa obstaja (ob skupnem predpisu) 25
aktov (predpisov) za določeno področje družbenih odnosov.
Navedena dva načina poenotenja pravnega sistema (unifikacija, harmonizacija) ostajata v bistvu nespremenjena tudi po predvideni novi
evropski ustavni pogodbi,2 le da bodo razmerja med posameznimi vrstami aktov in njihova poimenovanja bolj jasna in pregledna. Osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo uvaja namreč namesto uredbe evropski zakon
ter namesto direktive evropski okvirni zakon.
Evropski zakon je predviden kot predpis, ki je v celoti zavezujoč in se
neposredno uporablja v vseh državah članicah (unifikacija). Evropski
okvirni zakon pa je za vsako državo članico zavezujoč glede cilja, ki ga je
treba doseči, prepušča pa nacionalnim organom samostojno določanje
načinov in sredstev za doseganje tega cilja (harmonizacija).
Evropska uredba pa se bo po novem izdajala predvsem za izvrševanje
zakonskih aktov in bo torej nastopala kot tipični izvršilni predpis.3 Med
pravno zavezujoče akte se uvršča še odločba,4 medtem ko sta predvidena
še priporočilo in mnenje5 kot pravno nezavezujoča akta Evropske unije.
2
3

4

5

Besedilo evropske ustavne pogodbe so junija 2004 sprejeli na Evropskem svetu, veljati pa bo začelo po ratifikaciji v vseh državah članicah.
Čl. 32/4 Evropske ustavne pogodbe: »Evropska uredba je nezakonodajni akt, ki se
splošno uporablja za izvajanje zakonodajnih aktov in nekaterih posebnih določb Ustave. Lahko je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah ali pa je zavezujoča za vsako državo članico, na katero je naslovljena, glede cilja,
ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom povsem svobodno izbiro oblike in sredstev doseganja tega cilja.«
Čl. 32/5 Evropske ustavne pogodbe: » Evropska odločba je v celoti zavezujoč nezakonodajni akt. Odločba, ki je naslovljena samo na določene naslovljence, je zavezujoča samo zanje.«
Čl. 32/6 Evropske ustavne pogodbe: »Priporočila in mnenja, ki jih sprejmejo institucije, niso pravno zavezujoča.«
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Z vidika udeležbe nacionalnega parlamenta v evropski zakonodaji so
pomembne določbe prihodnje evropske ustave, ki opredeljujejo, da
evropske zakone in evropske okvirne zakone, na predlog Komisije, skupaj sprejemata Svet ministrov in Evropski parlament, medtem ko Svet
ministrov in Komisija sprejemata evropske uredbe ali evropske odločbe.
S takšno rešitvijo je smiselno v obliki nekakšne dvodomnosti vzpostavljeno ustrezno ravnovesje med političnimi in strokovnimi elementi v
zakonodajnem procesu. Demokratično in politično prvino zakonodaje
zastopa v tem sistemu Evropski parlament, strokovno in pravno prvino
pa Svet ministrov.
Osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo predvideva tudi možnost delegirane zakonodaje, kar je izraz življenjskih potreb in omogoča nujno
potrebno elastičnost pri oblikovanju pravnega sistema. Tako je predlagano določilo, po katerem se lahko »… v evropskih zakonih in evropskih
okvirnih zakonih prenese pooblastilo za sprejemanje uredb, sprejetih na
podlagi delegirane pristojnosti, ki dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere
nebistvene elemente evropskih zakonov ali evropskih okvirnih zakonov«
(čl. 35). V teh zakonih pa morajo biti določeni cilj, vsebina, področje uporabe in trajanje takšnega prenosa pristojnosti oziroma delegirane zakonodaje.
Odločilna pa je še norma, ki zavezuje države članice k sprejemu vseh
ukrepov nacionalnega prava, ki so potrebni za izvajanje pravno zavezujočih aktov EU, kar znova zagotavlja usklajenost nacionalnega pravnega
sistema z evropskim pravom.
Nakazana izhodišča »evropeizacije« pravnega sistema vplivajo na vse
prvine nomotehnike, od jezika oziroma pravnega izrazoslovja prek metod
pravnega normiranja in strukture splošnih pravnih aktov do postopkovnih vidikov normodajnih postopkov pa tudi do področja človekovih pravic in vloge nacionalnih zakonodajalcev (Weiler, 2002: 340). Gotovo bodo
določene rešitve nomotehnike, ki se uveljavljajo na ravni Evropske unije
močno vplivale tudi na nomotehnilčne pristope v domačem nacionalnem
pravnem sistemu. Pri tem bo treba iskati primerno ravnotežje med enotnimi »evropskimi rešitvami« v nomotehničnih smernicah na eni strani
ter specifičnostmi normodajne tehnike v nacionalnem pravnem sistemu
na drugi strani.
Na področju pravnega izrazoslovja bo ob prevajanju evropske zakonodaje v slovenščino treba ves čas slediti zahtevi, da ima določen besedni
simbol za vse udeležence v pravnih procesih isti pomen, čeprav bo izražen v različnih jezikih.6 Jezik se pač pojavlja kot osnovni nosilec pravnih
sporočil. Pravne vsebine se iz sveta idej kot tvorbe človekove duhovne
ustvarjalnosti posredujejo od enega do drugega človeka s pomočjo znakov – simbolov. Ob kretnjah in mimiki obraza je jezik osrednji simbol, ki
6

Zato je npr. Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve izdala poseben
Glosar k Amsterdamski pogodbi in Glosar k prečiščenima besediloma Maastrichtske in Rimske pogodbe, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2002.
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prenaša pomenska sporočila v procesu medčloveškega komuniciranja.
Socialni obstoj človeka in njegovo mišljenje sta tesno povezana s simboli.
Jezik tako vsebuje množico simbolov, ki ustrezajo določeni vsebini. Za
glasovne in besedne simbole je bistveno, da v posamezniku, ki jih uporablja, izzovejo enako razumevanje oziroma delovanje kot pri drugem
posamezniku. Kadar je ista pravna vsebina oziroma zapoved izražena v
različnih jezikih, je to še veliko bolj zahtevna naloga kot tedaj, kadar normodajalec in adresat pravne norme govorita isti jezik. Slovenske izkušnje
iz nekdanje Avsto-Ogrske in jugoslovanske države bodo tudi pri pravnem
izrazoslovju oziroma prestavljanju evropske zakonodaje iz angleščine v
slovenščino še kako dobrodošle.
Zaradi večjezikovnega izražanja pravne vsebine evropskih splošnih
pravnih aktov (in tudi posamičnih in konkretnih pravnih aktov) bo treba
še več strpnega sodelovanja in dialoga – zdaj ne več samo med slovenisti
in pravniki, ampak bo treba v to sodelovanje pritegniti še angliste oziroma prevajalce iz tako imenovanih delovnih jezikov Evropske unije. Pri
tem še vedno velja usmeritev, da morajo pravniki pazljivo prisluhniti pogledom in stališčem jezikoslovcev ter upoštevati njihova mnenja – vse do
tedaj, ko bi jezikovni izraz omajal potrebno natančnost in jasnost pravne
vsebine. Zato pa morajo tudi jezikoslovci upoštevati argumente pravnikov, ki nastopajo kot končni redaktorji predpisov, tako da prevzemajo
tudi osnovno odgovornost za pravna besedila. Ob spoznanjih jezikoslovja in zahtevah pravnega izrazoslovja se torej kaže ogibati napakam in
vsiljivosti na eni ali drugi strani. Rešitve se nakazujejo v pogostem srečevanju pravnikov, slovenistov in anglistov oziroma prevajalcev ob poglobljeni, resni in strpni izmenjavi mnenj spremljani z visoko kulturo
dialoga.
Na metodološkem področju bo potrebna posebna pozornost v procesu
implementacije okvirnih evropskih zakonov (oziroma direktiv) v nacionalno zakonodajo.7 Tod se najprej izpostavlja aksiološka metoda, s katero ugotavljamo temeljne vrednote, iz katerih izhaja evropska zakonodaja
in ki jim je potem treba slediti v nacionalni zakonodaji. Skupne vrednote
evropske globalne družbe bodo poslej tudi izhodišče slovenske nacionalne zakonodaje še posebej pri dopolnjevanju evropskih okvirnih zakonov.
Podobno velja za pravno-politično metodo, ki ugotavlja pravne cilje in
določa pravna sredstva za njihovo doseganje. Prav ta metoda bo posebej
7

Na primer Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na
področju kmetijstva in gozdarstva (Ur. l. RS 45/04), 1. člen: »S tem zakonom se zaradi ustrezne opredelitve notranjega trga, uvoza, izvoza in tranzita ter s tem povezanih
pristojnosti posameznih organov in Evropske unije usklajujejo določbe:
1. Zakona o veterinarstvu,
2. Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin,
3. Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu,
4. Zakona o kmetijstvu,
5. Zakona o živinoreji,
6. Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.«
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izpostavljena, saj je evropski ustavni zakon ravno »… zavezujoč glede
cilja, ki ga je treba doseči …«, prepušča pa nacionalnim organom »… svobodno izbiro glede oblike in sredstev doseganja tega cilja« (čl. 32, Osnutek pogodbe o ustavi za Evropo).
Še večjo uporabnost dobivajo tudi izhodišča sociološke metode z njenimi usmeritvami o odbiranju družbenih odnosov za pravno normiranje
in iskanjem družbenih vzrokov za neizvrševanje določenih predpisov.
Smernice h konvergenci kontinentalnega in anglo-ameriškega pravnega
sistema v evropskem pravu pa bodo mehčale ostre razlike med abstraktno in kazuistično metodo pravnega normiranja tako v evropskih kot nacionalnih pravnih virih.
Sistemska in strukturna plat pravnih virov bosta v procesu »evropeizacije« prav tako doživeli nove poudarke. Predvsem se spreminja hierarhija
splošnih pravnih aktov s primatom prava Unije pred pravom držav članic, kar bo odpiralo nova vprašanja zlasti v prihodnji pravni praksi. V celoto pravnih aktov, ki veljajo v evropski globalni družbi, se bo moral vsak
nov akt vključiti čim bolj harmonično, da se bo mogoče izogniti nekonsistentnosti in morebitnim protislovjem. Poleg tega bodo integracijski
procesi gotovo vodili do določenega poenotenja zunanje in notranje
strukture zakonov in drugih splošnih pravnih aktov. Strukturna podoba
zakonov bo postopno vse bolj unificirana z upanjem, da se bosta s tem
povečala preglednost in uporabnost teh pravnih aktov.8
Pomembne spremembe se obetajo tudi na področju postopkovnih
vidikov oblikovanja in sprejemanja splošnih pravnih aktov. Na zakonodajnem področju je izvrševanje suverenih pravic v delu, kjer je dana pristojnost Evropske unije, prenesena na njene organe. Ker pa v tako imenovanih EU-zadevah predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo Vlada
RS, bo slovenski zakonodajalec sodeloval pri oblikovanju stališč v zadevah, ki sodijo v pristojnost Državnega zbora RS.
Tako bo predlog stališč republike Slovenije do predlogov evropskih zakonov pripravila Vlada RS, slovensko zakonodajno telo pa bo lahko oblikovalo do teh stališč svoje mnenje. Pri tem bo to delo potekalo v dveh
delovnih telesih Državnega zbora (odbor za evropske zadeve in odbor za
zunanjo politiko), ki bosta oblikovali mnenje za vlado na osnovi predhodnih mnenj delovnih teles, v katerih delovno področje bo spadala vsebina obravnavanih vprašanj. Le o spremembah pogodb, na katerih temelji EU, bo obvezno razpravljal in zavzel stališče celotni Državni zbor na
plenarnem zasedanju.
V primerjavi s sedanjo ureditvijo zakonodajnega postopka, kjer so tudi
seje delovnih teles javne, pa seje obeh delovnih teles, ki bosta oblikovali
stališče za evropske zadeve, ne bodo odprte za javnost. Sprejeta stališča –
8

Npr. Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve & Dream Team: Medinstitucionalni slogovni priročnik, Urad za uradne objave Evropskih skupnosti, Luksemburg, 2003.
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ki jih bo Vlada RS skušala uveljaviti v organih EU, in če pri tem ne bo
uspela o tem obvestila Državni zbor RS – bo treba tudi nomotehnično
ustrezno oblikovati, pogosto zlasti v amandmajski obliki. V samem procesu oblikovanja mnenj bo treba posebno pozornost nameniti postopku
sprejemanja akta v EU, glavnim rešitvam in ciljem predlaganega akta ter
seveda vprašanjem o potrebnem spreminjanju domačih predpisov.
V zakonodajni proceduri pri sprejemanju evropske zakonodaje bo
torej v tistem delu teh postopkov, ki potekajo v Svetu ministrov (Svetu
UE) sodelovala slovenska vlada (ob podpori stališč Državnega zbora RS),
vendar pa bodo v tistem delu postopkov, ki potekajo v Evropskem parlamentu sodelovali poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije. Oboji se
bodo morali seveda podvreči zapletenim postopkom (a) obveznega,
fakultativnega in ponovnega posvetovanja, (b) poravnavanja, (c) sodelovanja, (č) soodločanja in (d) privolitve. S temi postopki so pri izvrševanju
zakonodajne funkcije Evropske unije določena razmerja med Svetom
ministrov, Evropskim parlamentom kot (so)zakonodajalcema ter Komisijo kot monopolno predlagateljico evropske zakonodaje (Corbet, Jacobs in
Shackleton, 2000: 176).
Na srečo Osnutek Pogodbe za Ustavo Evropske unije nekoliko poenostavlja omenjene postopke in vnaša večjo preglednost v tri obravnave
rednega zakonodajnega postopka, ki poteka v navedenih organih Evropske unije. Seveda bodo te norme natančneje razčlenjene v ustreznih
poslovnikih, ki bodo opredeljevali tudi obliko in vsebino različnih pripravljalnih aktov v procesu oblikovanja in sprejemanja zakonov.

ZAKONODAJNI POSTOPEK V EVROPSKI UNIJI
Osrednji zakonodajni organ v Evropski uniji je Svet (ministrov) Evropske
unije. V Svet imenuje vsaka država članica izmed svojih ministrov enega
člana. Svet nima stalne sestave, ampak je v njegovi sestavi poudarjena
strokovna plat odločanja, saj se člani v Svetu menjajo glede na obravnavano tematiko. O splošnih vprašanjih sicer navadno odločajo zunanji ministri držav članic, glede drugih vprašanj pa resorni ministri članic glede
na vsebino odločitev. Ob tem se v zakonodajno dejavnost vse bolj vključuje Evropski parlament, ki vnaša v odločitve Evropske unije politično in
demokratično noto (Moussis, 1999: 62).
Predlagatelj obeh najpomembnejših formalnih pravnih virov evropskega prava oziroma sekundarnega prava je Komisija. Med pravnimi viri
so – do uveljavitve ustavne pogodbe – najpomembnejše uredbe in direktive.9 Prve se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah in pomeni9

Z uveljavitvijo ustavne pogodbe, ki je bila dogovorjena junija 2004, bo uredbo zamenjal evropski zakon, direktivo pa evropski okvirni zakon.
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jo unifikacijo pravne ureditve znotraj Evropske unije na določenem
področju. Direktive pa pomenijo harmonizacijski pravni instrument, saj
zavezujejo članice le glede doseganja ciljev pravne ureditve, tako da omogočajo vsaki članici še njeno lastno zakonodajo na ustreznem področju.10
Zakonodajni organ Evropske unije je Svet Evropske unije, vendar v
proceduri sprejemanja uredb in direktiv Evropske unije pozna sedanja
ureditev – kot omenjeno – štiri postopke glede razmerja med Svetom in
Evropskim parlamentom:
– postopek posvetovanja (The consultation procedure),
– postopek sodelovanja (The cooperation procedure),
– postopek soodločanja (The co-decision procedure),
– postopek privolitve (Assent procedure).11
V postopku posvetovanja o predlogu Komisije poda svoje mnenje Evropski parlament, vendar to mnenje za Komisijo in Svet ni obvezno, čeprav
ga je treba pridobiti, saj brez mnenja parlamenta Svet ne more sprejeti
predloga Komisije. Zato predsednik parlamenta dodeli predlog Komisije
ustreznemu odboru, ki lahko predlaga Komisiji dopolnitev oziroma spremembo njenega predloga. Če se Komisija ne strinja, odbor z njo poskuša
doseči kompromis, sicer pa pač o predlogu Komisije glasuje. Ta procedura se lahko ponovi še v razmerju med celotnim parlamentom in komisijo.
O njenem predlogu – nespremenjenem ali spremenjenem – na koncu,
potem ko je dobil tudi mnenje Evropskega parlamenta, odloči Svet
Evropske unije. Torej:
Komisija (predlog)
Evropski parlament (mnenje)
Komisija (spremenjeni predlog)
Svet (sprejem akta)
Postopek sodelovanja je pravzaprav le bolj razčlenjena oblika posvetovalnega postopka. V postopek sodelovanja je namreč vneseno še drugo branje predloga akta v parlamentu. Možne stopnje v postopku sodelovanja
so torej:
Komisija (predlog)
Evropski parlament (mnenje)
Komisija (spremenjeni predlog)
Svet (sprejem spremenjenega predloga)
Evropski parlament (mnenje o spremenjenem predlogu)
Komisija (upoštevanje ali zavrnitev mnenja parlamenta)
Svet (sprejem akta)
10

11

»Uredba se splošno uporablja. Zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v
vseh državah članicah. Direktiva zavezuje vsako državo članico, na katero je naslovljena, glede rezultata, ki ga je treba doseči, nacionalnim oblastem pa pušča izbiro
oblike in metode« (249. čl. Amsterdamske pogodbe).
Corbett, Jacobs in Shackleton (2000).
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V postopku soodločanja je mogoče »evropsko zakonodajo« sprejemati le
s soglasjem parlamenta. Končni odločevalec pri tem je sicer še vedno
Svet, vendar ta za končno odločitev potrebuje pritrdilno mnenje oziroma
soglasje parlamenta. Zato je celotna procedura sprejemanja pravnih
aktov daljša in bolj zapletena ter z več različnimi možnostmi. Evropski
parlament pa ima v postopku soodločanja pravzaprav pravico veta, tako
da brez njegovega pozitivnega mnenja, Svet akta ne more sprejeti, seveda
pa ga tudi ne more sprejeti samo parlament. Postopek soodločanja ima
zato (lahko) naslednje stopnje:
Komisija (predlog)
Parlament (prvo branje)
Komisija (mnenje o amandmajih parlamenta)
Svet (prvo branje)
Komisija (mnenje o skupnem stališču)
Parlament (drugo branje, 3 + 1 mes.)
Parlament (sprejem skupnih amandmajev)
Komisija (mnenje o amandmajih parl.)
Svet (drugo branje, 3 + 1 mes.)
Svet (nesprejem vseh amandmajev)
Spravni odbor (6 + 2 tedna)
– ni sprejet predlog spravnega odbora – akt ni sprejet
– sprejet predlog spravnega odbora
Svet in Evropski parlament (sprejem akta)
Za nekatere najpomembnejše odločitve – kot so sprejem novih članic,
sklepanje pridružitvenih sporazumov s tretjimi državami, sistem volitev
v Evropski parlament ter odločitve o strukturnih skladih in zadevah
Evropske centralne banke – se uporablja postopek privolitve (soglasja).
To pomeni, da Svet lahko sprejme odločitev samo, če vanjo privoli Evropski parlament. V teh primerih ob Komisiji kot predlagatelja lahko nastopata še Evropski parlament, Evropska centralna banka, potem pa
Svet (sprejme stališče)
Evropski parlament (sprejme predlog ali ne)
Svet (sprejme akt le ob privolitvi parlamenta)
Sprejete akte je treba objaviti v uradnem glasilu in začnejo veljati praviloma dvajseti dan po objavi oziroma, kot je to določeno v aktu.12 Za oblikovanje aktov je pomembno določilo o obveznem navajanju razlogov za
njihov sprejem.13 Navedene postopke podrobneje urejajo pogodbe o
12
13

254/1 Prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
»V uredbah, direktivah in odločbah, ki jih skupno sprejmeta Evropski parlament in
Svet, ter v aktih, ki jih sprejme bodisi Svet bodisi Komisija, se navedejo razlogi za
njihovo sprejetje, pa tudi vsi predlogi ali mnenja, ki jih je bilo treba pridobiti po tej
pogodbi.« (čl. 253 Prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije).
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ustanovitvi Evropskih skupnosti14 (primarno skupnostno pravo)15 in
poslovniki osrednjih organov Evropske unije, prenovljeno pa jih vključuje ustavna pogodba Evropske unije. S pristopom Slovenije k Evropski
uniji16 so vsi ti postopki pomembni tudi za nas, saj je v njihovem okviru
sprejeto evropsko pravo sedaj sestavni in nadrejeni del veljavnega pravnega sistema v Sloveniji.

SODELOVANJE MED NACIONALNIM PARLAMENTOM IN VLADO
PRI SPREJEMANJU EVROPSKE ZAKONODAJE
V postopek sprejemanja pravnih aktov Evropske unije se vključuje Državni zbor z oblikovanjem stališč glede tistih aktov, ki bi po svoji vsebini
sodili v pristojnost zakonodajnega telesa (Vehar, 2004). O evropskih zadevah razpravlja in sprejme stališča Odbor za zadeve Evropske unije, v
zadevah zunanje in varnostne politike pa Odbor za zunanjo politiko. V
teh primerih seje teh delovnih teles niso javne. Ta stališča nato vlada, ki
predstavlja in zastopa Slovenijo v institucijah Evropske unije, upošteva
pri svojem delovanju v teh organih. Kadar vlada zaradi poteka pogajanj v
organih Evropske unije ne more v celoti ali delno uveljaviti teh stališč,
lahko deluje tudi drugače, vendar mora o tem obveščati Državni zbor ter
navesti okoliščine, ki so botrovale drugačnemu ravnanju vlade.17
Zadeve Evropske unije, skupaj s predlogom stališč, predloži Državnemu zboru Vlada RS. Ob tem posreduje podatke o postopku sprejemanja
akta v organih Evropske unije, poglavitnih rešitvah in ciljih predloga akta
ter predvidenem času začetka obravnav in sprejema predpisa v Evropski
uniji. Predlog stališča opremi predlagatelj (vlada) tudi z oceno vplivov in
posledic predloga evropskega predpisa za Slovenijo. Ocena vplivov in
posledic obsega zlasti poudarke o potrebi po spreminjanju predpisov v
14
15
16

17

Amsterdamska pogodba, Maastrichtska in Rimska pogodba; čl. 251 in 252 Prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
Podrobneje o pravu Evropske skupnosti v Grilc in Ilešič (2001) in Mousis (1999).
Državni zbor RS je ratificiral pristopno pogodbo dne 28. januarja 2004 z zakonom o
ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko
Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko,
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) ter Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko,
Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike
Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike
k Evropski uniji, Ur. l. RS 3/04 – MP – z dne 10. 2. 2004.
Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, Ur.
l. RS 34/04.
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domačem pravnem sistemu, o posledicah za proračun, vplivih na gospodarstvo, okolje in javno upravo. Poleg tega vlada sproti poroča pristojnima delovnima telesoma (odboroma) o svoji dejavnosti in odločitvah v
Svetu Evropske unije in o uveljavitvi slovenskih stališč pri tem delovanju.
Kadar pa se v organih Evropske unije odloča o spremembah pogodb,
na katerih temelji Unija, pa pred odločanjem v organih Evropske unije o
tem razpravlja celotni Državni zbor v plenumu (ne le ustrezni delovni
telesi) in o tem zavzame stališče. Plenarno razpravo in plenarno sprejemanje stališč na seji Državnega zbora lahko o vsaki evropski zadevi zahtevajo tudi četrtina poslancev, delovno telo, ki je pristojno za evropske
zadeve, oziroma delovno telo za zunanjo politiko ali kolegij predsednika
Državnega zbora. S tem je še posebej zavarovana zakonodajna oblast nacionalnega parlamenta in podkrepljena teza, da ta parlament ne prenaša
suverenih pravic na organe Evropske unije, temveč le njihovo izvrševanje, pri čemer pa na poseben način sodeluje tudi pri procesih izvrševanja
suverenih pravic.
V zagotavljanje izvajanja evropskega prava se lahko na poseben način
vključuje tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije. To bi teoretično
lahko presojalo skladnost domačega prava z evropskim pravom, vendar
se zdi to nepotrebno, ker imajo določbe evropskega prava primat glede
ustreznih določb domačega prava (Novak, 2004). Zato morajo slovenski
državni organi neposredno uporabiti norme evropskih uredb oziroma
evropskega prava. Morebitne razlage evropskega prava s strani nacionalnih (ustavnih) sodišč pa bi vnašale neenotnost v sistem in uporabo
evropskega prava, zato je tudi takšno razlaganje pridržano Sodišču
evropskih skupnosti v Luksemburgu. Zaradi takšne ureditve kaže uveljaviti svoj (nacionalni) vpliv predvsem v procesih nastajanja in sprejemanja evropskih pravnih aktov z aktivnostjo državnega zbora in njegovim
vplivom na vlado ob njenem delovanju v Svetu ministrov Evropske unije
kot osnovnim zakonodajalcem evropskega prava.
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SUMMARY:
The impact of European legislation on the Slovenian
legal system
The transition of several global societies into a new, broader and unified global society also means the formation of a new and simplified
legal system. These tendencies first manifest themselves in the area
of economic law, and then such tendencies quickly spread to other
legal areas, from human rights and fundamental freedoms through
civil, criminal, and administrative law, to general legal culture. In
this sense, the present formation of European law is a necessary
consequence and at the same times a condition for the integration
and uniting of European countries and/or global societies. In forming the European legal system the starting point is that “the Constitution and law, adopted by the institutions of the Union in the course of exercising the powers, vested in them… have priority over the
law of member countries.” (Article 10, Draft Treaty establishing the
Constitution for Europe). The common European law is therefore
hierarchical and exists above the national legal system, which, in
other words, means that all legal acts in Slovenia must comply with
the general legal acts of the EU. Harmonisation and unification of
the legal superstructure of European global society and/or the EU is
following two paths. These two paths are being enforced as unification and harmonisation of the law. In the current system, unification
is being implemented by the regulations of the council of ministers.
A regulation forms one rule, which is directly applied in all countrymembers of the EU. In harmonisation, directives define common
principles, which must be implemented in national legislation so that
every member-country has its own act in these areas, yet these acts
are similar to each other to the greatest degree possible and/or identical regarding their common principles. In the rest, each membercountry regulates certain areas of social relations regarding specific
national characteristics. The mentioned two paths of unification of
the legal system (unification, harmonisation) will in principle remain unchanged even after the envisaged new European constitutional agreement; only the relations between individual types of acts
and their denomination will be clearer and more easily examined.
The Draft Treaty establishing the Constitution for Europe namely
introduces a European act instead of a regulation and a European
frame act instead of a directive. A European act is envisaged as a regulation binding in its entirety and which is directly applicable in all
member-countries (unification). A European frame act, however, is
binding on every member-country regarding the goal to be reached,
but it leaves it up to national bodies to decide on the ways and
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means to achieve this goal (harmonisation). Under the new system
European regulation will be promulgated primarily for the implementation of legal acts and will therefore function as a typical executive regulation. Provision, too, is one of the legally binding acts
(while recommendation and opinion as legally non-binding acts of
the Union are envisaged). From the viewpoint of the participation of
national parliaments in European legislation, the provisions of the
future European constitution are important. They provide that European acts and European frame acts be passed, on the proposal of the
Commission, jointly by the Council of Ministers and the European
Parliament, while the Council of Ministers and the Commission
adopt European regulations and European decisions. Also decisive is
the norm that obliges member-countries to adopt all necessary measures of national law to implement legally binding acts of the EU,
which again ensures harmonisation of national systems with European law.
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SPREMENJENE FUNKCIJE NACIONALNEGA
PARLAMENTA PO VSTOPU V EU (MOČ
NACIONALNEGA PARLAMENTA V ODNOSU DO
VLADE – PRIMER DRŽAVNEGA ZBORA RS)
Dr. DRAGO ZAJC*
Proces globalizacije ustvarja razmere za vedno večje sodelovanje
držav pri oblikovanju skupnih politik in posledično vodi do njihove
integracije. Evropska unija je tako rezultat kot dejavnik teh procesov,
v katerih so bili nacionalni parlamenti dolgo časa marginalizirani.
Nove spodbude za njihovo uveljavitev so prišle med pripravami na
novo širitev EU, konkretne rešitve pa so bile oblikovane na Konvenciji. Čeprav nacionalni parlamenti ne sodelujejo neposredno v procesu odločanja na ravni EU, je njihov možni vpliv prek svojih vlad
lahko velik, če so sposobni spremljati predloge evropske zakonodaje
in se povezovati z drugimi nacionalnimi parlamenti. Pogoj za to je,
da so sposobni na konkretnih področjih in v vseh pomembnih primerih oblikovati nacionalne interese (obrambne in ofenzivne) in določati njihovo prioriteto. Pri tem lahko – kot npr. v primeru Državnega
zbora RS – obvladovanje potrebnih znanj in rutin oziroma kulturna
sposobnost (cultural capacity) parlamentov pomembno zaostaja za
njihovo institucionalno sposobnostjo (institutional capacity).

*

Dr. Drago Zajc, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
in predsednik Slovenskega politološkega društva.
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PROCES GLOBALIZACIJE IN NJEGOV VPLIV
NA EVROPSKO INTEGRACIJO
Globalizacija, ki jo označujejo kot naraščajočo povezanost vseh pojavov in
medsebojno odvisnost različnih gospodarskih, socialnih, političnih in
drugih akterjev ne glede na državne meje, je ireverzibilen proces, ki ga nekateri enačijo z internacionalizacijo, modernizacijo ali univerzalizacijo
(Rizman, 2001: 20). Z ozirom na posamezne države in njihove politične sisteme pomeni globalizacija internacionalizacijo domačih zadev ob hkratnem vedno večjem prevzemanju (ponotranjenju) mednarodnih zunanjih
oziroma mednarodnih zadev (Langhelle in Rommetvedt, 2004: 189). Mednarodne razmere in pojavi vedno bolj vplivajo na domače (notranje) politike in postajajo del domačih dnevnih redov. Izginja tudi tradicionalno ločevanje pristojnosti – mednarodne zadeve, ki so bile nekoč v pristojnosti
vlad, postajajo v tem procesu vedno bolj tudi zadeva parlamentov samih.
Globalizacija oziroma vsesplošna internacionalizacija pa že dolgo časa
povzroča potrebo, da se države vedno bolj povezujejo in narekuje vedno
tesnejše sodelovanje držav ter oblikovanje nadnacionalnih povezav.
V tem smislu je treba obravnavati tudi proces evropske integracije, v
katerem so se oblikovale sedanje institucije in razmerja odgovornosti ter
postopki oblikovanja odločitev. Ta proces je bil sam po sebi specifičen,
saj je bil usmerjan od zgoraj, medtem ko so imeli nacionalni parlamenti
drugorazredno vlogo in so le redko skušali vplivati nanj (Agh, 2001: 169).
Nacionalne politične in gospodarske elite so se bojevale predvsem za
svoje interese, ne glede na morebitna stališča svojih parlamentov ali razpoloženje v javnem mnenju. Takšen »nesimetričen« način integracije je
ustvaril nekakšno »medvladno« elitno demokracijo. Medtem ko na nacionalni ravni še obstaja tradicionalna predstavniška demokracija, katere
legitimnost je zagotovljena z neposredno odgovornostjo vlade izvoljenemu parlamentu, se na ravni EU pojavlja »delegirana« demokracija, ki
sestoji iz pristojnosti, ki so bile nanjo prenesene iz nacionalne ravni.
Evropska unija je dejansko poseben »sui generis« model transnacionalne večravenske vladavine (multilevel governance). Na eni strani gre za
zvrst »izvršnega federalizma«, v katerem so glavni dejavniki v postopkih
odločanja institucije z izvršno močjo oz. vlade (Dann, 2000). Zakonodajna iniciativa pa je pridržana Evropski komisiji, v kateri sedijo modri politični funkcionarji, kar je blizu ideji konsociativne demokracije, v kateri
se politika oblikuje na podlagi sporazumov znotraj elit. Pri tem je opazen
tudi vpliv francoskega tehnokratskega pristopa – glede na izkušnje s parlamentarizmom v 3. in 4. francoski republiki naj bi večja vloga parlamentov lahko škodila evropskemu projektu. Te konsociativne (elitistične) in
tehnokratske ideje imajo za skupno nezaupanje do delujočega parlamentarizma, kar se je dolgo časa izrazito kazalo v odnosu do nacionalnih parlamentov, ki so bili dejansko marginalizirani (Bogdanor, 2002: 17).
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RAZVOJ VLOGE NACIONALNIH PARLAMENTOV
IN SPREMEMBE NJIHOVIH FUNKCIJ
Razvoj znotraj Evropske unije in še posebej nekateri negativni učinki
prejšnjega stanja, ki so med drugim ustvarili tako imenovani »demokratični deficit«, so v devetdesetih letih pripomogli k rehabilitaciji nacionalnih parlamentov ob hkratnem povečevanju vloge Evropskega parlamenta. K temu so pripomogle zlasti Maastrichtska pogodba z deklaracijo št.
13, Amsterdamska pogodba s Protokolom št. 9, ki je določil nacionalne
parlamente kot nadzornike svojih vlad v razmerju do EU, Deklaracija o
prihodnosti Evrope iz Nice iz l. 2000 in Laekenska deklaracija iz leta
2001.
O vlogi nacionalnih parlamentov v EU je posebej razpravljala Konvencija za pripravo nove evropske ustave.1 Potekale so živahne razprave tako
na plenumu kot v prezidiju, dokler ni bilo ustvarjeno dovolj trdno soglasje o predlogu njihove vloge, ki je bil na koncu sprejet. Konvencija je
uspela poudariti vlogo nacionalnih parlamentov z ozirom na zakonodajne pristojnosti evropskih institucij, ki so zavezane spoštovati načelo subsidiarnosti. To pomeni, da ni samo naloga Komisije, da oblikuje skupni
interes. Pri tem imata vlogo tudi Evropski parlament, ki neposredno zastopa državljane, in tudi Svet ministrov, ki neposredno zastopa nacionalne vlade oziroma posredno nacionalne parlamente, ki so jih izvolili. Oba,
Evropski parlament in Svet ministrov, ki oblikujeta evropsko zakonodajo, odločata o tem, ali je predlog Komisije ustrezen ali ne. Pri tem deluje
Svet pod nadzorstvom nacionalnih parlamentov, katerim so posamezni
ministri odgovorni. Novi Osnutek pogodbe o ustavi za Evropo (v nadaljevanju: »osnutek ustave«) je poudaril tudi preglednost odločanja v Svetu
ministrov, kar nacionalnim parlamentom omogoča lažji in hitrejši nadzor
(Duff, 2004: 3).
Tako je bila vloga nacionalnih parlamentov pomembno izboljšana in
zagotovljena, hkrati pa ostaja povsem različna od zakonodajne vloge institucij EU. Nacionalni parlamenti imajo nedvomno močnejši vpliv na
odločanje na ravni EU, vendar nimajo veta na sprejeto EU-zakonodajo.
Po nekaterih mnenjih bi takšna možnost ne samo ogrozila legitimnost
Evropskega parlamenta in Sveta ministrov, ampak bi tudi omogočila oblikovanje nepotrebne tretje institucije, to je zbornice nacionalnih parlamentov. Proti tej možnosti so govorile tudi izkušnje Evropskega parlamenta pred letom 1979, ko je bil sestavljen iz domačih (nacionalnih)
poslancev, ki so imeli domače mandate in interese in evropskim zade1

Evropsko konvencijo je ustanovil Evropski svet na svojem sestanku decembra 2001
s t. i. »Laekensko deklaracijo« kot posebno telo, ki naj pripravi predloge za institucionalno reformo Evropske unije. Začela se je 28. februarja 2002 v Bruslju, svoje
delo pa je končala na 25. sklepnem zasedanju od 11. do 13. junija 2003. Rezultat
njenega dela je bil Osnutek pogodbe o ustavi za Evropo.
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vam tudi zaradi njihove zahtevnosti niso mogli posvetiti dovolj pozornosti.2
Novi osnutek ustave omogoča nacionalnim parlamentom, da se seznanijo z vsebino, obsegom in učinkom vsakega predloga evropskega akta in
nadzorujejo njegovo obravnavo. Glede na to da ima evropska zakonodaja
prednost pred nacionalno, je zanje nedvomno pomembno ugotoviti, ali so
predlogi dovolj utemeljeni in da ne bodo vplivali razdiralno na obstoječo
zakonodajo, povzročali pravne negotovosti ali omogočali konflikte in
pravne spore. Nacionalni parlamenti pa se bodo morali odločiti, katerim
primerom in na katerih področjih se bodo posebej posvetili oziroma katere nacionalne interese bodo hoteli posebej zaščititi ali uveljaviti.3 Morali
bodo opredeliti prednost interesov nasploh in na vsakem področju oblikovanja zakonodaje posebej določati, katere interese je treba za vsako ceno
braniti in katere (brez)kompromisno uveljavljati. Pri tem se morajo parlamenti zavedati, da je šest tednov precej kratek čas za oblikovanje vseh potrebnih argumentov za oblikovanje utemeljenih, kritičnih in dovolj prepričljivih argumentov proti predlogu evropske zakonodaje, še posebej če
je treba opraviti določene posvete z akterji zunaj parlamenta. Pri tem so
enodomni parlamenti v izraziti prednosti, saj morajo dvodomni parlamenti (npr. britanski) porabiti več časa za oblikovanje skupnega stališča.
Predvsem pa morajo nacionalni parlamenti, ki hočejo nasprotovati
sprejetju določenega predloga ali ga spremeniti, upoštevati nujnost, da
najdejo podporo v drugih parlamentih, še posebej, če naj bi dosegli kvorum ene tretjine. Posamezna stališča bodo morala biti identična ali vsaj
podobna, da bodo sprožila sistem »zgodnjega opozorila« (early warning
system). Navadno enostransko nasprotovanje, ki ni utemeljeno, ali nima
odmeva v drugih parlamentih, bi bilo ne samo neumestno, ampak tudi
veliko zapravljanje energije poslancev in vodstva parlamenta. Dejansko
skupno odzivanje in nasprotovanje nekemu predlogu vseh 25 parlamentov bo gotovo velika izjema. Osnutek ustave sicer ne prisiljuje nacionalne
parlamente, da se odzivajo v vsakem primeru. Pomanjkljivo odzivanje ali
neodzivanje je v sistemu EU pojmovano kot napačna izbira (default
option), čeprav se v primeru, če posamezen nacionalni parlament ne
odzove in ne intervenira v zvezi z nekim predlogom, to dejanje ne jemlje
kot nečastno dejanje (Duff, 2004, 2).
2

3

Oblikovalci predloga nove evropske ustave so bili prepričani, da je zaradi naraščajočega pomena prava pri oblikovanju evropskih politik in njihova vsebinska zahtevnost potreben veliko bolj opredeljen in profesionalen pristop, ki mu nacionalni
poslanci niso kos (Duff, 2004: 4).
Definiranje nacionalnih interesov je pomemben del političnih procesov v vseh sodobnih državah, ki ima pomembne implikacije (Frankel 1970: 97). Politični boji o
nacionalnih interesih potekajo tako glede njihove pomembnosti (prioritet) kot glede
njihovega nadomeščanja (»trade-offs«) – v primeru, če nekega interesa ni mogoče
uresničiti, jih je mogoče umakniti zaradi pridobivanja koristi za druge interese. Ena
najbolj pomembnih vlog nacionalnih vlad zlasti v procesih internacionalizacije je
določiti prioritete in ustvariti ravnotežje med konfliktnimi interesi.
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Nacionalni parlamenti torej ohranjajo v sedanji Evropski uniji pomembno vlogo s tem, da opravljajo velike legitimizacijske, reprezentativne in
druge funkcije (formalne oz. ustavne in neformalne), na katere je vplival
celoten razvoj znotraj EU.4 Celota teh funkcij je bistvenega pomena za
učinkovitost sodobnih parlamentov tudi v pogojih članstva držav v EU.
Medtem ko so te funkcije v prvem obdobju razvoja EU doživele precejšnjo erozijo in nekatere bile celo marginalizirane, se z vnovično utrjeno
vlogo nacionalnih parlamentov spet krepijo. Spremembe, ki so se zgodile
s prenosom suverenosti oz. pristojnosti odločanja, so nedvomno zelo prizadele legitimizacijsko funkcijo nacionalnih parlamentov.5 Ob tem lahko
opozorimo, da evropski volivci nimajo Evropskega parlamenta za pravi
parlament, saj ni odgovoren za celoten zakonodajni postopek in predvsem ne voli evropske vlade. Kljub temu da se je njegova vloga povečevala, v njem ne vidijo zaščitnika svojih interesov, ampak prej del bruseljske
birokracije. To se očitno vidi iz vedno nižje udeležbe volivcev na evropskih volitvah. Nacionalni parlamenti tudi zato ostajajo najpomembnejši
vir legitimnosti, njihov omejeni oziroma le posredni vpliv pa je glavni vir
demokratičnega deficita. Vendar je prenos nekaterih formalnih pristojnosti mogoče deloma nadomestiti z učinkovitim opravljanjem drugih
funkcij, čeprav ne v celoti. Vsako zmanjšanje legitimnosti nacionalnih
parlamentov pa utegne veliko bolj prizadeti institucije EU.
Druga pomembna funkcija je odločevalska ali zakonodajna funkcija,
ki se je s prenosom pristojnosti v formalnem smislu najbolj zmanjšala,
kar seveda pomeni tudi zmanjšanje zakonodajne pobude. Vendar se pri
ocenjevanju EU-zakonodaje pogosto spregleduje, da omejitev na eni strani omogoča na drugi strani širitev zakonodajne vloge na ravni EU. Imajo
torej priložnost, da sodelujejo tudi pri oblikovanju zakonodaje na področjih, ki so bila prej zunaj njihovega dosega. Tretja pomembna funkcija je kontrolna funkcija. Nadzor nad vlado, ko ta sodeluje pri pripravi
odločitev na ravni EU, in sodelovanje z njo je politično in psihološko najpomembnejša naloga, ki jo imajo parlamenti (Dahl, 2001: 8). Nacionalnemu parlamentu ostajajo na razpolago vsa sredstva nadzora, vključno s
tistimi, ki vsebujejo določene sankcije zoper posamezne ministre ali
4

5

Analitični pristop k raziskovanju sodobnih parlamentov s pomočjo različnih formalnih in neformalnih funkcij, ki jih opravljajo parlamenti, je značilnost neoinstitucionalnega politološkega pristopa k proučevanju sodobnih političnih institucij.
Klasična legitimizacijska teorija povezuje predstavništvo z demokratičnimi volitvami, pooblastili (pristojnostmi) in neposredno odgovornostjo. Parlament kot neposredno izvoljeno predstavniško telo je odgovorno volivcem, čeprav ti ne morejo odpoklicati posameznih poslancev, vendar lahko volilno telo izvede predčasne volitve.
Vlada, ki jo kot izvršilni organ izvoli parlament, ostaja v okviru svojih funkcij ves
čas neposredno odgovorna parlamentu, ki ima na razpolago različne instrumente
kontrole, vključno s tistimi, ki pomenijo določene sankcije. Med vprašanji, ki se pojavljajo v zvezi z nadnacionalnimi organizacijami, je tudi možnost, da organ na višji
ravni razpolaga z večjimi pristojnostmi, kot telo, ki je naj te pristojnosti preneslo (v
nasprotju s pravilom ‘nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet’).
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vlado v celoti. Predpostavljamo lahko, da ima ta funkcija izredno velik
političen in simboličen pomen. Klasična kontrola nad vlado pa se pomembno dopolnjuje, deloma pa tudi nadomešča z novo funkcijo, to je s
sodelovanjem pri pripravi stališč, ki jih vlada upošteva pri svojem delovanju in v postopkih oblikovanja odločitev na ravni EU. Parlament sam se
za tako sodelovanje zavzema zaradi formalne izgube določenih zakonodajnih pristojnosti, na drugi strani pa ima možnost da se – sicer posredno – uveljavi kot dejavnik odločanja na ravni EU. Vlada sama je zainteresirana za tako sodelovanje, saj lahko v pogajanjih nastopa s trdnejšimi
stališči. Tako se utrjuje legitimnost parlamenta in vlade, tako imenovane
»zunanje zadeve« pa postajajo bolj »notranje zadeve«.
Tako kot nekatere druge se v razmerah večravenskega odločanja širi
tudi informacijska in motivizacijska funkcija parlamentov. Državljani, ki
po večini ne bodo mogli spremljati procesov odločanja na ravni EU, se
bodo seznanjali s pomembnimi skupnimi vprašanji evropskih politik
najbolj šele, ko jih bo obravnaval nacionalni parlament. Ta bo hkrati
prevzemal funkcijo, da državljanom pojasni potrebe, razloge in cilje, pa
tudi finančne posledice predlaganih ukrepov, v fazi njihovega uresničevanja pa naj bi jih motiviral za njihovo sprejemanje brez prevelikih odporov in nasprotovanj, ker bi to povzročalo dodatne stroške in tveganja.
V celoti vzeto torej članstvo v EU nacionalnim parlamentom ob predpostavki njihove zadostne informiranosti in motiviranosti ne zmanjšuje
klasičnih funkcij, ampak jih spreminja in dopolnjuje ali celo širi. Njihova
vloga je sicer odvisna od vrste dejavnikov, ki so tako zunanji kot notranji.
Najprej je odvisna od ustavnega položaja parlamenta oziroma načina
delitve oblasti med vlado in parlament. Prav tako je odvisna od tipa parlamentarne vladavine oziroma širšega političnega okolja (parlamenti, ki
delujejo v državah z izrazito konsenzualno demokracijo, kot je na primer
danski folketing ali švedski riksdag s pretežno manjšinskimi vladami,
imajo običajno močan vpliv na vlado, medtem ko prihaja v britanskem
tipu do povezave med vlado in parlamentarno večino). Odvisno je tudi
od pojmovanja pomembnosti skupnih evropskih politik med samimi parlamentarci in od predstav o EU, ki so jih imeli državljani. V bolj razvitih
državah, katerih gospodarstva so bila bolj povezana z gospodarstvi drugih razvitejših držav, parlamentarci evropske zadeve pojmujejo bolj kot
notranje zadeve, medtem ko parlamenti držav, ki evropske zadeve pojmujejo bolj kot zunanje zadeve, puščajo vladam večjo samostojnost. Rezultati raziskav tudi kažejo, da je vloga parlamenta odvisna tudi od vloge
parlamenta v procesu vstopanja v EU. Tako na primer so parlamenti treh
držav, ki so vstopile v EU letu 1995 (Finske, Švedske in Avstrije), ki sicer
sodijo med najbolj razvite evropske države, ohranili precej močno vlogo
pri oblikovanju evropskih politik prek svojih vlad. Navedeni dejavniki so
pomembno vplivali na vlogo parlamentov nasproti vladam. Parlamenti
sredozemskih držav (Italije, Grčije, Portugalske in Španije), ki opravljajo
pretežno naknadno kontrolo (po sprejetju odločitev), imajo precej manj-
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šo vlogo v primerjavi s parlamenti, ki izvajajo predhodno kontrolo oziroma razvijajo neke oblike sodelovanja z vlado (Maurer in Wessels, 2001:
449; Zajc, 2002: 17).
Večina aktivnih parlamentov držav članic se že danes lahko dogovarja
s svojimi vladami o zadevah, ki so bile prej domena izvršne oblasti. Razvili so različne načine kontrole in oblike sodelovanja, ki se začnejo z
informiranjem poslancev o določenem predlogu Komisije ali o stališču
vlade in nadaljuje z oblikovanje stališča parlamenta. Vlade jih ne le informirajo, ampak tudi same iščejo načine, da se z njimi posvetujejo. Načini
informiranja parlamentov, oblike sodelovanja in kontrole vlade so posebej opredeljeni v ustavah posameznih držav, v posameznih primerih tudi
s posebnimi zakoni.
Nove članice Evropske Unije, predvsem nove postsocialistične države
iz srednje in vzhodne Evrope, so prinesle s seboj svoja posebna pričakovanja, pa tudi svojo politično tradicijo in načine razmišljanja. Nekateri
narodi, ki so bili v preteklosti člani različnih neuspelih skupnih držav ali
federacij, so prinesli seboj tudi posebne občutljivosti in izkušnje iz sobivanja v velikih skupnih državah. Te nove demokratične države, ki se sicer
dokaj razlikujejo po stopnji gospodarske in socialne razvitosti, so bile v
procesu vključevanja različno uspešne, kar je tudi ugotavljala Evropska
komisija v svojih letnih poročilih in končnih sklepnih poročilih leta 2003
(Slovenija je bila ocenjena kot najuspešnejša). Pričakovati je bilo, da
bodo parlamenti novih držav članic, ki so bolj aktivno in celovito sodelovali v pripravah na včlanitev in opravljali večjo kontrolo nad vlado, bolj
pripravljeni ohraniti svojo vlogo v razmerju do vlade in sposobnejši
dopolniti svoje tradicionalne funkcije.

VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA RS V ZADEVAH EU GLEDE
NA USTAVNO IN ZAKONSKO UREDITEV
Med nacionalnimi parlamenti držav, ki so se pridružile EU leta 2004, je
imel v procesu vključevanja zlasti aktivno vlogo državni zbor RS, ki je
razpravljal o vseh pogajalskih stališčih Slovenije in jih potrjeval. Razpravljal je tudi o vseh pomembnih dokumentih za vstopanje Slovenije v EU.
Svoj izredno velik interes za svojo prihodnjo vlogo je kazal tudi z organiziranjem javnih predstavitev mnenj o vključevanju Slovenije in posebnih
posvetovanj o vlogi parlamentov držav članic itd.6 Ta njegova aktivnost je
imela velik pomen za celotno politično in družbeno okolje. Državni zbor
je v tem času opravil izredno pomembno socializacijsko in mobilizacijsko
6

Organizirani so bili tudi posebni seminarji, npr. seminar TAIEX Office (Technical
Assistance Information Exchange Office) 20. novembra 2003 z naslovom ‘Udeležba
nacionalnih parlamentov v zakonodajnem procesu EU’ z udeležbo predstavnikov
parlamentov držav članic in držav, ki so se pripravljale na vstop.
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funkcijo, to je funkcijo seznanjanja, pojasnjevanja in spodbujanja državljanov za vključitev Slovenije v EU, kar se je pokazalo tudi na referendumu o vstopu vanjo. Državni zbor je državljanom predstavljal posebno
okno v svet EU in njenih institucij.
Zato je bilo upravičeno pričakovati, da bo državni zbor tako vlogo obdržal tudi v prihodnje, to je v pogojih polnopravnega članstva Slovenije.
Na to je opozarjala že sprememba slovenske ustave, opravljena v marcu
2003, s katero je bila na Slovenija prenesla na EU precejšen del izvrševanja svojih suverenih pravic (EU je edina mednarodna organizacija, na katero je Slovenija prenesla izvrševanje velikega dela pravic). Novi 3.a člen
je namreč določil, da mora vlada sproti obveščati državni zbor, ta pa
lahko o tem sprejema stališča, ki jih vlada upošteva pri svojem delovanju. Sprememba je sicer omogočila vladi, da še naprej samostojno izvaja
svojo ustavno vlogo, hkrati pa državnemu zboru zagotovila možnost, da
neposredno spremlja dejavnost vlade glede EU-zadev, s svojimi stališči
vpliva na njeno ravnanje in jo tudi politično ocenjuje. Ista dopolnitev
tudi določa, da razmerja med državnim zborom in vlado podrobneje
uredi zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado (na podoben
način sta razmerje med parlamentom in vlado opredelili tudi Nemčija in
Madžarska).
Skladno s pričakovanji so predlagalci zakona o sodelovanju med
državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (zakon je vložila
skupina poslancev s prvopodpisanim A. Anderličem dne 5. 12. 2003) sledili ureditvi, ki jo imajo države članice z močno vlogo parlamenta, to je,
da lahko parlament oblikuje stališča, ki vlado – ko ta sodeluje pri odločanju v Svetu EU (Svet ministrov) – politično zavezujejo in izvaja nadzor
nad njenim delovanjem.7 To dejansko pomeni, da bi državni zbor lahko
uporabil vse možne sankcije, če bi vlada od njegovih stališč odstopila, v
kolikor jih ne bi mogla zadovoljivo utemeljiti. Prvi pogoj je seveda zavezanost vlade, da državnemu zboru čim prej posreduje predloge aktov, ki
jih pripravlja Evropska komisija (ta ima v EU edina zakonodajno iniciativo), z njimi pa tudi svoje ocene in stališča. Predlog torej ni sledil ureditvi
v državah članicah, ki omogoča tako imenovan zavezujoči mandat (Danska, Avstrija), ker se je takšen mehanizem v praksi izkazal za izredno
težaven in kontraproduktiven, pač pa je posnemal ureditev v nekaterih
drugih, zlasti skandinavskih državah z močno vlogo parlamenta, zlasti
Finske. Zato je gotovo potrebna predhodna in stalna (kontinuirana) kontrola nad vlado. Stalno sodelovanje z vlado in nadzor nad njo v EU-zadevah naj bi zagotavljalo posebno parlamentarno delovno telo pristojno za
evropske zadeve, na katerega je podobno kot v večini držav članic EU
prenesel svojo pristojnost. Takšna delitev dela naj bi zagotovila ustrezno
specializacijo, intenzivnost dela in stalno vključenost državnega zbora v
7

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora RS št. 110/03 z dne
11. 12. 2003, z zahtevo po splošni razpravi pa v št. 112/03 z dne 16. 12. 2003.
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procese oblikovanja odločitev na ravni EU (podobno vlogo imajo taka
delovna telesa v drugih zelo aktivnih parlamentih – Grand Committee v
finski eduskunti, Advisory Committee on EU Affairs v švedskem riksdagu). Načeloma bi lahko celo rekli, da bi državni zbor prek tega odbora z
ustrezno kvalificirano sestavo in strokovno pomočjo lahko vodil delovanje vlade v EU zadevah. Državni zbor bi sicer lahko vplival na delo vlade
tudi neposredno na plenarnih zasedanjih.
V nadaljnji razpravi o predlogu zakona se je pokazal velik interes med
vsemi poslanci in poslanskimi skupinami za čim bolj temeljito obravnavo. Skupina desetih poslancev s prvopodpisanim Borutom Pahorjem je
11. 12. 2003 skladno s prvim odstavkom 122. člena poslovnika zahtevala,
da se opravi prva obravnava, do katere je prišlo na 33. redni seji 29. 1.
2004. Na njej je Anton Anderlič posebej poudaril, da je pomen zakona v
tem, »da ne bi vlada prehitro odločala o stvareh, ki bi imele usodne dolgoročne posledice za državo, državljane in državljanke …«. Pred to sejo je
Državni svet RS opozoril na časovno stisko pri obravnavi EU-zadev in
izrazil interes, da ga državni zbor tekoče obvešča. Že na tej seji se je pokazala precej visoka podpora predlogu zakona. Predstavniki poslanskih
skupin so menili, da je z zakonom utrjen vpliv državnega zbora nad
vlado (DeSUS), da je sodelovanje državnega zbora zagotovljeno (ZLSD)
ali da so stališča državnega zbora za vlado lahko zavezujoča (SDS). S
predlogom so se strinjale NSi, SLS in SMS. Nasprotno pa je SNS vztrajala, da se z zakonom skuša omejiti zakonodajno vejo oblasti. Poslanka
Majda Potrata (ZLSD) je ob tem odprla zelo pomembno vprašanje jezika,
v katerem poteka obveščanje. V drugi obravnavi na 34. redni seji 24. 2.
2004 je bil dodan nov odstavek, ki državni zbor zavezuje k upoštevanju
časovnega načrta Evropskega sveta in Sveta EU. Omogočena je tudi večja
učinkovitost – v primeru, ko se državni zbor do določene zadeve v
nekem roku ne opredeli, to pomeni, da se strinja s stališči vlade. V tretji
obravnavi na 35. redni seji 25. 3. 2004 so poslanske skupine – z izjemo
SNS – podprle predlog zakona, ki je bil sprejet s potrebno večino 50 glasov za in 7 proti.
Takšna izhodišča zakona, obrazložena v uvodu predloga, so bila v
zakonu dejansko v veliki meri uresničena, pri čemer je zagotovljena tudi
velika stopnja učinkovitosti. Vlada ohranja samostojnost pri opravljanju
svojih funkcij (čl. 3), državni zbor pa sodeluje pri oblikovanju stališč
Republike Slovenije glede EU-zadev, ki bi po svoji vsebini spadale v njegovo pristojnost (čl. 4). V tem smislu obravnava predlog stališč, ki jih pripravi vlada, ali pa le izrazi namero, da bo predlog obravnaval, sicer predlog postane stališče Slovenije. Lahko pa na svojo pobudo ali predlog
vlade obravnava tudi druge EU-zadeve. Te so opredeljene kot predlogi zakonodajnih aktov (smernice, uredbe) in predlogi politične narave (čl. 2).
Določena je tudi jasna odgovornost vlade, da sproti obvešča državni
zbor o vseh EU-zadevah, kar pomeni od začetka njihovega obravnavanja
v organih EU, to je od predlogov aktov do končno sprejetih odločitev
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(čl. 8). Obveščanje predpostavlja tudi posredovanje samih aktov, takoj ko
jih vlada sprejme. Vlada pri tem prevzema še eno pomembno nalogo, ki
jo v razmerju do parlamenta na različne načine opravljajo vlade drugih
ureditvah (npr. z memorandumi). Gre za to, da hkrati priloži podatke o
postopku sprejemanja aktov v EU in poglavitnih rešitvah ter ciljih predloga, ga oceni glede na posledice za proračun, gospodarstvo, javno upravo in okolje ter potrebo po spremembi predpisov. Posebno pomembno je,
da vlada poda tudi predlog stališča do predloga, ki se sprejema v postopku na ravni EU (čl. 9). Na ta način lahko državni zbor bistveno hitreje
prouči zadevo, preveri ustreznost vladnega stališča in ga dopolni ali spremeni. Svoje odločitve mora takoj posredovati vladi (čl. 10).
Svoje pristojnosti glede izvrševanja teh pravic prenaša državni zbor na
posebni delovni telesi – v primeru EU-zadev na telo, pristojno za evropske zadeve, v primeru zunanje in varnostne politike pa na delovno telo,
pristojno za zunanjo politiko (čl. 6). Odbor za evropske zadeve je specializirano in kvalificirano delovno telo za obravnavo EU-zadev, ki zagotavlja »helikoptersko perspektivo« nad vsemi področji v delu, kjer je odločanje preneseno na raven EU. Njegova prednost je, da jih obravnava na
zaprtih sejah (čl. 7). Opravlja pa zaradi svoje strankarske sestave tudi
druge pomembne funkcije, med katerimi je oblikovanje konsenza glede
slovenskih nacionalnih interesov na posameznih področjih oblikovanja
politik. Odbor pridobi mnenja tudi drugih delovnih teles, ki so ustanovljena za spremljanje stanja na posameznih področjih. Odbori in komisije
sicer v tem primeru nastopajo bolj kot zainteresirana delovna telesa.
Državni zbor lahko sodeluje pri oblikovanju stališč do vseh zadev, ki
bi po svoji vsebini sodile v njegovo pristojnost, načeloma enakopravno,
sicer pretežno na pobudo vlade, ki ima zaradi svoje vloge v procesu odločanja na ravni EU odločilen vpliv. V tem smislu opravlja vlada določeno
selekcijo med vsemi EU-zadevami. Zato je pomembno, da zakon omogoča državnemu zboru, da sam opravi razpravo o takih EU-zadevah. Do
razprave lahko pride na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali delovnega
telesa za evropske zadeve ali na osnovi sklepa kolegija predsednika
državnega zbora. Zahteva mora vsebovati razloge in predlog stališča Slovenije do zadeve EU (čl. 11). Državni zbor sicer na skupni seji razpravlja
in zavzema stališča tudi o spremembah ustanovitvenih pogodb EU ali o
stanju v EU in položaju RS v njej pred zasedanjem Evropskega sveta.
Državni zbor je dolžan svoje opredelitve do stališč, ki jih je predlagala
vlada takoj sporočiti vladi. Tako lahko vlada prihaja relativno hitro do
preverjenih stališč, ki jih zagovarja v pogajanjih, ki potekajo v okviru
postopkov. Odločitve v zvezi z EU-zadevami torej vlada upošteva in uveljavlja v svojem delovanju. Le kadar oceni, da njihovo uveljavljanje glede
na okoliščine ne bi bilo v korist Sloveniji, lahko ravna drugače, vendar
mora o tem takoj obvestiti državni zbor in navesti razloge (čl. 10).
Določbe zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije so nujno terjale spremembe poslovnika državnega
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zbora. Predlog dopolnitev poslovnika je državnemu zboru v sprejem
predložila skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem Antonom
Anderličem. Potem ko je kolegij predsednika državnega zbora 3. 5. 2004
odločil, da se predlog obravnava po skrajšanem postopku, je bila 5. 5.
2004 sklicana komisija za poslovnik, ki je na nujni seji obravnavala mnenje zakonodajno-pravne službe ter stališče predstavnika Službe Vlade RS
za evropske zadeve, ki je pojasnil, da vlada želi natančno določiti predlog
sprememb poslovnika z ozirom na prakso, ki jo ima pri svojem delu z
institucijami EU. Upoštevani so bili tudi nekateri amandmaji poslancev.
Sprejete dopolnitve poslovnika so natančneje določile postopek obravnave zadev EU. Tako naj bi se na primer odbor sestajal praviloma dvakrat
na teden, na seje odbora pa naj bi bili vabljeni predsednik vlade in ministri ter predstavniki matičnih delovnih teles, strokovne javnosti, civilne
družbe, gospodarstva in združenj. Sej se posebej lahko udeležujejo tudi
evropski poslanci v Evropskem parlamentu (154.d in 154.e člen). Za razpravo o stanju v EU ter položaju Slovenije v njej vlada predloži pisno gradivo s predlogom deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU (154.g člen). Državni zbor je predlog dopolnitev
poslovnika sprejel na seji 20. maja 2004.
Kljub oblikovanju vseh potrebnih razmerij odgovornosti med vlado in
državnim zborom (z ustavo, zakonom in poslovniškimi dopolnitvami),
vzpostavljenim novim oblikam delovanja in odločanja, je še vedno je težko napovedati, kako bo državni zbor uspešen pri sodelovanju z vlado oziroma pri opredeljevanju in uveljavljanju določenih posebnih slovenskih
interesov prek nje. V celoti gledano kakovost odločanja v sistemu večnivojskega odločanja ni odvisna samo od institucionalnih struktur in formalne razdelitve pristojnosti, pooblastil posameznim dejavnikom (posebnim delovni telesom) itd., ampak tudi od strategij različnih dejavnikov na
nacionalni ravni, njihove sposobnosti opredeliti nacionalne interese in
sposobnosti zastopati te interese v posameznih primerih.
Medtem ko je državni zbor dosegel zadostno stopnjo institucionalizacije in tudi organizacijske sposobnosti (institutional capacity), mu gotovo
primanjkuje subjektivne oz. »kulturne sposobnosti« (cultural capacity).
Pomanjkanje te sposobnosti se je kazalo že v procesu vključevanja v EU
kot precejšno razliko med načelno podporo EU, njenim načelom in vrednotam na eni strani in praktičnim razumevanjem delovanja njenih institucij na drugi. Nova slovenska parlamentarna elita še ni v celoti razumela, da svoje naloge v nacionalnem parlamentu lahko opravlja veliko bolje,
če pozna izkušnje drugih parlamentov in tudi institucij EU pri obravnavanju podobnih vprašanj. Prav tako še ni vzpostavila dobrih stikov s parlamentarci v državah, ki imajo največji vpliv na sprejemanje odločitev na
ravni EU, njihovi stiki s poslanskimi skupinami drugih parlamentov in v
evropskem parlamentu so bolj sporadični kot stalni. Poslanci niso dovolj
izrabili priložnosti, da bi posamezne strahove o evropskih politikah in
njihovem negativnem vplivu nadomestili z realističnimi predstavami.
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Predpostavljamo, da državni zbor ob koncu svojega tretjega mandata
ozoroma ob samem formalnem vstopu Slovenije v EU, še ni dovolj usposobljen za sodelovanje prek vlade v procesu odločanja na ravni EU, na
primer z oblikovanjem stališč. Prav tako nima dovolj znanja za prenašanje odločitev oziroma »evropolitik« v naše specifično okolje in njihovo
pojasnjevanje. Gre za razumljivo pomanjkanje izkušenj, znanj in določenih rutin. Državni zbor se bo torej znova znašel v položaju oziroma
stanju pomanjkanja precedenčnih primerov. Treba se je zavedati, da se
pravo delo v državnem zboru šele začenja. V prihodnje čaka poslance
državnega zbora veliko dela, da bodo lahko odgovorili na izzive in izkoristili priložnost, ki jim jo dajejo možnosti sodelovanja in nadzora vlade v
zadevah EU. Svoj vpliv na področjih zakonodajnega urejanja, ki so prenesena na raven EU, bodo morali povečali, čeprav ga bodo uresničevali
posredno prek vlade. Sodelovali bodo pri oblikovanju evropske zakonodaje na številnih novih področjih. Na drugi strani se bodo morali veliko
bolj posvetiti pojasnjevanju vloge EU in pomena njene zakonodaje državljanom in s tem prispevati k zmanjšanju demokratičnega deficita.

RAZPRAVA IN SKLEP
Razvoj Evropske unije je specifičen, saj je hkrati rezultat in dejavnik globalizacije. Njene institucionalne rešitve in razmerja pristojnosti med različnimi institucijami na različnih ravneh (nacionalni in transnacionalni)
so posebne vrste in jim v zgodovini ne poznamo primera, na vsak način
pa nekatera vprašanja, povezana z demokracijo in legitimnostjo, ostajajo
odprta. Prav zato ostaja vloga nacionalnih parlamentov, ki neposredno
ne sodelujejo pri odločanju na nadnacionalni ravni, tako pomembna.
Čeprav različna od zakonodajne vloge EU-institucij je vloga nacionalnih
parlamentov realna in na drugi strani dejansko upoštevana. Veliko je
tudi odvisno od njih samih.
Upati je, da bo slovenski državni zbor izkoristil nove priložnosti za
uveljavljanje slovenskih nacionalnih interesov in jih učinkovito uporabljal v okviru določb nove evropski ustave ter v skladu z možnostmi, ki so
zakonsko povsem določene in poslovniško urejene. Vendar gre za vprašanje razlike med danimi institucionalnimi možnostmi (institutional
capacities) in dejanskimi sposobnostmi (cultural capacities). Naša mlada
parlamentarna evroelita še ni dovolj izoblikovana, primanjkuje ji tudi
znanja in rutin. Primerjalni podatki kažejo, da se naša parlamentarna
elita oblikuje počasneje kot v drugih primerljivih državah. Vprašljiva je
sposobnost samih poslancev, tudi zaradi njihovega izredno majhnega
števila v primerjavi z drugimi parlamenti. Vprašljiva je tudi zmožnost oblikovanja nacionalnih interesov na vseh različnih področjih in sposobnost racionalne razporeditve energij za ukvarjanje z zadevami od obliko-
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vanja predloga na ravni EU do sprejema odločitve. Te strategije so odvisne tudi od dobrega sodelovanja z drugimi parlamenti držav članic in poslanskimi skupinami znotraj njih. Med poslanci bo potrebno tudi dobro
poznavanje postopkov odločanja na ravni EU in sposobnost strateškega
razmisleka o možnosti oblikovanja potrebnih večin za sprejem ali pa
potrebnega števila glasov za preprečenje sprejema določene odločitve.
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SUMMARY:
Changed functions of Slovenian parliament after the EU
accession (strength of the national parliament versus the
national government – The case of Državni zbor)
Process of globalization conceived as a dual process of internationalization of domestic affairs and domestification of international affairs has been forcing contemporary states into ever-closer cooperation and integration. The European Union is a result and at the same
time more and more important actor in this process in which the national parliaments were long time marginalized. New possibilities for
their enhanced role have been created in the time of preparations for
the new enlargement of the EU. Concrete solutions regarding their
role were thoroughly discussed and accepted at the Convention.
Their role is both real one and genuinely respected, but it is different
from that of the EU legislature itself, to whom the duty of law making falls. Though their potential influence through their government might be important if they have the capacity to follow the preparation of EU legislation and to react formally to important pieces
of draft legislation and on the other side to seek and find consensus
with other national parliaments. There is one condition, that is, that
they are able to determine national (defensive and offensive) interests. In the case of the National Assembly of Slovenia the lack of
particular knowledge and routines (cultural capacity) might bi lagging behind the institutional capacity.
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VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV
PRI URESNIAEVANJU NAČELA SUBSIDIARNOSTI
PO SPREJEMU PREDLOGA EVROPSKE
USTAVNE POGODBE
KATJA REJEC LONGAR*
Načelo subsidiarnosti je zaradi svoje nejasnosti v evropski pravni
znanosti ocenjevano precej kritično. Povprečen evropski pravnik, ki je
– roko na srce – formalist, načelo v najboljšem primeru dojema kot izjemo, njegovi najstrožji kritiki pa ga jemljejo kot izraz patološkega stanja, v katerem Unija dandanes deluje.1Najprej je treba ugotoviti, da
načelo subsidiarnosti ni prvenstveno pravni koncept. Pravzaprav se
bolje kot v pravno umešča med politološko, filozofsko in sociološko
sfero in ga je kot takega tudi težko obravnavati kot pravno vprašanje.
Kot tako pa se je začelo problematizirati, ker je z Maastrichtsko pogodbo, ki ga je uvrstila v pogodbeno besedilo, postal del primarnega
pravnega reda Unije. To je povzročilo veliko težav tako pri implementaciji načela kot tudi v praksi Sodišča Evropskih skupnosti. Motiv zagovornikov vključitve načela v PEU je bil poiskati protiutež takratni
širitvi pristojnosti Evropske skupnosti na nova področja ob hkratnem
povečanju števila področij, na katerih se glasuje s kvalificirano večino. Slednje je namreč povzročilo pojav tako imenovanega demokratičnega deficita, ker so nacionalni parlamenti držav članic, katerih vlade
so bile preglasovane v Svetu, izgubili legitimizacijsko funkcijo na nacionalni ravni. V okviru Konvencije o prihodnosti Evrope je bila ustanovljena posebna delovna skupina, da bi za nakazana odprta vprašanja našli odgovore. Predlagana končna rešitev Konvencije je uvedba
sistema zgodnjega opozarjanja, ki dopolnjuje procesni vidik uveljavljanja načela subsidiarnosti. Namen tega prispevka je oceniti, ali je
predlog rešitve, ki jo je podala Konvencija, ustrezen. Prvi del prispevka se usmerja na dejanske okoliščine, v katerih se je načelo subsidiarnosti sprejelo v primarni pravni red Unije. Drugi del prispevka bo,
glede na razloge za vključitev načela v pravni red Unije, prikazal
problematičnost načela subsidiarnosti kot materialnopravne norme.
Zadnji del prispevka pa bo predstavil in kratko analiziral predlagane
rešitve ter podal odgovor na vprašanje, ali so rešitve, sprejete v predlogu ustavne pogodbe, ustrezne.
*

Katja Rejec Longar je univerzitetna diplomirana pravnica specialistka, višja svetovalka v Državnem zboru RS in podiplomska študentka na Fakulteti za družbene vede.
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RAZLOGI ZA VKLJUČITEV NAČELA SUBSIDIARNOSTI
V PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE
Načelo subsidiarnosti se je v pravni red Evropske unije uvrstilo v času,
ko je Evropska skupnost pomembno širila svoje pristojnosti. Evropska
skupnost je namreč z Enotno evropsko listino (EEA) na eni strani dopolnila pristojnosti, ki jih je določala rimska pogodba kot na primer na področju zaščite delavcev2 in ekonomske politike z uvedbo sodelovanja na
področju ekonomske in monetarne politike.3 Na drugi strani je EEA
Evropski skupnosti določila nove pristojnosti, in sicer ekonomsko in socialno kohezijo, raziskave in tehnološki razvoj ter okoljsko politiko.
Hkrati s širitvijo pristojnosti je enotna evropska listina pomembno razširila področja, na katerih se sprejema odločitve s kvalificirano večino.
Rimska pogodba je poznala 25 področij, na katerih se je odločalo z glasovanjem s kvalificirano večino, enotna evropska listina pa je uvedla še 13
novih področij,4 odločanje s kvalificirano večino je pomembno razširila
tudi pogodba iz Nice, predlog evropske ustave pa ga skozi določitev enotnega zakonodajnega postopka celo uvaja kot splošno pravilo.5
Sprememba načina sprejemanja odločitev iz soglasja v odločanje s
kvalificirano je povzročila pojav, ki ga teoretiki imenujejo demokratični
deficit.6 Demokratični deficit nastane, ker odločitve, sprejete na evropski
ravni, niso demokratično legitimne. Če so odločitve v Svetu sprejete s soglasjem, se s posamezno odločitvijo mora strinjati vsaka vlada v državi
članici, kar te odločitve posredno legitimizira. Vlade so v državah članicah namreč odgovorne nacionalnim parlamentom; to pomeni, da ima nacionalni parlament v primeru, da bi vlada v Svetu zagovarjala drugačno
rešitev od stališča parlamenta, na voljo vrsto mehanizmov, s katerimi
delo vlade nadzoruje. Ta mehanizem je, kljub dejstvu da v pogojih članstva v Evropski uniji ne deluje popolno,7 do širše uveljavitve glasovanja s
kvalificirano večino zadovoljujoče deloval kot vir legitimnosti. Po uveljavitvi enotne evropske listine pa se pojavi problem, da odločitve, ki so jih
vlade v Svetu sprejele s preglasovanjem v državah, ki so bile preglasovane, niso bile legitimizirane. Sprejemanje odločitev brez vsaj posrednega
sodelovanja vseh nacionalnih parlamentov je torej ustvarilo demokra1
2
3
4
5
6
7

V tem smislu ga na primer opisuje Toth (1992: 1079).
Nekdaj člena 118. a in 118. b, zdaj 138. in 139. člen PES.
Nekdanji člen 102. a, zdaj 98. člen PES.
Spremembe so vsebovane v sedanjih členih 26., 40., 46., 47., 49., 80., 82., 95., 138.,
162. in nekdanjih členih 70. in 130. q.
Člen III-302 osnutka Pogodbe o ustavi za Evropo.
Več o problemu demokratičnosti v Evropi npr. Schmitter (2000).
Več o tem npr. Vehar, Državni zbor – še zakonodajni organ z dnem pristopa k EU?
Pravna praksa, št. 40/2002, Priloga, november 2002.
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tični deficit. Na prvi pogled se kot preprosta rešitev kaže krepitev parlamentarizma na evropski ravni, torej legitimizacija odločitev skozi
Evropski parlament. Težava pa je v tem, da Evropska unija še nima izoblikovanega demosa, ki bi ga njegovi predstavniki v Evropskem parlamentu
lahko zastopali (Weiler, 1995: 10). Na nacionalni ravni je namreč osnova,
na kateri temelji legitimnost parlamenta, obstoj ljudstva, medtem ko
Evropski parlament predstavlja evropske narode, in ne evropsko ljudstvo
oziroma demos. Ker v Evropski uniji legitimnosti z večinskim odločanjem sprejetih odločitev ni, se ljudstvu države članice, ki je bila v Svetu
preglasovana, taka rešitev zdi vsiljena, kljub temu da jo je potrdil Evropski parlament.8
Skeptikom se je zato na določeni točki načelo subsidiarnosti zdelo
dobra varovalka pred vsiljenimi rešitvami, zato je načelo dobilo pravno
obliko z vključitvijo v Maastrichtsko pogodbo. Koncept subsidiarnosti je
bil sicer v Evropski skupnosti znan že iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, saj sta ga omenjala t. i. Tindemansovo poročilo9 in MacDougallovo
poročilo o fiskalnem federalizmu.10 Ideja, da bi se načelo subsidiarnosti
vneslo v primarno pravo Evropske skupnosti, pa se je porodila Jacquesu
Delorsu, potem ko se je v maju leta 1988 sestal s predstavniki nemških
zveznih dežel, ki so izražali zaskrbljenost zaradi izgube nadzora nad zakonodajnimi odločitvami, ki jih je mimo njih sprejemala nemška zvezna
vlada v Bruslju (Craig in de Burca, 1998). Predstavniki nemških dežel so
predlagali subsidiarnost kot uporabno in fleksibilno rešitev omejevanja
poseganja Skupnosti v pristojnosti držav članic. Na medvladni konferenci, ki je potekala v letu 1990, je bila zaradi svojega zgodovinskega pomena kot načelo, ki omejuje intervencijo države, odločitev, da se subsidiarnost vključi v pogodbo, hitro sprejeta. Mnenja so se razlikovala le glede
načina, kako vključiti to načelo v pogodbo.11 Na eni strani so Španija,
Francija in Italija zagovarjale stališče, da se načelo omeni le v preambuli.
Evropska komisija, parlament in Britanija ter Nemčija pa so zagovarjale
stališče, da mora biti načelo pravno zavezujoče. Stališča so se razlikovala
tudi znotraj te skupine. Komisija je namreč menila, naj se subsidiarnost
uporabi le v primerih, ko Skupnost širi svoje pristojnosti na podlagi klavzule fleksibilnosti,12 medtem ko sta se Nemčija in Britanija zavzemali za
8

9
10
11
12

Weiler kot primer navaja namišljeno priključitev Danske k Nemčiji. Meni, da bi
vsako zagotovilo Dancem, da bi bili polno zastopani v zveznem parlamentu, naletelo
na gluha ušesa in bi preglasovane odločitve povzročile upor. Weiler trdi, da je večinsko glasovanje legitimno samo znotraj demosa, za katerega pravi, da je prvi pogoj za
obstoj demokracije. (Weiler, 1995: 8).
Tindemans Report, Supplement 1/76, Bull. EC.
»Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration«
(1977).
Stališča so natančneje opisana v Agence Europe, no. 5514 z dne 17. in 18. junij
1991, str. 3.
308. člen PES.
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uzakonitev subsidiarnosti kot širšega načela evropskega prava. Rezultat
pogajanj je bil kompromis med temi tabori. Subsidiarnost je postala
pravno načelo z delovanjem, omejenim le na deljene pristojnosti. Britanija, ki se je zavzemala, da bi načelo veljalo širše, pa je v zameno dosegla
vključitev načel proporcionalnosti in podeljenih pristojnosti v pogodbo.

PROBLEMATIČNOST NAČELA SUBSIDIARNOSTI
KOT MATERIALNOPRAVNE NORME
Pa je načelo subsidiarnosti dovolj dobro zagotovilo, da države, ki so v
Svetu preglasovane, dosežejo, da se izglasovan ukrep ne uveljavi? Načelo
subsidiarnosti je bilo prvič zapisano v Maastrichtski pogodbi v členu 3.b
Zaradi težav z interpretacijo ga je Amsterdamska pogodba poskušala še
natančneje določiti, predvsem s posebnim protokolom, pripetim tej pogodbi. Peti člen PES v drugem odstavku definira subsidiarnost takole:
Na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, bo Skupnost ukrepala v
skladu z načelom subsidiarnosti, samo če in kolikor države članice ne
morejo zadovoljivo doseči ciljev nameravanih ukrepov, temveč jih lahko
zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov laže doseže Skupnost.
Drugi (II.) odstavek 5. člena PES torej določa, da se načelo uporablja
samo na področjih, ki ne sodijo v izključne pristojnosti Skupnosti. To a
contrario pomeni, da se uporablja na področjih, kjer si pristojnosti delijo
Skupnost in države članice. Problem zdaj veljavnih pogodb je, da v njih
ni jasno zapisano, katere so izključne pristojnosti Unije, sodišče Evropskih skupnosti pa se je o tem izreklo le v redkih primerih. V Uniji torej ni
pravno zavezujoče določbe, ki bi določala, katere pristojnosti so izključne. V predlogu ustave so te pristojnosti taksativno navedene, zato dileme, kdaj se načelo subsidiarnosti uporabi glede na vrsto pristojnosti, po
novem ne bo več. Kljub napisanemu pa je omenjeni problem zgolj navidezen, saj načelo subsidiarnosti ureja izvrševanje pristojnosti, in ne njihove alokacije (Estella, 2002). Slednje namreč ureja načelo podeljenih
pristojnosti,13 v skladu s katerim lahko Skupnost ukrepa le, kadar je za
to izrecno pooblaščena ali v pogodbi ali v skladu z doktrino impliciranih
pristojnosti. Subsidiarnost pa na drugi strani ureja problem, ali in v katerih primerih je ukrepanje Unije upravičeno, kar z drugimi besedami
pomeni, da podaja odgovor na vprašanje, kdaj je izvrševanje določene
pristojnosti oportuno. Samo dejstvo, da je določena pristojnost izključna,
torej še ne pomeni, da bi bilo za Skupnost primerno ali koristno, da
sprejme določen ukrep, ki bo pomenil izvrševanje te pristojnosti. Zato
13

I. odstavek 5. člena PES.
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namen načela subsidiarnosti presega delitev pristojnosti na izključne in
deljene in je bistveno vprašanje, ki ga zastavlja, vprašanje koristnosti. In
ravno to je glavni problem uporabe tega načela. Pravna presoja koristnosti izvrševanja določene pristojnosti ni mogoča, če za to ne obstojijo
natančna merila. Merili, zapisani v 5. členu, nista natančni in glede na
naravo načela se upravičeno postavlja vprašanje, ali je sploh možno
postaviti merila, ki bi bila natančna in hkrati dovolj splošna, da bi bila
uporabna v vseh primerih. Za presojo upravičenosti delovanja Unije
mora namreč predlagani ukrep prestati dva preizkusa. Prvi preizkus
Komisija14 imenuje preizkus primerjalne učinkovitosti15 in se nanaša na
prvi del dikcije člena, ki določa, da: »Unija deluje na področjih … samo,
če in kolikor države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev nameravanih ukrepov …« Drugo merilo je merilo »dodane vrednosti« (Estella,
2002), ki določa, da »države članice zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov (cilje) laže dosežejo na ravni Unije«. Če se izkaže, da je delovanje Unije glede na učinkovitost upravičeno, sledi preizkus proporcionalnosti, ki je posledica uveljavitve načela proporcionalnosti. Gre za
presojo, ali vsebina in oblika ukrepanja Unije presežeta tisto, kar je potrebno za dosego ciljev ustave.
Definicija načela subsidiarnosti je tudi v predlogu evropske ustave
problematična, saj ostaja praktično enaka. Kljub temu da je ustava razjasnila dilemo izključnih pristojnosti, ostaja veliko vprašanje, na kako presojati učinkovitost določenega ravnanja Unije, če za to nimamo konkretnih meril. Dober dokaz za zgornje trditve nedvomno ponuja tudi praksa
Sodišča evropskih skupnosti, ki jo še najbolje označuje beseda previdnost.16 Previdnost sodišča je gotovo posledica dejstva, da je subsidiarnost, kot rečeno, pretežno politični razmislek oziroma ocena o učinkovitosti oziroma primernosti ukrepanja ali neukrepanja Unije na določenem
področju. Načelo subsidiarnosti bi bilo sposobno sodne presoje le, če bi
bilo formulirano tako, da bi se ga dalo objektivizirati (Kapteyn, 1991: 35).
Morda gre tak pristop sodišča pri njegovi uporabi pripisati tudi dejstvu,
da je sodišče doslej delovalo integracionistično in da je cilj načela subsidiarnosti ravno v nasprotnem, zaradi česar ga sodišče sprejema, kot da
deluje proti evropski integraciji, predvsem pa proti razvoju sistema pristojnosti Skupnosti (Estella, 2002: 168).

14
15
16

Commission Communication to the Council and the European Parliament, Bulletin
EC 10-1992, 116.
Nekateri teoretiki ga imenujejo tudi kriterij »zadostnosti« (Estella, 2002).
Več o praksi sodišča pri uporabi načela subsidiarnosti De Burca (1998), v slovenskem jeziku pa Šabič in Rejec Longar (2003).
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PROCESNI VIDIK NAČELA SUBSIDIARNOSTI
Načelo subsidiarnosti je problematično kot materialnopravna norma, kar
pa ne pomeni, da ne more biti učinkovito kot procesna norma, saj lahko
Unija skozi postopkovna pravila svoje odločitve legitimira z večjo udeležbo nacionalnih parlamentov pri odločanju. Da bi bila subsidiarnost lahko
učinkovita procesna norma, morata biti izpolnjena najmanj dva pogoja.
Prvi je, da se ne ustanavlja novih institucij na evropski ravni, saj bi to še
dodatno zapletlo že tako relativno zapleteno institucionalno strukturo
EU. Drugi pogoj pa je, da je postopek začrtan tako, da ne blokira in upočasnjuje zakonodajnega postopka.
V okviru Konvencije je bila zaradi iskanja rešitev za navedene dileme
ustanovljena posebna delovna skupina. Konvenciji je predlagala smernice za določitev načela subsidiarnosti, na podlagi katerih je bil sprejet
predlog posebnega protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta protokol je materialnopravna pravila, ki jih določa sedaj veljavni
amsterdamski protokol, izpustil in je določil le nova postopkovna pravila
z večjo udeležbo nacionalnih parlamentov.
Nacionalni parlamenti bodo s predlaganim protokolom dobili močnejšo vlogo v zakonodajnem postopku v EU s tako imenovanim sistemom
zgodnjega opozarjanja, ne da bi hkrati s tem bistveno zavlekli zakonodajni postopek. Ta sistem namreč omogoča nacionalnim parlamentom, da
lahko v šestih tednih od datuma, ko je Komisija zakonodajni predlog odposlala, pošljejo predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta ministrov
in Komisije svoje obrazloženo mnenje. V mnenju morajo navesti razloge,
zakaj predlog štejejo kot neskladen z načelom subsidiarnosti. Evropski
parlament, Svet ministrov in Komisija morajo obrazloženo mnenje upoštevati. Protokol vsakemu parlamentu daje dva glasova, pri čemer ima v
državah z dvodomnim sistemom vsak dom po en glas. Če nacionalni parlamenti podajo obrazložena mnenja o neskladnosti predloga tako, da zberejo skupaj vsaj tretjino glasov, mora Komisija svoj predlog znova preučiti. Po vnovični preučitvi se Komisija lahko odloči, da bo pri predlogu
vztrajala, ga spremenila ali umaknila. V vsakem primeru pa mora svojo
odločitev obrazložiti. Sistem, ki je obveljal v protokolu, je milejša oblika
vpletenosti nacionalnih parlamentov v zakonodajno določanje v Uniji. V
konvenciji so bili namreč predlogi za precej ostrejši nadzor nad sprejemanjem zakonodaje. Britanska poslanka in članica predsedstva Konvencije
Gisela Steward je na primer dala predlog, ki ga je sama poimenovala
»rdeči karton« in v skladu s katerim bi Komisija morala svoj predlog
umakniti, če bi obrazložena mnenja dalo najmanj dve tretjini parlamentov.17 Stewartova je predlagala tudi, da bi morali biti nacionalni parlamenti ves čas postopka obveščeni o vseh morebitnih spremembah besedila. S
17

CONV 540/03.
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tem bi nadzirali zakonodajni postopek, saj bi v primeru kršitve načela
subsidiarnosti uporabili sistem zgodnjega opozarjanja oziroma svoj »rdeči
karton«. Tak postopek bi po našem prepričanju upočasnil ali celo zaviral
zakonodajni postopek, kljub temu da je prag dveh tretjin parlamentov
visok in bi ga parlamenti verjetno uporabljali kot skrajno sredstvo.
Sistem zgodnjega opozarjanja je po naši oceni dober ex ante politični
nadzor uveljavljanja načela subsidiarnosti. V prvi vrsti omogoča enakopravnost vseh nacionalnih parlamentov držav članic EU ter znova vzpostavlja, zaradi uvedbe glasovanja s kvalificirano večino pretrgano, legitimacijsko vez med evropsko in nacionalno ravnijo. To omogoča predvsem
skozi spodbujanje nacionalnih parlamentov, da proučijo zakonodajne
predloge Komisije z vidika upoštevanja načela subsidiarnosti ter tako da
skozi sistem zgodnjega opozarjanja nacionalni zakonodajalci opozorijo
na svoje morebitne zadržke do tega predloga ter morda s tem dosežejo,
da evropski zakonodajalec te zadržke tudi upošteva. Hkrati sistem zgodnjega opozarjanja ne posega v pristojnosti Komisije in ne ustanavlja
novih institucij, ki bi po nepotrebnem večale evropsko birokracijo ter
zavlačevale zakonodajni postopek.

SKLEP
Načelo subsidiarnosti je svoje mesto v primarnem pravu Evropske unije
našlo zaradi pojava demokratičnega deficita. Načelo je zaradi svoje politične narave slaba materialnopravna norma, ker je praktično nemogoče
postaviti merila, po katerih bi sodišče lahko presojalo, ali je izvrševanje
določene pristojnosti na določeni ravni bolj oportuno. Dilema glede subsidiarnosti pa je rešljiva skozi postopkovna pravila. Zdi se, da je sistem
zgodnjega opozarjanja, kot ga je predvidel protokol ustrezen, saj dopušča vpliv nacionalnih parlamentov na način, ki ne ovira zakonodajnega
postopka in tu ne posega v pristojnost Komisije pri dajanju zakonodajne
iniciative. Očitek takemu sistemu je, da ne omogoča nobene sankcije, če
se Komisija odloči, da bo predlog kljub nestrinjanju najmanj tretjine parlamentov vendarle vložila v proceduro. A Komisija mora svojo odločitev
o usodi zakonodajnega predloga obrazložiti, kar pomeni, da bo morala
zanjo poiskati ustrezne argumente. Gre torej za prvenstveno politično
odgovornost pri odločanju Komisije, ki je v tem primeru učinkovitejša
kot možnost sprejemanja pravno zavezujočih odločitev. S tem ko so nacionalni parlamenti dobili priložnost opozarjati na kršitve načela subsidiarnosti, so se namreč znatno razširile možnosti za politično presojo
tega načela. Odprle so se nove priložnosti za vzpostavljanje javne debate
o odprtih vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje načela subsidiarnosti in to tako na nacionalni ravni kot – zaradi dolžnosti Komisije argumentirati svoje predloge – tudi na evropski.
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SUMMARY:
The principle of subsidiarity and the role of national
parliaments in the draft constitutional treaty
The definition of the principle of subsidiarity is unclear and because
of that subject to criticism among European lawyers. The problem of
its definition lies primarily in the fact that subsidiarity is more a political value than a substantive legal norm. As such it has been questioned since its adoption in the Maastricht Treaty, which caused
many problems with the implementation of the principle and its judicial review in front of the European Court of Justice. The motive
of the advocates of inclusion of subsidiarity as a material norm in
the TEC was to find a counterbalance to the dramatic expansion of
the Community competencies during the SEA period, which was accompanied with the expansion of qualified majority voting. The latter caused the emergence of the so-called democratic deficit. Namely,
under the unanimity rule Community decisions are indirectly legitimised by national parliaments through the decisive role that national
governments play in the Community’s decision-making process. On
the other hand when majority voting domestic political control by
national parliaments adopts the decision looses all significance. But
subsidiarity proved to be an inefficient guarantee for member states
that were outvoted in the Council of Ministers. The reason for this
lies in the fact that subsidiarity decides opportunity of certain Community action and it is impossible to set legal criteria that measure
opportunity of action because this is the question of politics. Convention on the future of Europe established a working group on subsidiarity with intention to find answers to the above stated questions. On the proposal of the working group the Constitutional
Treaty set the so-called early warning system, which supplements
procedural subsidiarity. Namely, the dilemma of how to use legal
norms to define political deliberation is in our opinion soluble merely through procedural rules. The early warning system enables any
national parliament to send a reasoned opinion to the Presidents of
the European Parliament, the Council of Ministers and the Commission, stating why it considers that the proposal in question does not
comply with the principle of subsidiarity. When reasoned opinions
represent at least one third of all parliaments the Commission must
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review its proposal. In that case the Commission will have to give a
reasoned opinion, which in other words means that the Commission
will have to find appropriate arguments for their stance. This provides for political accountability, which is in case of subsidiarity more
efficient than setting subsidiarity as a material norm as it establishes
a public arena for debating the open questions regarding the principle of subsidiarity on the national as well as European levels. The
aim of this contribution is therefore to Asses the proposed solutions
of the Convention on the Future of Europe regarding subsidiarity.
The first part of the contribution will focus on the circumstances,
which led to the inclusion of subsidiarity into the TEC. The second
part of the contribution will deal with the questionableness of subsidiarity as a substantive legal norm. And lastly the contribution will
shortly analyse the proposed solutions and try to answer the question whether the solutions, adopted wit the constitutional Treaty
are appropriate.
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REFLEKSIJA PRETEKLOSTI,
DOJEMANJE SEDANJOSTI, VIZIJA PRIHODNOSTI
– NOVA EVROPSKA UNIJA IN NACIONALNI
PARLAMENTI
ZLATKO ŠABIČ*
Namen tega prispevka je analiza vloge nacionalnih parlamentov
Evropski uniji. Pospešen tempo evropskih integracijskih procesov
vodi do čedalje večjega prenosa pristojnosti držav članic na institucije Evropske unije. Kot organ, ki soodloča na ravni Evropske unije,
Evropski parlament te procese aktivno spremlja, pomembno vlogo
pri delovanju Evropske unije pa pridobivajo tudi nacionalni parlamenti. Prispevek predstavi kompleksnost okolja, v katerem delujejo
nacionalni parlamenti, ter okoliščine, v katerih so države članice
postopoma priznavale določeno vlogo nacionalnih parlamentov v
evropskih integracijskih procesih. Ta proces se je odražal tudi v
nedavni razpravi o prihodnosti Evropske unije, ki se je sklenila s
predlogom Pogodbe o ustavi za Evropo, ki je vlogi nacionalnih parlamentov posvetila posebno pozornost. Na koncu se prispevek dotakne še (z)možnosti nacionalnih parlamentov tako za ustrezno spremljanje procesov odločanja v Evropski uniji kot tudi za vplivanje na te
procese.

* Dr. Zlatko Šabič je izredni profesor mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene
vede Univerze v Ljubljani. Prispevek temelji na analizah, opravljenih v okviru raziskav Centra za proučevanje mednarodnih odnosov, na programu Ministrstva za
šolstvo znanost in šport, »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006: Slovenija in nadaljnji razvoj Evropske Unije« (št. projekta: V5-0532). Za koristno izmenjavo mnenj o
tej tematiki ter vse komentarje k zgodnejšim verzijam tega prispevka se avtor tega
prispevka zahvaljuje izr. prof. dr. Hubertu Isaku z univerze v Gradcu, mag. Milanu
Brglezu s Fakultete za družbene vede ter uredniku, izr. prof. dr. Dragu Zajcu. Odgovornost za besedilo ter vire, uporabljene v njem, je seveda avtorjeva.
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UVOD
V literaturi o evropskih integracijskih procesih1 se je vseskozi načenjalo
vprašanje vloge nacionalnih parlamentov,2 šele od začetka devetdesetih
let 20. stoletja pa je ta problematika dobila večjo pozornost. Vzrok za to je
pospešen tempo evropskega integracijskega procesa, ki je omogočal prenos večih pristojnosti na institucije Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije. Za Evropsko unijo je pomembno, da se pristojnosti Evropskega
parlamenta širijo skladno s poglabljanjem integracije. Hkrati pa se Evropski parlament v marsičem ne more primerjati z nacionalnimi parlamenti,
saj so bližje prebivalcem posameznih držav in imajo tudi večstoletno tradicijo. Zato se njihovo postopno vključevanje v širši proces odločanja
Evropske unije zdi logičen korak k utrjevanju integracijskega procesa.
Že danes nacionalni parlamenti igrajo pomembno formalno vlogo v
Evropski uniji. Nanje se nanaša 313. člen Amsterdamske pogodbe,3 ki
govori o ratifikaciji pogodbe »skladno z … ustavnimi pravili« držav članic. Pomen nacionalnih parlamentov pa se ne konča pri formalnih zahtevah, ki jih v zvezi z njimi terja proces ratifikacije pogodb Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije. Nacionalni parlamenti so namreč pogosto
med prvimi, ki se odzivajo na dogajanja v Bruslju. Tako vstopajo v krog
akterjev, ki pomagajo socializirati sebe in prebivalce svojih držav v kontekst norm in vrednot, ki se oblikujejo v Evropski uniji. Socializacija je
zapleten proces, v njem imajo svojo vlogo številni akterji, in Evropska
unija svoje vloge v tem procesu ne bi smela podcenjevati. Bolj ko bi se
odločevalske strukture Evropske unije oddaljevale od svojih državljanov,
večji vpliv bi imela stališča drugih akterjev, ki sooblikujejo in vplivajo
na dojemanja Evropske unije s strani njenih prebivalcev. Med te akterje
sodijo tudi nacionalni parlamenti.
Kompleksnost okolja, ki ga pomaga ustvarjati Evropska unija, in vpenjanje nacionalnih parlamentov vanj terjata razpravo o tem, kakšna je ali
naj bi bila vloga nacionalnih parlamentov, še posebej v času po ratifikaciji Pogodbe o Evropski uniji. Takšna razprava se lahko dotika različnih
tematik, kot so:
a) okoliščine, v katerih delujejo nacionalni parlamenti, ko gre za evropske zadeve;
b) obstoječe stanje; kakšna je vloga nacionalnih parlamentov v sedanji
zakonodaji Evropske unije;
1, 2
3

Glej npr. Valentine (1979).
OJ C 340, 10. november 1997. Razen če v besedilu ni drugače opredeljeno, povzemanje ali citiranje primarne zakonodaje Evropske skupnosti temelji na dokumentih, ki
so prevedeni v slovenščino. Ti so dostopni na straneh Službe vlade za Evropske zadeve (http://www.gov.si/svez/,12. avgusta 2004). Pri tem kaže opozoriti, da gre večinoma za neuradne prevode. Za primerjalno analizo ratifikacijskih postopkov v državah članicah Evropske unije po podpisu Amsterdamske pogodbe glej Thurner in
Stoiber (2002).
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c) obstoječe institucionalne rešitve: analiza uveljavljenih možnosti udejstvovanja nacionalnih parlamentov v zakonodajnih aktivnostih Evropske unije;
d) nove možnosti parlamentarnega udejstvovanja;
e) priložnosti, ki se nacionalnim parlamentom ponujajo s Pogodbo o
ustavi za Evropo;
f) pogoji za uspešno uveljavljanje oblik parlamentarnega udejstvovanja.
Namen tega prispevka je združiti vse te tematike v nekakšen mini
portret sodobne vloge nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Prispevek bo najprej pojasnil okolje, v katerem delujejo nacionalni parlamenti,
predvsem z vidika državljana Evropske unije. Ne smemo namreč pozabiti, da nobena institucija ne deluje v vakuumu, in torej ni sama sebi
namen. Mednarodna organizacija nastane zato, ker se akterji strinjajo,
da je potrebna. Ko enkrat nastane, se bo vsaka mednarodna organizacija
bojevala za svoje preživetje – toda tudi ona lahko »ugasne«, če se akterji
strinjajo, da ne služi več svojemu namenu oziroma če je zunanje okolje
ne sprejema več. V tem kontekstu Evropska unija ni izjema. Zatem bo
ponujen kratek zgodovinski pogled na pomen in vlogo nacionalnih parlamentov. Ugotoviti bo mogoče, da je zgodovina parlamenta kot mednarodnega akterja bistveno daljša, kot se zdi na prvi pogled – kolektivni
spomin glede na mednarodno aktivnost in konkretne dosežke nacionalnih parlamentov v mednarodnih odnosih se je razvil že mnogo let pred
nastankom Evropskih skupnosti. Sledi osrednji del prispevka, v katerem
bo govora o vključevanju nacionalnih parlamentov v evropske integracijske procese po podpisu Maastrichtske in Amsterdamske pogodbe, o
predlogih, ki so glede njihove vloge krožili po sprejetju Laekenske deklaracije, ter o prihodnji vlogi nacionalnih parlamentov, kot ga predvideva
Pogodba o ustavi za Evropo. Prispevek bo sklenjen z obravnavo pogojev,
ki so nujni, da nacionalni parlamenti svoje možnosti delovanja v okviru
Evropske unije tudi optimalno uresničujejo.

DOJEMANJE NOVE EVROPSKE STVARNOSTI
Zdi se, da so podpora in zmerno velika pričakovanja državljanov Slovenije glede naše prihodnosti v Evropski uniji med drugim povezana tudi z
razočaranjem nad svojo lastno državo. Javnomnenjska raziskava Eurobarometra namreč kaže, da je malo državnih institucij, ki bi jim slovenski
državljani zaupali, še najmanj prav nacionalnemu parlamentu, ki mu
zaupa le 25 odstotkov vseh vprašanih (Eurobarometer Slovenija, 2004:
10). Po drugi strani pa podatki kažejo, da Evropskemu parlamentu zaupa
skoraj 60 odstotkov vprašanih (ibid.: 17).
Pri interpretaciji teh rezultatov je seveda treba biti previden, saj na

134

XSLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTIX

odnos prebivalcev do institucij vpliva več dejavnikov. Državljani Slovenije morda res zaupajo Evropskemu parlamentu, kot nakazuje raziskava.
Po drugi strani pa tega niso dokazali na evropskih volitvah junija 2004,
saj je bila volilna udeležba le 28-odstotna. Evropskemu parlamentu niti
nekatera druga gibanja ne gredo v prid. Volilna udeležba na volitvah za ta
parlamentarni organ od prvih volitev leta 1979 stalno upada (glej sliko 1).
Slika 1: VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 1979–2004
– odstotek volilne udeležbe

Vir: Turnout trends at European elections,
http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/en/results1306/turnout_ep/tu (21. september 2004).

Razlogi za skromno udeležbo na volitvah so lahko različni. Po eni strani
bi lahko govorili o prevladi lokalnih interesov. Državljanom Slovenije je
»bližja« udeležba na volitvah v nacionalni parlament, saj ta še vedno odloča o številnih življenjsko pomembnih vprašanjih in interesih prebivalcev. Slovenski državljani so tudi bistveno bolj izpostavljeni nacionalnemu parlamentu kot Evropskemu parlamentu.4 Po drugi strani pa je med
razloge mogoče vključiti tudi neizpolnjena pričakovanja domačih javnosti v posameznih državah članicah glede tega, kar naj bi zanje naredil
Evropski parlament. Začetno navdušenost pogosto zamenja evroapatičnost, ki se izrazi v dramatičnem upadu zanimanja za evropske volitve.
Primer takšnega zasuka v volilni udeležbi je avstrijski elektorat, kjer je
na prvih volitvah v Evropski parlament glasovalo več kot 67 odstotkov
avstrijskih državljanov, na naslednjih, leta 1999, kar tretjina manj, odstotek pa se ni bistveno spremenil niti na volitvah leta 2004.5
4

5

Slovenski državljani npr. ne morejo spremljati neposrednih prenosov sej Evropskega parlamenta, kar ni trivialen podatek. Če je soditi po raziskavi Eurobarometra,
slovenski državljani dobimo največ informacij o Evropski uniji prav prek televizije
(Eurobarometer Slovenija, 2004: 15).
Rezultati volitev v Evropski parlament so na voljo na http://www.elections2004.
eu.int (20. september 2004).
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Eurobarometrova raziskava kaže tudi to, da v primerjavi z vprašanimi
iz drugih držav članic Evropske unije slovenski državljani sicer ne bi dobili nezadostne ocene, ko gre za poznavanje te mednarodne organizacije,
odlične pa tudi ne. Če že dobro vemo, da je zastava Evropske unije temnomodre barve z rumenimi zvezdami, pa je naše znanje precej slabše, ko
pridemo do bolj konkretnih, a še vedno precej splošnih vprašanj. Tako je
recimo le 30 odstotkov vprašanih pravilno odgovorilo, da Evropske unije
ne sestavlja zgolj 12 držav članic. Med vprašanimi jih je 48 odstotkov
znalo povedati, da poslance v Evropski parlament volimo neposredno, le
32 odstotkov pa je vedelo, da teh poslancev ne volimo vsako leto.6 Zato je
iluzija pričakovati, da bi se slovenski in nasploh evropski državljani opredeljevali do še bolj podrobnih vprašanj, ki so povezani z Evropsko unijo,
saj o njih vedo malo ali pa sploh nič.7
Problem poznavanja Evropske unije tiči v ustrezni informiranosti, ne
samo o njeni zunanji podobi, ampak predvsem o tem, kaj ta institucija
dejansko sploh dela. Gre za probleme, s katerimi se bomo slovenski
državljani pogosto srečevali: nerazumevanje in netransparentnost odločanja oziroma delovanja evropskih institucij, s tem pa tudi dvomi o
demokratičnosti teh procesov. Primere lahko iščemo v tako imenovani
komitologiji,8 v procesu odločanja Sveta Evropske unije, kjer so prava,
6
7

8

Vsi podatki iz Eurobarometer Slovenija (2004: 13).
Na tem mestu se lahko postavi vprašanje, kakšna je uporabna vrednost védenja o
Evropski uniji, ki naj bi ga imeli njeni prebivalci.. Odgovor je treba iskati skozi prizmo elitistične dileme, ki izhaja iz državnocentričnega razumevanja Evropske unije.
Izgraditev integracije od zgoraj navzdol, širjenje informacij in prevelika transparentnost procesa odločanja se lahko na kratki rok, ko je treba sprejemati politično občutljive odločitve, izkaže za neučinkovito. Na dolgi rok pa je takšna interpretacija
términa (ne)učinkovitosti lahko vprašljiva, saj državocentričnost in z njo elitizem
sama po sebi ne pripomoreta k izgraditvi in utrjevanju občutka pripadnosti prebivalcev Evropske unije tej instituciji in njeni domnevni demokratičnosti (primerjaj
Moravcsikovo razpravo v nadaljevanju tega prispevka). Države članice so z reformo
obstoječe pogodbe sicer poskušale dati vtis zavedanja morebitnih posledic, ki bi jih
na integracijo imela prevladujoča državocentričnost ter z njo povezana elitizem in
netransparentnost. Ko so postavljale temelje Konvenciji o prihodnosti Evrope v
Laeknu leta 2001 so namreč sklenile, da naj bo razprava o prihodnosti Evrope strukturirana tako, da bodo vanjo vključeni vsi akterji in posamezniki, tako na nacionalni
kot mednarodni ravni (European Council Meeting in Laeken, 14–15 December 2001,
Presidency Conclusions, SN 300/1/01 REV 1, odstavek I/3). Čas pa bo pokazal, ali je
ta pristop dosegel (domnevno zaželene) učinke. Ne smemo pozabiti, da je bila prihodnost Evrope deležna široke javne razprave že v poznih štiridesetih letih prejšnjega stoletja, kjer je bilo med drugim govora tudi o neposredno voljenem evropskem
parlamentu. Na koncu so države razpravo bolj ali manj ignorirale, namesto neposredno voljenega parlamenta pa je nastala Skupščina Sveta Evrope z imenovanimi
poslanci (Šabič, 1995: 38–43).
Komitologijo ponavadi opredeljujemo kot niz najrazličnejših odborov, v katerih poteka proces odločanja o tem, kako se bo izvajala zakonodaja, sprejeta na ravni
Evropske unije. V proces so vključeni predstavniki držav in Komisija, Evropski parlament pa šele s Pogodbo o ustavi za Evropo. Skladno z 202. členom Amsterdamske
pogodbe (člen I-37 Pogodbe o Ustavi za Evropo) je Komisija sicer odgovorna za izva-
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vsebinska pogajanja bolj kot ne skrita očem javnosti (Peterson in Bomberg, 1999; Soetendorp in Hosli, 2000; Lozar, 2003), in ne nazadnje tudi
v zakonodajalnem procesu nasploh, od pisanja prvih osnutkov dalje.
»Vse to povzroča velikansko informacijsko luknjo in odtujenost od državljana [Evropske unije]« (Sandstrom, 2003: 1307).
Neobveščenost o Evropski uniji je lahko vzrok (naivnega) zaupanja
vanjo.9 Toda pot od neinformiranosti do odtujenosti je sila kratka, odtujenost Evropske unije od svojih prebivalcev pa lahko začne zbujati
dvome o njeni demokratičnosti. Vendar Moravcsik (2003: 38) trdi, da o
nedemokratičnosti Unije ne kaže govoriti in da s tega vidika pri največjem združevalnem procesu v zgodovini Evrope ni treba sprožati alarma.
Usodo Evropske unije namreč določajo države, njeni predstavniki pa so
izvoljeni na demokratičnih volitvah. Evropska unija morda res ni neposredna in državljanom v celoti odprta demokracija, toda pri tem ji države
članice v ničemer niso za zgled. Z drugimi besedami, zelo nepošteno je
od Evropske unije zahtevati standarde, ki jih ne morejo izpolniti niti
njene države članice. Moravcsik (ibid.: 44) nadaljuje, da obstaja kup stvari, ki se odločajo na nacionalni ravni. Primeri takšnih, za državo zelo pomembnih področij so: davčna politika (dohodnino plačujemo neposredno svoji državi), zdravstvo, izobraževanje in lokalna samouprava. Da o
zadevah vojaško-obrambnega značaja in policiji, ki so trdno v domeni
držav, niti ne govorimo.
Tudi znamenite teze o bruseljski birokraciji, trdi Moravcsik (ibid.: 40),
so privlečene za lase. Po Moravcsiku »Evropa« daje delo približno 30.000
uradnikom; kar je ena štiridesetina števila uradnikov, ki jih v svojih
osrednjih institucijah zaposlujejo Združene države Amerike. Če za primerjavo vzamemo še Slovenijo: v Bruslju dela skoraj toliko uradnikov,
kot jih je zaposlenih v organih državne uprave Republike Slovenije.10
Tudi s finančnega vidika je Evropska unija pravi palček v primerjavi z
državami članicami. V njeno blagajno neposredno priteče vsega 1,2 do
1,3 odstotka skupnega bruto družbenega proizvoda držav članic.
Z navedenimi argumenti se je mogoče strinjati, ne povedo pa nam
vsega o (ne)demokratičnosti Evropske unije. Enako, če ne celo bolj pomembno je odgovoriti na vprašanje, kako dojemamo Evropsko unijo, pa
najsi gre za politika, gospodarstvenika ali posameznika. Razumevanje
procesov in odnosov v mednarodni skupnosti namreč ni nujno vezano
na tisto, kar neka mednarodna organizacija počne, ampak tudi glede na

9
10

janje sprejete zakonodaje. Vendar se države niso želele odpovedati nadzoru nad Komisijo tudi na izvršilni ravni – od tod tudi njihova navzočnost v teh odborih. O problematiki komitologije glej Yataganas (2001).
Morda lahko v to kategorijo štejemo tudi slovensko zaupanje v Evropski parlament.
Dne 1. avgusta 2004 je bilo tam zaposlenih 34.093 oseb. Vir: Kadrovska služba Republike Slovenije, http://e-uprava.gov.si/ispo/zaposleni/osnovna.ispo?pageToModul=
/zacetna.jsp (30. september 2004).
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to, kako jo dojemamo, ter naša pričakovanja o tem, kaj ta organizacija
zmore. Zgodovine Evropske unije pravzaprav ne pišejo državniki oziroma državnice, kot so Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Robert Schuman, Margaret Thatcher, John Major, François Mitterand in drugi, pa
čeprav se podpisujejo na njene mejnike. Vodje držav in vlad so le vrh ledene gore, pod katerim se vseskozi soočajo idealisti, ki na podlagi lastne
konstrukcije realnosti iščejo poti k integraciji prek tistega, kar se je zdelo
objektivno mogoče, in realisti, ki takšnega preskoka niso sposobni. Pod
vrhom te gore se skriva tudi socializacijska funkcija mednarodnih (bilateralnih in multilateralnih) interakcij. Te se ne odvijajo po pravilih igre ničelne vsote. Preference posameznega akterja se oblikujejo glede na preference drugega akterja ali akterjev in obratno. Tudi stališča, ki jih
politične elite držav članic Evropske unije ponujajo prebivalcem svojih
držav, so odsev takšne socializacije. Rezultat teh procesov je kreiranje
novih realnosti (Wind, 2001: 70) – današnje Evropske unije na primer, ki
je se je še med obema svetovnima vojnama zdela neuresničljiv projekt.11
V analizi socializacijske funkcije mednarodnih interakcij ne smemo
zanemariti vpliva, ki ga imajo domače javnosti na domnevanja in stališča
svojih političnih elit, s tem pa tudi na njihove preference. Kot je bilo že
pokazano, ima javnost v državah članicah Evropske unije dokaj spodbuden odnos do Bruslja. Po drugi strani pa ne gre zanemariti skepticizma,
ki vlada med državljani Evropske unije, nekje bolj nekje manj izrazito.
Kvalitativna analiza odnosa prebivalcev (držav članic) do Evropske unije
daje zanimive rezultate. Medtem ko jih manj dvomi v nujnost ekonomskega povezovanja, pa se simpatije končajo, ko gre za večje poseganje
Unije v življenje ljudi. Takrat je Evropska unija obtožena centralizma,
intervencionizma, neracionalne harmonizacije, poseganja v nacionalne
identitete.12 Če se nekoliko zamislimo, tudi sami kdaj pa kdaj s strahom
pomislimo na bruseljsko birokracijo in zahteve, za katere ta želi, da jih
izpolnimo. Skratka – zdi se, da je v primerjavi z njeno dejansko močjo in
pristojnostmi Evropska unija vendarle nadproporcionalno navzoča v
evropskem prostoru in da jo kot tako – v dobrem in slabem – dojemajo
tudi prebivalci držav članic. Odgovornost Evropske unije do svojih državljanov je tako neprimerljivo večja, kot pa je njena dejanska moč v integraciji. Prav zaradi odvisnosti Evropske unije od dojemanja njene vloge v
integracijskem procesu – tako s strani načrtovalcev politik, izvajalcev
11

12

Izjema so bili federalistično usmerjeni opazovalci. Eden takih je bil Richard Coudenhove – Kalergi (1938), ki je v svojem pamfletu, objavljenem leta 1923, pozval evropske države, naj se odrečejo t. i. Kleinstaterei, se združijo in na ta način uspešno konkurirajo ostalim regijam, kjer že obstajajo trdne entitete: Združene države Amerike,
Sovjetska zveza, Britanski imperij in Vzhodna Azija (predvsem Japonska kot najmočnejša država tistega časa v regiji).
»Perceptions of the European Union: A Qualitative Study of the Public’s Attitudes
to and the Expectations of the European Union in 15 Member States and the 9 Candidate Countries – Summary of the Results«. Study by OPTEM S.A.R.L. for the European Commission, 2001, str. 10–11, 13.
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politik kot tudi (ali predvsem) tistih, ki jih sprejete in izvajane politike
prizadenejo – si Evropska unija izgube podpore ne more privoščiti; to bi
namreč neposredno ogrozilo njen obstoj. V tej luči kaže obravnavati tudi
vlogo in pomen nacionalnih parlamentov oziroma njihov prispevek k
demokratizaciji evropskega integracijskega procesa.

NACIONALNI PARLAMENTI IN MEDNARODNA SKUPNOST
Nacionalni parlamenti so se na mednarodni ravni organizirali že konec
19. stoletja ter imeli vpliv na normativni razvoj mednarodne skupnosti.
Leta 1888 sta William R. Cremer, član spodnjega doma britanskega parlamenta, ter Frédéric Passy, član francoske skupščine, začela priprave za
vzpostavitev Medparlamentarne unije (MPU), ki je uradno nastala leta
1889. Gre za eno najstarejših mednarodnih institucij moderne dobe
sploh. MPU samo sebe razume kot »mednarodno organizacijo parlamentov suverenih držav«,13 katere temeljni cilj je koordiniranje mednarodnih
aktivnosti nacionalnih parlamentov za spodbujanje miru, varnosti in sodelovanja. Gledano iz zgodovinske perspektive je mogoče reči, da se je
MPU uveljavila kot vplivna institucija že na samem začetku svojega delovanja. Niz njenih predlogov je prispeval k oblikovanju mednarodnega
razpoloženja o nujnosti univerzalne organizacije za mir, ki bi morala
imeti tudi takšne pristojnosti, da bi svoje članice – države zavezovala k
spoštovanju sprejetih odločitev. Po koncu prve svetovne vojne so tudi politične elite ugotovile neizogibnost pacifiziranja mednarodne skupnosti
in omogočile nastanek Društva narodov (Uhlig, 1996). Seveda ne gre trditi, da je Društvo nastalo zaradi aktivnosti MPU. Vsekakor pa je koordinacija nacionalnih parlamentov v okviru MPU prispevala k oblikovanju
idej, kako vzpostaviti takšno organizacijo in za kakšne norme naj bi se
zavzemala.
Razprave o pomenu nacionalnih parlamentov so bile manj izrazite
med hladno vojno, zato pa so pričakovanja v zvezi z njihovo vlogo na nacionalni ravni postala večja v devetdesetih letih 20. stoletja. To je v Milenijskem poročilu poudaril generalni sekretar Organizacije združenih narodov Kofi Annan (2000: 69), pa tudi Generalna skupščina Združenih
narodov v svoji milenijski deklaraciji z dne 8. septembra 2000.14 V približno istem obdobju (1990–2000) je začelo naraščati tudi zanimanje za
proučevanje nacionalnih parlamentov v kontekstu nadaljnjega razvoja
Evropske unije.

13
14

Člen 1 Statuta Medparlamentarne unije.
A/RES/55/2, 8. plenarno zasedanje, tč. VIII/30.

XXPRVI DEL XX

139

NACIONALNI PARLAMENTI IN EVROPSKA UNIJA DO LETA 2000
Pogodbe, ki ustanavljajo Evropske skupnosti oziroma Evropsko unijo, ne
vsebujejo nobenih določil, povezanih z nacionalnimi parlamenti.15 Nekako to niti ni bilo potrebno. Države članice in z njimi nacionalni parlamenti, katerim so vlade držav bolj ali manj odgovorne, so namreč proces odločanja v Uniji tri desetletja uspešno nadzorovale.16 Z večjimi ambicijami
držav članic Evropske unije po integraciji od srede osemdesetih let 20.
stoletja dalje pa se je institucionalni okvir Evropskih skupnosti krepil na
račun nacionalnih struktur, odločanje pa je z uveljavitvijo večinskega
glasovanja vsaj formalno vse manj ostajalo talec nacionalnih interesov
posameznih držav članic.17
Že pred Maastrichtom so se predstavniki nacionalnih parlamentov
samoorganizirali in na srečanju v Madridu maja 1989 izrazili podporo
medsebojnemu povezovanju na ravni njihovih odborov za Evropske
zadeve. Tako je bila na srečanju 16. in 17. novembra leta 1989 v Parizu
ustanovljena Konfererenca parlamentarnih odborov za evropske zadeve
(COSAC).18 Novembra 1990 pa se je s sestala Konferenca parlamentov
Evropskih skupnosti (t. i. assises19). Nastala je na pobudo francoskega
predsednika Franćoisa Mitteranda, njen smoter pa naj bi bila med drugim obravnava vloge nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.
Pogajanja, ki so vodila do Maastrichtske pogodbe,20 se zaradi intenzivnejše splošne razprave o vlogi nacionalnih parlamentov v evropskih integracijskih procesih niso izognila tej tematiki. Medvladna konferenca se
15

16

17

18
19
20

Maurer (2002: 23) opozarja na 203. člen Pogodbe o Evropski skupnosti, ki zelo natančno določa predstavništvo držav članic v procesih odločanja Evropske unije: gre
za predstavnika države na ministrski ravni, ki ima pooblastila za sprejemanje sklepov, ki zavezujejo vlado, ki jo predstavlja. Glej tudi Zajc (2004: 221).
Pomen nacionalnega interesa posamezne članice se je hitro usidral v proces odločanja Evropske unije, saj se veliko odločitev Sveta (ministrskega organa Unije) sprejema s konsenzom,.
Poudarek je seveda na »formalno«, saj Svet svoje odločitve večinoma sprejema s
konsenzom. Formalna širitev večinskega odločanja v tem organu omenjene prakse
ne spreminja preveč (Peters, 2003: 12; Beyers, 2002). Za vsako odločitev Sveta je namreč koristna čim večja podpora, konsenza pa ni mogoče sklepati, če se mu ne pridružijo vse države članice. Po drugi strani nobena država članica ni rada preglasovana. Doseganje konsenza zahteva številna, tudi neformalna pogajanja, ki so svojevrsten motor integracijskega procesa. Na to pogosto pozabljamo, ko govorimo o transparentnosti sprejemanja odločitev v Evropski uniji. Predstavniki držav članic so pač
mnogo manj dovzetni za sklepanje kompromisov, če na njihovih pogajanjih sedijo
predstavniki tiskanih in elektronskih medijev. Glej tudi Šabič (1999: 39–53) in
Lozar (2003).
Gre za kratico iz francoščine: Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaire.
Gre za francosko besedo, ki ima več pomenov, med drugim tudi letna konferenca.
Beseda je že lepo udomačena v evropskem žargonu (Urwin, 2001).
OJ C 191, 29. julij 1992.
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je končala tako, da sta bili nacionalnim parlamentom posvečeni dve
deklaraciji. Deklaracija št. 13 govori o »Vlogi nacionalnih parlamentov v
Evropski uniji«, Deklaracija št. 14 pa o »Konferenci parlamentov«. V Deklaraciji št. 13 države članice spodbujajo večjo vključenost nacionalnih
parlamentov v aktivnosti Evropske unije. Zato naj si nacionalni parlamenti in Evropski parlament prizadevajo za medsebojno izmenjavo informacij. Posebej je poudarjeno, da morajo države članice svojim parlamentom pravočasno dostaviti zakonodajne predloge Komisije v informacijo
in morebitno obravnavo. Deklaracija št. 14 pa Evropskemu parlamentu in
nacionalnim parlamentom predlaga, da se po potrebi v okviru assises
sestajajo in obravnavajo problematiko, povezano z Evropsko unijo, pri
čemer pa ne morejo sprejemati sklepov, ki bi kakor koli zavezovali
Evropsko unijo.
Nacionalni parlamenti formalno niso veliko pridobili z Maastrichtsko
pogodbo. Je pa takšen izid pogajanj ustrezal Evropskemu parlamentu. Ta
je bil v tistem času precej zaščitniški do svojih pristojnosti, čeprav je
aktivno komuniciral z nacionalnimi parlamenti ter iskal ustrezno vlogo
zanje (Westlake, 1995: 168–169). Tudi koncept assises se ni prijel. Konferenca nacionalnih parlamentov je zasedala v Rimu leta 1990 vendar nikoli ni bila institucionalizirana – prišlo je le še do enega ad hoc srečanja leta
1999, ko se je pisal osnutek Listine o temeljnih pravicah (Judge in Earnshaw, 2003: 300). Po drugi strani pa sta maastrichtski deklaraciji pomemben vsebinski korak naprej, saj podčrtujeta pomen nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Tako je bilo državam članicam naloženo, da z
zakonodajnimi pobudami Komisije pravočasno seznanjajo svoje parlamente. Z doslednim izvajanjem takšne politike se je krepil vpliv predvsem tistih parlamentov, ki imajo takšne institucionalne izvode, da lahko
vršijo aktiven nadzor nad svojimi vladami, kot je na primer danski folketing.21
V pogajanjih, ki so vodila do podpisa Amsterdamske pogodbe,22 so
države članice obravnavale tudi položaj nacionalnih parlamentov. Rezultat pogajanj na medvladni konferenci je bil Protokol št. 13 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji (v nadaljevanju: Protokol št. 13). Ta
je vsebinsko razdeljen na dva dela. V prvem delu (odstavki 1–3) terja od
Komisije, da vse dokumente, ki jih ponuja v širšo razpravo oziroma izražajo njeno usmeritev, takoj ko je mogoče, posreduje nacionalnim parlamentom. Protokol št. 13 natančneje definira koncept pravočasnega seznanjanja nacionalnih parlamentov z zakonodajnimi pobudami Komisije,
s posebnim poudarkom na VI. poglavju Amsterdamske pogodbe (Skupne določbe na področju konkurence, obdavčitve in približevanja zakonodaje). Protokol št. 13 v tretjem odstavku določa, da mora med zakonodaj21
22

O odnosu med danskim parlamentom in vlado, ko gre za evropske zadeve, glej
Laursen (2001).
OJ C 340, 10. november 1997.
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nim predlogom Komisije in dnem, ko je zadeva uvrščena na dnevni red
Sveta, miniti šest tednov, razen ko gre za nujne primere.23 Toda Svet ima
popolno svobodo presoje, kdaj naj se besedilo predloži tudi nacionalnim
parlamentom (Maurer, 2002: 25).
Drugi del Protokola št. 13 (odstavki 4–7) opredeli status in mandat
COSAC. V skladu s protokolom lahko COSAC obravnava vsak zakonodajni predlog, ki se dotika področij svoboščin, varnosti in zaščite pravic –
teme torej, ki so pretežno obravnavane v tretjem stebru Evropske unije. S
svojimi dejavnostmi v teh okvirih mora COSAC seznanjati Komisijo, Svet
in Evropski parlament. Prav tako lahko COSAC na omenjene organe
naslavlja lastne pobude in mnenja k zakonodajnim postopkom ter
spremlja izvajanje načela subsidiarnosti.24 Posebej je poudarjeno, da
sklepi COSAC v ničemer ne obvezujejo nacionalnih parlamentov in ne
prejudicirajo njihovih stališč.
Za nacionalne parlamente Protokol št. 13 pomeni korak naprej od
Maastrichta. Za razliko od deklaracij, sprejetih v Maastrichtu, gre tokrat
za zavezujoč dokument. Pravica do obveščenosti je natančneje opredeljena. Hkrati Protokol št. 13 nalaga večjo odgovornost nacionalnim parlamentom. Ti morajo dokazati, ali so v okviru procesov odločanja Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije svoje sicer omejene pristojnosti
sploh sposobni uveljavljati.25

RAZPRAVA O VLOGI NACIONALNIH PARLAMENTOV V PROCESIH
ODLOČANJA PRIHODNJE EVROPSKE UNIJE
V razpravah o prihodnji Evropski uniji je bila nacionalnim parlamentom
posvečena še večja pozornost, in sicer v času pogajanj in podpisa Pogodbe v Nici.26 Politiki vodilnih sil v Evropi, kot so Joschka Fischer (Joerges,
Mény in Weiler, 2000), Lionel Jospin (2001), Tony Blair (2000), Gerhard
Schröder,27 Romano Prodi (2001),28 so s svojimi predlogi za prihodnjo
23

24

25
26
27

Vendar pa protokol nikjer natančno ne določa, niti kdaj v teh šestih tednih naj se
zakonodajni predlog Komisije predloži nacionalnim parlamentom niti kdo naj predloge Komisije parlamentom posreduje.
Amsterdamska pogodba vključuje tudi Protokol št. 7 o uporabi načel subsidiarnosti
in sorazmernosti. V sicer obsežnem protokolu vloga nacionalnih parlamentov ni posebej opredeljena. To nelogično pomanjkljivost glede na bistvo načela subsidiarnosti (v presojo o izvajanju zakonodaje na lokalni oz. evropski ravni mora po definiciji
biti vključen tudi nacionalni predstavniški organ) kasneje odpravi Pogodba o ustavi
za Evropo.
O tem bo tekla beseda v sklepnem delu tega prispevka.
OJ C 80, 10. marec 2001.
Gre za predlagano platformo SPD “Responsibility for Europe”, dostopno na
http://www-extern.spd.de/english/politics/Beschluss_Europa%20EN_101201.pdf
(11. avgust 2004). Glej tudi Kreile (2001).
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institucionalno ureditev Evropske unije med drugim iskali rešitve tudi
glede vloge, predvidene za nacionalne parlamente. Tako so se znova začeli pojavljati načrti o dvodomnem parlamentarnem sistemu Evropske
unije (Neuss, 2002; Pernice, 2001: 13–14), ki naj bi to institucijo bolj približala prebivalcem Unije.29 V enem domu bi sedeli sedanji poslanci
Evropskega parlamenta, v drugem pa, kot nekakšni senatorji, predstavniki nacionalnih parlamentov. Razmišljalo se je tudi o COSAC-u kot o nekakšnem prototipu drugega doma Evropskega parlamenta. Za začetek bi
po teh predlogih bilo dobro, če bi se COSAC začel dobivati pogosteje,
recimo šestkrat na leto, da bi s svojimi stališči bolj intenzivno vstopal v
odločevalski prostor Evropske unije.30 Vprašanje pristojnosti d bi po teh
predlogih bilo dobro, če bi se COSAC začel dobivati pogosteje, recimo
šestkrat na leto, da bi s svojimi stališči bolj intenzivno vstopal v odločevalski prostor E31 Podoben razmislek je ponudil tudi Jospin (2001), ki je
tehtal možnost ustanovitve stalnega parlamentarnega organa z imenom
Evropski kongres. Hkrati je Jospin nekako napovedal tudi pozneje sprejeto »malo revizijo« pogodbe, saj je zagovarjal uvedbo mehanizma
amandmajev, če bi se ti »nanašali na določila skupne politike, ki so tehnične narave« (ibid.). S takim mehanizmom naj bi države članice ogromno pridobile, saj bi se izognile dolgotrajnim postopkom ratifikacij.
Med preostalimi predlogi najdemo tudi takšne, da bi morali nacionalni parlamenti ratificirati kar vso zakonodajo, sprejeto na ravni Evropske
unije,32 ali da bi morali biti nacionalni parlamenti tisti, ki bi imenovali
Komisijo.33
Rezultat pogajanj o Pogodbi iz Nice je Deklaracija št. 23 o prihodnosti
Evropske unije, ki je za leto 2004 napovedala medvladno konferenco na
to temo.34 Proces reforme Unije naj bi se začel decembra 2001 s sestan28

29

30

31

32
33

34

“An Enlarged and More United Europe, A Global Player: Challenges and Opportunities in the New Century”, http://www.europa.eu.int/comm/laeken_council/bruges_en.htm (16. junij 2004).
To je predlog, ki smo ga prvič srečali že v svojevrstni konvenciji o prihodnosti Evrope, ki se je odvijala po drugi svetovni vojni in dosegla vrhunec na haaškem kongresu leta 1948 (Lipgens in Loth, 1988).
House of Lords, European Union Committee: European Union, Seventh Report; A
Second Parliamentary Chamber for Europe: an Unreal Solution to Some Real Problems, 72. odstavek, http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200102/
ldselect/ldeucom/48/4801.htm (17. julij 2004).
V tem smislu je francoski senator Michel Poniatowski leta 1992 predlagal Chambre
de Subsidiarité, ki bi imelo »kvazisodna pooblastila« in bi o (zlo)rabi načela subsidiarnosti odločalo neposredno pred sprejetjem zakonodajnega predloga (Maurer, 2002:
30).
Glej Pernice (2001: 12).
The Sovereign State of Europe: Burning Democracy. Interview with Jens-Peter
Bonde, MEP. Open Democracy, 27. marec 2003. Dostopno na http://www.opendemocracy.net/debates/article-3-51-1062.jsp” (31. julij 2004).
OJ C 80, 10. marec 2001. Yataganas (2001) doda, da je ta deklaracija nastala skoraj-
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kom Evropskega sveta v Laeknu. Tako v petem odstavku Deklaracija
določa, da mora biti v razpravi o prihodnosti Evropske unije obravnavana
tudi »vloga nacionalnih parlamentov v evropski arhitekturi«. Tudi iz
zakulisnih debat o tem, kaj naj bi države članice sprejele v Laeknu, je
bilo o nacionalnih parlamentih veliko govora. Michel Barnier, tedanji
član Komisije, zadolžen za regionalno politiko in institucionalne reforme,
je tako poročal o »odločnih zahtevah« po večji vključitvi nacionalnih parlamentov v proces odločanja Evropske unije.35
S tako popotnico se je 14. in 15. decembra 2001 pod belgijskim predsedstvom začel vrh v Laeknu. V sprejeti deklaraciji so se države članice
zavezale, da bodo sprožile razpravo o prihodnosti Evropske unije. Del
vprašanj v sklepih Evropskega sveta s tega zasedanja terja analizo vloge
nacionalnih parlamentov v prihodnji Evropski Uniji. Glasi se takole:
Ali naj bodo nacionalni parlamenti zastopani v novi instituciji, ob
Svetu in Evropskem parlamentu? Naj imajo vlogo na področjih delovanja
Evrope, na katerih Evropski parlament nima pristojnosti? Ali naj se
usmerijo na delitev pristojnosti med Unijo in državami članicami, na primer v postopku predhodnega preverjanja skladnosti z načelom subsidiarnosti?36
V okviru Konvencije o prihodnosti Evrope sta se za razpravo o vlogi
nacionalnih parlamentov oblikovali dve delovni skupini. Delovna skupina I se je posvečala vprašanjem izvajanja načela subsidiarnosti, Delovna
skupina IV pa splošni vlogi nacionalnih parlamentov. Delovna skupina I
je s svojim mandatom nadgrajevala amsterdamski Protokol št. 7. Člani te
skupine tako ugotavljajo, da nacionalni parlamenti v praksi že presojajo
o načinih izvedbe načela subsidiarnosti, postavljalo pa se je vprašanje, ali
te funkcije ne bi kazalo okrepiti. V tem kontekstu si je delovna skupina
zadala nalogo, da prouči, ali je treba nacionalnim parlamentom dati večjo vlogo … bodisi prek udeležbe v zakonodajnem postopku (omenjena je
bila možnost vključevanja delegacije predstavnikov nacionalnih parlamentov v Svet) bodisi z večjim nadzorom, ki bi ga nacionalni parlamenti
imeli nad sprejemanjem stališč, ki jih predstavniki vlad zastopajo v
Svetu. Premisliti kaže tudi o vprašanju večje vloge [COSAC] pri tem nadzoru. Delovna skupina bo proučila tudi potrebo po ustanovitvi ad hoc
organa za nadzor spoštovanja načela subsidiarnosti ter sestavo in pristojnosti takšnega organa.37

35
36

37

da iz nuje, saj pogajanja v Nici niso prinesla pomembnejših sprememb, vsekakor pa
so kazala na velika razhajanja med državami članicami, ki jih je bilo treba na vsak
način čim prej odpraviti.
“Commission seminar in Knokke to prepare Summit – institutional reform the focus
of discussions”. Agence Europe, 22. november 2001.
Laeken Declaration on the Future of European Union. Presidency Conclusions, European Council Meeting in Laeken, 14 and 15 December 2001, Annex I, SN
300/1/01 REV 1: 23.
Mandate of the Working Group I on the principle of subsidiarity CONV 71/02.
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Mandat Delovne skupine IV so sestavljala tri vprašanja:38
i) kakšna je vloga nacionalnih parlamentov v sedanji evropski institucionalni arhitekturi;
ii) iskanje najboljših praks – kateri režimi za so najbolj uporabni, bodisi
v zvezi z ocenjevanjem in presojo o implementaciji evropske zakonodaje bodisi v zvezi z nadzorom svojih vlad, ko gre za pripravo stališč
in odločanje o evropskih zadevah;
iii) vloga nacionalnih parlamentov v prihodnje – je treba glede vloge
nacionalnih parlamentov razmišljati o novih postopkih oziroma mehanizmih na evropski ravni?
Že od samega začetka razprav v Konvenciji se je zdelo, da neposredne
udeležbe nacionalnih parlamentov pri procesih odločanja Evropske unije
tudi v prihodnje ni mogoče pričakovati. Sprejemanje odločitev v Bruslju
je že tako precej zapleten proces, vključevanje novega akterja vanj pa bi
bilo komaj kaj drugega kot recept za njegovo ohromitev. Predstavniki
konvencije in eksperti so tako v svojih razprav še najbolj razmišljali o
mogočih oblikah obveščanja nacionalnih parlamentov in pridobivanja
njihovih mnenj o posameznih osnutkih zakonov ter o nadzoru nad izvajanjem načela subsidiarnosti. Vendar pa je, kot bomo videli v nadaljevanju, Osnutek pogodbe o ustavi za Evropo precej velik napredek glede na
prejšnje stanje: nacionalnim parlamentom so namreč dane konkretne
spodbude in pristojnosti za aktivno spremljanje evropske zakonodaje ter
sodelovanje v procesu odločanja Evropske unije.

REZULTATI KONVENCIJE IN MEDVLADNE KONFERENCE
Kaj torej osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo39 z dne 25. junija 2004
daje nacionalnim parlamentom? Protokol št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji (v nadaljevanju: Protokol) ter Protokol št. 2 o
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti40 po eni strani natančneje
operacionalizirata načela informiranosti, izčrpne obravnave zakonodajnih procesov oz. dokumentov ter sodelovanja med nacionalnimi parlamenti z Evropskim parlamentom o zadevah, s katerimi se ukvarja Evropska unija. Po drugi strani pa protokola nacionalnim parlamentom dajeta
možnost aktivnega posega v proces odločanja Evropske unije – kar je
pomembna novost.
38
39

40

Mandate of the Working Group IV on national parliaments, CONV 74/02.
Osnutek je bil 18. julija 2003 poslan v presojo državam članicam (CONV 850/03).
Medvladna konferenca držav članic se je uspešno končala s predlogom Pogodbe o
Ustavi za Evropo 25. junija 2004 (CIG 87/04).
O vlogi nacionalnega parlamenta pri uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,
ki sicer ni osrednji predmet razprave v tem prispevku, glej Šabič in Rejec Longar
(2003).
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Komisija mora praktično vse informacije oziroma dokumente, ki jih
posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu, posredovati tudi nacionalnim parlamentom. Tudi Svet mora vse svoje dnevne rede, izide pogajanj
ter zapisnike sej posredovati nacionalnim parlamentom, Računsko
sodišče pa nacionalnim parlamentom posreduje svoja letna poročila. Po
novem morajo biti nacionalnim parlamentom dostavljeni vsi osnutki zakonodajnih aktov. Nacionalni parlamenti se lahko na osnutke odzovejo
in opozorijo na morebitne probleme. Ti roki so še posebej pomembni
zato, ker imajo nacionalni parlamenti možnost, da evropske institucije
pozovejo k vnovičnemu premisleku vsebine zakonodajnega predloga, ko
gre za upoštevanje načela subsidiarnosti.41 Nacionalni parlamenti imajo
šest tednov časa, da predložijo svoje pripombe, razen v nujnih primerih;
pa še takrat jim je dano deset dni, da si osnutek lahko pogledajo in ga po
potrebi komentirajo.
Morda vsebinsko najpomembnejši pa je Protokol v delu, ki se dotika
tako imenovane male revizije,42 zapisane v členu IV-444 Pogodbe o ustavi za Evropo, ki se glasi takole:
1. Če je v delu III predvideno, da se Svet na določenem področju ali v
določenem primeru odloča soglasno, lahko Evropski svet sprejme
evropski sklep, ki Svet pooblašča, da na tem področju ali v tem primeru odloča s kvalificirano večino. Ta odstavek se ne uporablja za sklepe
vojaškega pomena ali sklepe na obrambnem področju.
2. Če je v delu III predvideno, da Svet sprejema evropske zakone in
okvirne zakone po posebnem zakonodajnem postopku, lahko Evropski svet sprejme evropski sklep, ki omogoča sprejemanje teh zakonov
ali okvirnih zakonov po rednem zakonodajnem postopku.
3. O vsaki pobudi, ki jo na podlagi odstavkov 1 ali 2 sprejme Evropski
svet, se obvesti nacionalne parlamente držav članic. Če nacionalni
parlament v šestih mesecih od dneva takega obvestila izjavi, da temu
nasprotuje, se evropski sklep iz odstavkov 1 ali 2 ne sprejme. Evropski svet lahko sprejme sklep, če ugovor ni bil podan. Za sprejetje
evropskega sklepa iz odstavkov 1 in 2 Evropski svet odloča soglasno
po pridobitvi privolitve Evropskega parlamenta, ki odloča z večino
svojih članov.
Na to pogodbeno določilo se navezuje 6. člen Protokola. Nacionalni parlamenti morajo biti obveščeni, če se v proces odločanja na opredeljenem
področju vključi Evropski svet. Skladno z omenjenim členom Protokola
lahko kateri koli nacionalni parlament v šestih mesecih od obvestila o
nameri Evropskega sveta predloži izjavo, v kateri izrazi ugovor sprejetju
41

42

Na to opozarja 3. člen Protokola, sam postopek nadzora izvajanja načela pa je opredeljen v Protokolu o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, še posebej v členih od 3 do 7.
Uradni naslov člena je Poenostavljeni postopek revizije.
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evropskega sklepa v okviru člena IV-444 Pogodbe o ustavi za Evropo. Če
do takšnega ugovora pride, evropskega sklepa ni mogoče sprejeti. Z drugimi besedami: na predlog »male revizije« imajo nacionalni parlamenti
pravico veta.
Končno je treba omeniti še to, da tudi Protokol o vlogi nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji spodbuja sodelovanje s COSAC-om. Na
tem mestu Protokol ne prinaša nič bistveno novega; tudi določba, da stališča oziroma prispevki COSAC »ne zavezujejo nacionalnih parlamentov
in ne prejudicirajo njihovih stališč«, ni izostala.

POGOJI ZA UVELJAVLJANJE OBLIK
PARLAMENTARNEGA UDEJSTVOVANJA
Določila Protokola št. 1 in Protokola št. 2 bodo morali nacionalni parlamenti interpretirati in uveljavljati v širšem kontekstu njihovega sodelovanja z vladami. Preciziranje vloge nacionalnih parlamentov je pomemben
dosežek Pogodbe o ustavi za Evropo. Hkrati je za nacionalne parlamente
enako, če ne celo bolj pomembna samoorganiziranost ter posledično
vzpostavitev in izkoriščanje notranjih institucionalnih možnosti za nadzor in pozorno spremljanje dela svojih vlad. Izjemno pomembno je
poznavanje tako institucij kot politik Evropske unije. Ob siceršnji obremenjenosti z nacionalnimi temami se morajo poslanci nacionalnih parlamentov zavedati tudi kompleksnosti procesov odločanja v Uniji. Če jih
hočejo aktivno spremljati, morajo biti o njih ustrezno obveščeni in posledično sposobni strokovne presoje. Slednja ni mogoča brez podpore kakovostnih analitskih služb ter ekspertov, tudi zunaj parlamenta. Enako
pomembna je tudi optimalna koordinacija strokovnih služb vseh vej
oblasti, ki ne bo dopuščala niti medinstitucionalne niti medresorske tekmovalnosti. Aktivna izmenjava informacij in ekspertiz, povezanih z
evropskim integracijskim procesom, bo prispevala k boljši obveščenosti,
kar bo zaželeno tako z vidika nacionalnih interesov kakor tudi z vidika
spremljanja postopkov, ki vodijo do sprejetja oziroma izvajanja odločitev
Evropske unije. Brez znanja, organiziranosti ter koordinacije bodo nacionalni parlamenti postavljeni na margine procesa odločanja in ne bodo
mogli veliko prispevati k večji preglednosti procesov odločanja Unije.43

43

Ni odveč poudariti, da med majhnostjo države in (ne)angažiranostjo nacionalnih
parlamentov ni nobene korelacije Za primerjalno analizo nacionalnih parlamentov
in njihove aktivnosti v zadevah, ki se tičejo Evropske unije, glej Maurer in Wessels
(2001).
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SKLEP
Institucije Evropske unije nosijo odgovornost za svoje odločitve. V tem
kontekstu je vloga Evropskega parlamenta ključna, soodločanje pri sprejemanju evropskih zakonov kakor tudi možnost izglasovanja nezaupnice
Komisiji pa sine qua non nadaljnjega razvoja evropske integracije. Ni pa
Evropski parlament edina parlamentarna institucija, ki skrbi za spremljanje procesov odločanja Evropske unije. V ta proces vse bolj aktivno vstopajo tudi nacionalni parlamenti, kar jim omogoča tudi Pogodba o Ustavi
za Evropo.
Protokoli k Pogodbi, ki opredeljujejo vlogo nacionalnih parlamentov,
predstavljajo le okvir za uveljavljanje podeljenih pristojnosti. Evropska
unija morda res ni tako deficitarna na področju demokracije, kot se zdi
na prvi pogled. Toda Evropska unija se ne more izogniti procesu konstrukcije in s tem dojemanja njenega pomena, ki nastaja med akterji znotraj in zunaj njenih meja. Evropska unija mora spodbujati tokove povratnih informacij in je od njih odvisna. Odziv Evropske unije nanje je nujen,
saj ohranja duhovni prostor za ustvarjanje novih vizij za prihodnost ter
hkrati utrjuje podlago za njeno dolgoročno preživetje.
Nacionalni parlamenti so vedno bolj vpeti v proces komuniciranja
Evropske unije z njenim okoljem. So nekakšen posrednik med Evropsko
unijo in njenimi prebivalci. Njihova vloga je pošiljati kritične, vendar
strokovno podprte signale Evropski uniji. Pasiven ali strokovno nepodkovan poslanec nacionalnega parlamenta namreč ne koristi evropskemu
integracijskemu procesu in nastajanju skupnih (»evropskih«) vrednot in
norm; nekako posredno prispeva h kreiranju nestabilnosti v regiji, saj ne
pomaga utrjevati občutka pripadnosti skupnemu – ne konstruira Unije
kot dolgoročne, koristne realnosti, ki presega državnocentrično dojemanje evropskega integracijskega procesa.
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SUMMARY:
The reflection of the past, the comprehension of the present,
the vision of the future – New European union and
national parliaments
The purpose of this paper is to analyse the role of national parliaments in the contemporary European Union. An accelerating tempo
of the European integration process has been increasingly transferring the competences from member states to the Union itself. The
European Parliament may be the most important parliamentary
body that scrutinises and influences the decision-making process in
the European union, but national parliaments are also becoming an
important actor in this process. The paper first discusses the complexities of the environment in which national parliaments operate, and
the conditions that have made the member states become aware of,
and recognise, the increasingly important role of national parliaments in the European integration process. This trend was reflected
in the debate on the future of the European Union. Its product – the
Treaty establishing a Constitution for Europe – pays special attention to the role of national parliaments in the European Union. Finally, the paper studies the scope and opportunities for national parliaments adequately to scrutinise and influence the decision-making
process in the European Union.
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EVROPSKE VOLITVE
IN IDEOLOŠKO-POLITIČNE CEPITVE
MILAN ZVER*
Evropske volitve so potrdile gibanje v smeri utrjevanja dvopolnosti,
ki dolgoročno zagotavlja večjo demokratično stabilnost. Dvopolnost
je vse manj prikrito navzoča tudi v slovenski politiki, ki se bo v prihodnje najverjetneje strukturirala po evropskem vzorcu, to pomeni z
manjšimi strankami oplemeniten sistem z dvema prevladujočima
strankama, npr. socialdemokratsko in ljudskodemokratsko. Liberalnodemokratska opcija je v Evropi doživela »Fukuyamin triumf«, a le
kot koncept, ne pa kot organizirana »centristična« politična sila. Politični programi evropskih strankarskih združenj vse bolj konvergirajo. Tudi ideološko so postavljeni na skupne temelje, a izvorne
vrednotne razlike so ostale in se kažejo v »pomenskem« obstoju con
enakosti in svobode. Kajti nosilna vrednota levice je enakost, desnice
pa svoboda. Vrednote postajajo osrednji »diferencial« političnega,
zato lahko govorimo o svojevrstni revitalizaciji političnih ideologij,
saj so vrednote ključni konstitutivni del ideologije.

*

Politolog dr. Milan Zver, predavatelj sociologije na Ekonomsko poslovni fakulteti
v Mariboru in minister za šolstvo in šport v Vladu RS. Raziskovalno se ukvarja s
politično in ekonomsko sociologijo.
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UVOD
Volitve v evropski parlament 2004 pomenijo, takoj za indijskimi, največjo
demokratično prakso na svetu. Ker so na letošnjih nastopile prvič tudi
nove članice, na tleh Evropske unije bolj množičnega demokratičnega
dogodka še ni bilo. Svoj glas je oddalo okoli 155 milijonov Evropejcev. Po
drugi strani pa nosi ta dosežek grenak priokus, saj je bila udeležba
komaj 45,3-odstotna, v novih članicah celo 26,4-odstotna. Nizko udeležbo si lahko razlagamo z dejstvom, da evropska politična struktura še ni
čisto izpopolnjena in definirana. Še nižja udeležba v novih članicah pa je
po eni strani lahko posledica razširjenega prepričanja, da se kaj veliko ne
da storiti v visoki EU-politiki, še najmanj strankarsko-parlamentarni.
Deloma pa je udeležba izraz nižje politične kulture v (še vedno) tranzicijskih družbah, ki vselej bistveno vpliva na politično abstinenco. Mnogi pa
iščejo razloge za nizko volilno participacijo v t. i. demokratičnem deficitu, ki naj bi pomenil premajhno možnost dejanskega vpliva ljudi na
evropsko politiko.
Razmerje moči v Evropskem parlamentu po volitvah 2004 ostaja podobno prejšnjim, s tem, da je evropska ljudska stranka (EPP) nekoliko
utrdila svojo primat nasproti drugi in edini konkurenčni stranki, to je
stranki evropskih socialistov (PES). Kot prikazuje tabela 1, imajo vse
druge uvrščene stranke bistveno slabši rezultat.
Tabela 1: Rezultati volitev v evropski parlament
EPP

PES

ELDR

278
38.0 %

199
27.2 %

67
9.2 %

Greens/
EFA
41
5.6 %

EUL/
NGL
39
5.3 %

UEN

EDD

drugi

Skupaj

27
3.7 %

15
2.0 %

66
9.0 %

732 sedežev
100 %

V evropski politiki bi lahko, ne samo na podlagi rezultatov teh volitev,1
zaznali naslednja gibanja:
– oživitev ideološke diferenciacije na podlagi vrednot,
– nadaljnje vzpostavljanje politične polarizacije in zaton t. i. čistih centralističnih strank.

1

Znano je, da je v Sloveniji na evropskih volitvah zmagala Nova Slovenija, ki je skupaj s koalicijsko partnerko Slovensko demokratsko stranko dobila 4 sedeže, levi, Liberalna demokracija Slovenije in Združena lista socialnih demokratov, pa sta dobili
skupaj 3 sedeže v evropskem parlamentu. Na volitvah za Državni zbor Republike
Slovenije (3. oktober 2004) je znova zmagala desnosredinska Koalicija Slovenija, le
da je tokrat dobila relativno večino Slovenska demokratska stranka z 29 sedeži, s 23
ji sledi največja stranka na levi sredini, to je Liberalna demokracija Slovenije. Vseh
drugih pet strank si je razdelilo drugih 36 sedežev od skupaj 90. Dvopolna politična
razdelitev se je potrdila tudi na teh volitvah.

XXDRUGI DEL XX

155

VNOVIČNA OŽIVITEV POLITIČNE IDEOLOGIJE
Ime ameriškega političnega analitika Francisa Fukuyame je od izida znamenitega dela The End of History (1989) postalo sinonim za frazo o
koncu ideologije. Po padcu komunizma naj bi ideološka evolucija dosegla končno točko, liberalna demokracija naj bi postala finalna oblika
ljudske vladavine oz. političnega sistema.
Popolnoma drži, da danes ni več tako radikalnih političnih cepitev in
ideoloških spopadov med strankami in gibanji, kot so bile npr. v prvi polovici prejšnjega stoletja in ki so se zavlekli vse do konca 80. let. Totalitarne politične ideologije in prakse resnično postajajo preteklost, zahodni
model liberalne demokracije je preživel vse druge demokratične ponudbe, kar je Fukuyamo navedlo na stališče, da je liberalna demokracija doživela »triumf«. Toda kljub temu imajo te smele teze le omejeno veljavo!
Najprej se ozrimo na vprašanje politične ideologije. Politična ideologija ni izginila, če je seveda ne razumemo Marxovem2 ali Oakeshottovem3
‘negativističnem’ pojmovanju. Politično ideologijo lahko dojemamo tudi
tako, da jo odrešimo omadeževanosti in jo razumemo kot normalni politični fenomen, ki je in bo spremljal politično življenje. Po Heywoodu je
ideologija bolj ali manj koherenten sistem kritike (običajno na podlagi
svetovnega nazora), vrednot (ki predstavljajo »želeno prihodnost« oz.
vizijo »dobre skupnosti«) in strategije (kako doseči vse to) (2000: 22–23).
Politična ideološka evolucija je doživela svojo standardizacijo in konvergenco. Radikalne in ekskluzivistične politične ideologije, kot so komunizem, nacizem in fašizem, so bile v drugi polovici 20. stoletja zamenjane z ‘mehkimi’ ideološkimi usmeritvami,4 torej takimi, ki ob danih
različnostih izhajajo iz skupnih načelnih in sistemskih rešitev.
Toda to zagotovo ne pomeni, da je konec političnih ideologij. Nasprotno, glede na vnovično oživitev poudarjanja vrednot v javnem, še posebej
v političnem življenju lahko sklenemo, da politične ideologije doživljajo
svojevrstno renesanso. Vrednote postajajo ključen dejavnik povezovanja
2

3

4

Karl Marx je ideologijo razumel kot lažnivo oz. varljivo zavest (‘false consciousness’). Vladajoči razred, ki poseduje družbeno moč, naj bi nadziral kroženje prevladujočih idej v družbi, s katerimi je upravičeval svojo pozicijo v družbi (Giddens,
1997: 381).
Michael Oakeshott (1901–1990) je znan britanski politični filozof, predstavnik klasičnega konzervativizma, se je zavzemal za neideološki slog politike: »Ideologije so
dovršeni sistemi misli, ki usmerjajo politiko k abstraktnim načelom in ciljem, vstran
od praktičnih in zgodovinskih okoliščin.« (glej Heywood, 2000: 23).
V zadnjih letih se je povečal pomen islamskega fundamentalizma, politično-verske
ideologije, katere posledica je terorizem in predstavlja resno grožnjo demokratičnim
procesom v svetu, ki je sprejel govorico demokracije skoraj povsod, v več kot dveh
tretjinah na svetu pa demokracija živi svoje bolj ali manj polno življenje. Pri tem je
treba dodati, da v temelju islamski socialni in politični etos ni nekompatibilen z načeli demokracije (Inglehart, 2000).
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ljudi, celo narodov. Predlog evropske ustave utemeljuje Evropsko unijo
na skupnih vrednotah. Najmočnejša parlamentarna skupina v Evropskem parlamentu, to je Evropska ljudska stranka, je nastopila na volitvah
z geslom ‘Evropa kot zveza vrednot’.
Vrednote pa postajajo glavni dejavnik tudi pri razlikovanju, pri politični
diferenciaciji, še posebej pri strankah, ki na podlagi bolj ali manj eksplicitno zapisanimi koncepti vrednot utemeljujejo svoj program in identiteto. Zaupanje v stranke po raziskavah ni več prvenstveno odvisno od
družbenodemografskega položaja volivcev ali celo od prepričljivosti programov strank, ampak vse bolj od vrednot, ki jih stranke razglašajo in se
jih seveda tudi držijo. V ospredje politične izbire vstopajo torej vrednotne oz. ideološke podobnosti in razlike, v širšem smislu bi jih lahko
poimenovali kar kulturne.

POLITIČNA POLARIZACIJA
Če bi sledili Fukuyamini tezi o triumfu liberalne demokracije, bi seveda
morali opustiti razmišljanja o polarizaciji ideološko-političnega prostora.
Toda dejstva so drugačna. Na eni strani imamo v Evropi močno EPP
(38 %), na drugi strani konkurenčno PES (27,2 %). Nobena od drugih skupin na zadnjih evropskih volitvah ni presegla 10 % glasov. Veljavnost
Fukuyamine teze »bremeni« tudi dejstvo, da je liberalna demokracija, ki
se v evropskem parlamentu združuje v skupini ELDR (liberalci, demokrati in radikali), dosegla šele 9,2 %, zato ji je praktično pisana obrobna
vloga v evropski politiki.
Ko sta leva socialdemokratska in desna ljudskodemokratska politična
opcija, ki sta najmočnejši organizirani politični gibanji v evropski zgodovini, zapustili ekskluzivistično in radikalno pozicijo5 ter v drugi polovici
20. stoletja bolj prevzeli politične vrednote, načela, prakso in sistemske
rešitve liberalne demokracije, sta trajno utrdili svoje pozicije v evropski
strankarski areni in dokončno premagali liberalno demokracijo kot politično gibanje. To pomeni, da v trenutku, ko je liberalna demokracija doživela svoj triumf kot politični koncept, je v primerjavi s socialisti in konservativci izgubila igro na stvarnem polju strankarske politike.
Politična modernizacija je povezana s pluralizacijo oziroma z diferenciacijo neodvisne javnosti, prostorom javne politične govorice in delovanja, ki se je v Evropi začel oblikovati pred približno dvema stoletjema.
Politične stranke so glavni igralec tega procesa, ki je zajel najprej zahodni svet. Na začetku je bil ta prostor mnogocentričen, pozneje se je prele5

Politična koncepcija klasične socialdemokracije je bila t. i. socialistična demokracija,
nekaterih desnih versko usmerjenih opcij pa t. i. korporativna demokracija. Ta dva
temeljna modela demokracije, ki sta imela vrsto skrajnih različic, sta bila v tekmovalnem odnosu do liberalne demokracije (Zver, 2002).
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vil v samo dvocentričnega, najprej seveda v stabilnih demokratičnih
državah. Danes se polarizacija najbolj jasno razpoznava iz strukture
evropskega parlamenta. Policentrični model se je izkazal ne le za nestabilnega, ampak celo nevarnega za obstoj demokracije. Po prvi svetovni
vojni, ko so v večini zahodnih držav uvedli proporcionalni volilni sistem,
ki naj bi odseval raznovrstno mnoštvo, je demokracija kot ideja in praksa
padla v popolno krizo. To je bil dodatni motiv, da so iskali alternativne
ideološke in politične koncepte, še posebej v neprotestantskem delu zahodnega sveta, kjer se demokracija še ni ustalila. Pozneje je ideološka in
politična evolucija dobila dvopolno podobo; še vedno je ohranjala pluralen značaj, a kljub temu sta se na levi in desni oblikovala nosilna centra.
Pred drugo svetovno vojno so bili tudi na Slovenskem trije jasno izoblikovani tabori: socialistični, liberalni in ljudski. Imeli so malo skupnih
imenovalcev. V obdobju srditih političnih spopadov in radikalne diferenciacije si strankarska politika ni oblikovala veliko skupnih standardov. V
revoluciji in državljanski vojni se je tudi slovenski ideološki politični prostor prikrito razdelil na dva pola, najprej na »oefovskega« proti skupnemu zavezništvu vseh strank, pozneje je obstajal v obliki vladajočega
komunizma in skritega protikomunizma, od slovenske pomladi naprej
pa je cepitvena linija tekla med strankami, ki so izšle iz nekdanjih družbenopolitičnih organizacij na eni in novo nastalih strank na drugi strani.
Dvopolnost slovenskega ideološkega in političnega prizorišča niso mogli
zakriti kaj šele odpraviti niti ad hoc oblikovane velike koalicije niti proporcionalni volilni sistem. Kljub temu da še vedno obstajajo elementi »lagerske« cepitve političnega prostora, je prehodnost med poloma vedno
večja, prav tako pa tudi zmanjševanje razlik v programskih izhodiščih
strank.
Cepitev na levo sredino in desno sredino je potekala v tranzicijskih državah nekoliko drugače kot v starih demokracijah. Kot levica so se uspeli
uveljaviti tisti, ki so v prejšnjem režimu pomenili politično in gospodarsko elito in so danes nosilci gospodarske, medijske in korporativne moči.
Čeprav je levica po normalni evolucijski poti nastajala kot upor proti
kopičenju moči v zasebnih rokah, je to v tranzicijskih državah njen zaščitni znak.6 Toda to v končni fazi ni najbolj pomembno. Relevantno za
analizo pa je spoznanje, da posedovanje gospodarske in družbene moči
ni ključni dejavnik ideološke in politične usmeritve. Kot smo omenili
zgoraj, v ospredje vstopajo kulturni dejavniki razlikovanja.
V nastajajočem skupnem evropskem političnem prostoru se oblikujeta
torej dve prevladujoči ideološko-politični areni, to je socialistična in ljudska. V njih se oblikujeta dve »kulturni« coni, saj so vrednote jedrna
sestavine kulture.7 V Sloveniji obstaja podobna delitev, le da formalna
6
7

Kakšno kapitalsko moč predstavlja slovenska levica najbolje izraža sestava vodstva
združenja Forum 21, v katerega se združujejo kapitalsko najmočnejši ljudje.
Nizozemec Geert Hofstede raziskuje kulturno relevantne vrednotne dimenzije, ki so
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strankarska razporeditev oziroma poimenovanja tega ne kažejo na prvi
pogled. LDS je združba, ki jo povezujejo predvsem interesi, večji del te
stranke pa ideološko (vrednotno) sodi na levo, mnogi celo na skrajno
levo. In tako jo prepoznavajo tudi volivci. Zato je relevantno tudi v slovenskem primeru govoriti le o dveh ideoloških pozicijah, o socialdemokratski in ljudskodemokratski. Strankarski predstavniki prve so ZLSD,
večji del LDS in Desus, druge pa SDS, NS-i in SLS. Zato je prevladujoči
ideološki predstavnik na levi sredini ta čas ZLSD, na desni sredini pa
SDS. Poleg zunanjih, eksplicitnih znakih (simboli, imena, značilna politična drža in govorica, program in organizacijski, kadrovski in finančni
potenciali, politična moč itd.) se skupini razlikujeta tudi po notranji strani, po ideoloških oz. vrednotnih sistemih. Toda kakšnih in kako so
razumljeni? Domala vsi politiki poudarjajo pomen vrednot, a le malo je
ustreznih artikulacij, ki bi natančno predstavila značilno lestvico vrednot.

IDEOLOŠKA (VREDNOTNA) POLARIZACIJA –
CONA ENAKOSTI IN CONA SVOBODE
Evropa – enotnost v različnosti
Evropa je prostor skupne kulture in skupnih vrednot, na katero so zelo
vplivali krščanstvo, razsvetljenstvo in racionalizem. Predloga evropske
ustave niza naslednje skupne vrednote: človeško dostojanstvo, svoboda,
demokracija, enakost, vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic.
Evropa je tudi prostor kulturne raznolikosti. To raznolikost lahko razpoznamo po horizontali počez v obstoju kulturnih entitet na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni, ki so se oblikovala skozi stoletja. Kulturna
raznolikost pa se kaže tudi po vertikali, kar pomeni, da gre za razlike, ki
zaznamujejo celoten evropski volumen, npr. različne oblike subkultur, in
so posledice pretoka kultur in struktur v zadnjih stoletjih. Politično-ideološka raznolikost med gibanji in strankami je le ena od oblik vertikalne
različnosti.
Skozi moderno politično zgodovino sta se oblikovala dva temeljna
koncepta vrednotnih usmeritev. Levega zaznamuje vrednota enakosti,
desnega pa svobode. Oba sta zaživela tudi v stvarnosti, družbenem prostoru, svojem kulturnem okolju –conah, kot bolj ali manj konsistentna
konglomerata političnih, socialnih in moralnih vrednot, ki, posplošeno
rečeno, vzpostavljajo temeljno razlago o tem, kaj je dobro in kaj ni.
v »čebulni« predstavitvi kulture v samem jedru. Te v glavnem inkulturirajo že v fazi
primarne socializacije, in ki kot “sofware of mind” usmerjajo človekovo vedenje
(1991).
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To, da smo postavili vrednoto enakosti za nosilno vrednoto leve sredine, še ne pomeni, da je na desni sredini ne sprejemajo za svojo. Enako
velja za svobodo, ki jo mnogi na levici sprejemajo kot eno od temeljnih
vrednot. Toda gre vendarle za različno evalvacijo teh vrednot v obeh okoljih, predvsem pa za drugačno razlago vsebine.
Enakost je zagotovo imela največjo ideološko moč v človeški zgodovini.
Leva politična gibanja so jo pretežno vezala na enakost dohodkov oz. distribucije duhovnih in materialnih dobrin. Na levici tudi druge vrednote,
npr. pravičnost, solidarnost in celo svobodo, povezujejo z zahtevami »za«
nekaj oz. do nečesa. To imenujejo razdelitvena miselnost. Nisbet jo poimenuje redistributivna etika (ethics of reditribution) (2002: 66). Desna
politična gibanja so razumela enakost bolj kot enakost možnosti, kar pomeni, da naj ima vsak posameznik enake izhodiščne priložnosti (equality
of opportunity), pa tudi kot formalno enakost, ki se je nanašala na pravno enakost oziroma na enakost pred zakonom, ne glede na spolne, rasne
in druge razlike.
Svoboda je zagotovo vrhovna vrednota zahodne civilizacije, predvsem
je središčna politična vrednota desnosredinskih strank. Pomeni (z)možnost misliti in delati po lastni volji in je omejena le z enako svobodo drugega. To predpostavlja odsotnost zunanjih ovir pri uveljavljanju lastne
pobude, se pravi šibko, neregulativno državo, ki mora skrbeti predvsem
za zaščito zasebnosti in varnost. Če bi pojasnili z Berlinovo terminologijo, daje desnosredinska usmeritev prednost negativnemu pojmovanju
(svoboda »od«), levosredinska pa pozitivnemu (svoboda »za«) (Berlin,
1958). Različno dojemanje svobode ima ogromne konceptualne politične
razlike: pozitivna svoboda predpostavlja močno socialno državo in vse,
kar sodi zraven, vključno z višjimi davki. Ne glede na to pa svoboda ni
središčna vrednota pri socialdemokratih oz. socialistih. Ko je Anthony
Giddens v devetdesetih napisal odmevno politično platformo prenovljene leve sredine The Third Way, pojma svoboda sploh ni uporabil (!), na
kar je prvi opozoril Dahrendorf.
Celo v Volilnem manifestu za evropske volitve Evropske stranke socialistov, ki so ga sprejeli aprila 2004, so zaobšli ta termin. Poudarili pa so, da
se bodo zavzemali za »Evropsko unijo kot prostor demokracije in enakosti«. Na drugi strani enakost ni bila in ni nosilna ideja desnice. V svojem
Volilnem manifestu za evropske volitve se je Evropska ljudska stranka dotaknila enakosti le v pomenu enakosti med spoloma in enakih priložnosti.
Na podlagi analize vsebine volilnih manifestov obeh osrednjih političnih grupacij v Evropi (PES in EPP) in na podlagi volilnih rezultatov, ki so
obnovili in še utrdili stara razmerja v evropski strankarski areni, lahko
identificiramo dve ideološki coni s pripadajočim obrazcem vrednot:
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A) Ideološka cona enakosti (akter: PES):
1. Enakost
2. Pravičnost
3. Solidarnost
B) Ideološka cona svobode (akter: EPP):
1. Svoboda
2. Pravičnost
3. Solidarnost
Označena fenomena, imenovana kulturni coni, eksistirata pomensko in
učinkujoče, ne pa v geografsko zamejenem ali le v določenem volumnu
namišljenega fizičnega prostora.
Slika 1: Grafični prikaz razvoj politične in ideološke diferenciacije v
evropski strankarski zgodovini
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Iz grafičnega prikaza ideološkega in strankarskega razvoja v Evropi lahko
opazimo prvo spremembo v smeri zmanjševanja napetosti takoj po drugi
svetovni vojni, ko je zahodna Evropa dosegla konsenz o temeljnih ideoloških in političnih standardih zahodnih družb. Vse usmeritve, celo radikalne, npr. zahodnoevropski komunisti so sprejeli parlamentarno demokracijo, tržno gospodarstvo, pravno državo in človekovo dostojanstvo.
Znotraj teh skupnih imenovalcev so se pojavljale razlike. Res pa je, da so
komunistične revolucije po drugi svetovni vojni zaustavile demokratični
proces in ideološko ter politično zbliževanje. Za Fukuyamo je bil komunizem zadnji pomembnejši branik pred vsesplošno uveljavitvijo demokracije in v tem kontekstu lahko razumemo njegov optimizem. Padec
komunizma pa je dejansko vplival na afirmacijo demokratičnih načel in
vrednot, ki konstituirajo globalno, ne le evropsko politiko. Povzročil je še
večjo konvergenco konceptov in idej.
Toda večji del te predzgodovine ni bil konvergenten. V zgodovinskem
razvoju političnih, ideoloških in strankarskih razhajanj in povezav v
Evropi lahko do nedavnega zaznamo tri temeljne usmeritve. To so socializem, liberalizem in konservativizem, ki so se cepili še na druge podusmeritve. Med seboj se razlikujejo po različnih poudarkih in zaznavah
posameznih političnih konceptov in vrednot.8 Predstavimo na kratko
temeljne značilnosti ideoloških in političnih usmeritev, ki so vplivale tudi
na strankarske cepitve:
1. Liberalizem postavlja posameznika v središče družbenega življenja.
Temeljne politične vrednote liberalizma so individualizem, racionalizem,
svoboda, pravica in toleranca. Razlikovati moramo med klasičnim liberalizmom in modernim liberalizmom. Klasični liberalizem je bolj konservativen in poudarja pomen močno integrirane skupnosti, reda in osebne
varnosti. Ljudje naj bi bili sami odgovorni za svoj položaj v družbi. Spoštuje vlogo trga in nevmešavanje države v družbo oz. skupnost. Moderni,
progresivni liberalizem, imenovan tudi socialni ali demokratični, temelji
na prepričanju, da je močna država pogoj za uveljavitev večje pravičnosti
v družbi, saj s svojo intervencijo širi svoboščine in pravice posameznikov. Medtem ko klasični liberalci razumejo svobodo v negativnem smislu, jo moderni pojmuje pozitivno, aktivno; tu se institucije družbe, predvsem države, uporabljajo v prid posameznikovega razvoja.
8

Razlikovati moremo torej med temeljnimi ideologijami, ki poleg dane definicije pomenijo še osmišljene politične koncepte oz. partikularistične perspektive zamišljenega razvoja družbe. V tem smislu pojem ideologije razumemo tudi kot sinonim za
politično doktrino. Od ideologij smiselno razlikujemo politične koncepte, kakršna je
npr. demokracija. Gre za (re)konstrukcijo pojma in bazičnih pomenskih določevalcev, na podlagi česar pridemo do tipičnih konceptov ali modelov. Določeni politični
pojmi in koncepti lahko postanejo tudi politične vrednote same po sebi. Vrednote so
najgloblja sestavina kulture, ki pri posamezniku vpliva na zaznavo, osmišljanje in
vedenje.
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2. Konservativizem temelji na prepričanju, da so v družbi upravičene le
tiste institucije in vrednote, ki se ohranijo oziroma uveljavijo v daljšem
obdobju (»tested by time«). Konservativizem temelji na zazrtosti v tradicije, organsko družbo, avtoriteto in, tako kot klasični liberalizem, s katerim se na evropskih tleh vsebinsko dopolnjujeta, z zasebno lastnino.
Vendar z njim ne delijo prepričanja o pomenu človekovega racionalizma.
Zagovarjajo hierarhično strukturo družbe in socialno kohezijo. Znotraj
konservativizma je več smeri: avtoritarni je avtokratičen in reakcionaren,
ki ‘vlado od zgoraj’ pojmuje kot zagotovilo reda in stabilnosti. Ta tradicija
izvira iz konservativca ‘prve učne ure’ Edmunda Burka (1729–1797). Liberalni konservativizem poudarja zlasti ekonomsko svobodo in liberalizem
laissez-faire, državno regulacijo pa razume kot zadnjo možnost in je močno zaverovan v tradicije, avtoriteto in moralne dolžnosti. Evropski kontinentalni konservativizem se v marsičem razlikuje od anglosaškega.
Na evropskih tleh je z njim povezana krščanska demokracija. Čeprav se
je oprijela modernističnega koncepta demokracije, je močno vezana na
konservativizem. Izhaja iz katoliškega družbenega nauka in v nasprotju
s protestantizmom poudarja pomen socialnih skupin (posebej družino)
in interesno harmonijo med njimi. Vzpostavila je kritično pozicijo do tržnega gospodarstva in nezaupanje do regulativne države. Razvijali so koncept družbe s socialnotržnim gospodarstvom, z razvito socialno strukturo civilne družbe. Namesto krščanske demokracije se je na Slovenskem,
v Avstro-Ogrski monarhiji in nasploh v Srednji Evropi uveljavilo krščansko socialno gibanje, ki ga ideološko lahko pojmujemo katoliški konservativizem, ki je bil še tesneje povezan z uradnim katoliškim družbenim naukom kot laična gibanja krščanske demokracije po Evropi, saj ga je idejno
vodila in spodbujala cerkvena hierarhija. Poudarjal je pomen avtoritete,
tradicij, religije, organsko (stanovsko) in hierarhično strukturo družbe,
kjer naj bi imel vsak ud jasen pomen in vlogo. Nadalje je bil nezaupljiv
do države, pa tudi do kapitalističnega tržnega gospodarstva in liberalističnega individualizma. Poudarjajo pomen socialne ekonomije in pravičnosti. Do demokracije so bili bolj skeptični kot krščanski demokrati, ki
so bili sicer v Evropi prvi politični nosilci demokratične ideje znotraj katoliške politične usmeritve.
Že v klasičnem obdobju ideološke in politične diferenciacije so se kot
najuspešnejše konservativne politične sile uveljavile ljudske stranke, ki so
se razvile iz krščanskosocialnega gibanja. Idealen primer razlik in podobnosti med tipično ljudsko in tipično demokrščansko politično opcijo
predstavljata danes nemški krščansko socialna unija (CSU) in krščansko
demokratska unija (CDU). Prva je bolj vezana na katoliško, druga pa na
protestantsko versko kulturno okolje.
3. Socializem je nastal ob kritiki kapitalizma, njegov cilj pa je bil ustvariti
v socialnem smislu pravičnejšo alternativo. V nasprotju z liberalizmom je
izrazito kolektivističen. Centralna vrednota socializma je enakost, ki z
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izginotjem socialnih razredov lahko zagotavlja socialno kohezijo in družbeni mir. Socializem je bil sprva ideologija industrijskega proletariata,
pozneje pa v različicah tudi drugih družbenih slojev. Znotraj socializma
kot ideologije lahko razlikujemo med t. i. etičnim socializmom, ki se je
usmeril predvsem na moralno kritiko kapitalizma, in t. i. znanstvenim
socializmom (marksizem), ki je poudarjal neizogibno temeljito družbeno
preobrazbo. Iz njega so se pozneje razvile razne politične doktrinarne
smeri, kot sta komunizem in socialdemokratizem, ki je danes prevladujoča smer socializma.
Socialdemokratska pozicija povezuje temeljne politične vrednote socializma in demokracije s prepričanjem, da je kapitalizem moč »humanizirati« z reformami. Socialdemokratska pozicija poudarja pomen ustreznega ravnotežja med individualizmom in kolektivizmom ter med trgom in
državo s pravičnim sistemom distribucije dobrin. Iz tega sta se razvili socialna država in država blaginje.
Do druge svetovne vojne je bil na tleh Evrope zelo navzoč tudi krščanski socializem, ki bi ga po nekaterih merilih lahko uvrščali v okvir socializma, po drugih pa v okvir katolicizma oz. konservativizma. Na začetku je
v delih pionirjev krščanskosocialistične usmeritve pomenil izrazito moralno kritiko kapitalizma, pozneje se je prelevil v močno socialno in politično gibanje, ki je v nekaterih predelih Evrope prešlo na marksistične in
»razrednobojne« pozicije z zahtevami po temeljiti družbeni preobrazbi.

Slovenija – od tro- do dvopolnosti
Klerikalnemu Slovencu je bližji antikomunistični Japonec kakor
liberalni Slovenec; temu pa je spet več za mednarodnega dandyja
kakor za katoliškega Slovenca.
(Kocbek, 1939)
1. Kot smo že omenili, je politična modernizacija ujela Slovence v podobnem času kot druge evropske narode. V klasičnem obdobju so bile ideološke cepitve dokaj globoke in radikalne.
Prvobitna ideološka diferenciacija na Slovenskem je potekala sinhrono z intenzivnim družbenim razvojem, ki je vplival na modernizacijo
družbenega, političnega in duhovnega življenja. V skladu s srednjeevropsko »formulo« so se oblikovale tri rivalske politične zahteve po (re)katolizaciji, socializaciji (v smislu socialističnih načel) in liberalizaciji družbe.
Tako se politična in ideološka diferenciacija v 2. polovici 19. stoletja na
Slovenskem kaže v intenzivnem soočenju med temi tremi idejnopolitičnimi tabori, to je med socialističnim, katoliškim in liberalnim. Začel se je
neustavljiv »spopad za človeške duše«, ki ga je demokratizacija javnega
življenja le še pospeševala. Ideološke in politične napetosti, zlasti med
naprednjaki in konservativci, so prihajale na dan že v 70. letih 19. stolet-
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ja, ko sta obe usmeritvi snovali svoji ideologiji. Politično geslo konservativcev je bilo »Vse za vero, dom, cesarja«, naprednjakov pa »Vse za narod,
omiko in napredek«. Razvoj socialističnega gibanja je bil v osemdesetih
letih začasno zaustavljen zaradi odmevnega »krvavškega« procesa, a se je
dokaj hitro pobralo in se uveljavilo kot tretji politični tabor (Zver, 2002).
V 80. letih so se z objavo satirične utopije Indije Komandije dr. Antona
Mahniča v Rimskem katoliku ob stoti obletnici francoske revolucije ideološka nesoglasja še zaostrila. Mahnič je v Burkejevem slogu zasmehoval
moderne ideje, kot so svoboda, enakost in bratstvo. Tavčar je odgovoril z
enako mero leta 1891 z delom »4000. Času primerna povest iz prihodnjih
dob. Po vzorih dr. Ničmaha napisal Nevesekdo«. Zgodba ironično prikazuje
»božji raj na zemlji« leta 4000, organiziran po takratnih katoliških političnih načelih. Cankar je zapisal, da je bil to slovar slovenskega malomeščanskega liberalizma, ki naj bi obsegal le dvoje besed: svobodo in narodnost! Najsrditejši ideološki spopadi so bili med katoliško in liberalno
stranjo.
Tem prvim oblikam ideološkega pluralizma je kmalu sledil še politični.
V 90. letih 19. stoletja so vsi trije tabori ustanovili tudi politične stranke,
razvili vsak svojo medijsko, gospodarsko in društveno mrežo. Obdobje slogaštva je postalo dokončna zgodovina. Seveda pa idejne in politične diferenciacije ne moremo gledati le z vidika »boja za duše« ali neenotnosti Slovencev nasproti tujcem, ampak tudi z vidika modernizacijskih procesov.
Temeljna idejnopolitična cepitev na tri bloke se je prenesla tudi v prvo
polovico 20. stoletja, ne glede na to, da se je v 20. in 30. letih pojavilo
izjemno veliko političnih strank. Preobrazba slovenskega političnega prostora v dvoblokovskega se je začela z državljansko vojno leta 1941. Dvopolna cepitev se je latentno ohranjala ves čas komunistične vladavine.
2. Znova oživljena demokracija po pol stoletju monizma in diktature v
Sloveniji ni padla na najbolj plodna tla. Vnovični pojav demokracije je
pospremilo okoli 120 političnih strank, kar je stari politični eliti omogočilo nadaljnji nadzor nad nepregledno strankarsko areno, ki jo je začasno
prekinila zmaga združene demokratične opozicije Slovenije, Demosa.
Tako ekstenzivni politični pluralizem je dejansko pomenil nepluralizem,
sistem brez realnih političnih alternativ. V ideološkem in programskem
smislu strankarski prostor v Sloveniji ni bil ustrezno oblikovan, večina
strankarskih programov je bila po vsebini votlih, akcijski programi
strank niso bili usklajeni s politično »paradigmo«, h kateri so se prištevali. Prav tako niso bili utemeljeni z zgodovinskimi koreninami. Politični
cilji, načela in vrednote so bili izraz dnevnih pričakovanj in potreb, in ne
neke konsistentne in osmišljene ponudbe. Tudi danes, po poldrugem desetletju demokratizacije, ni bistveno bolje.9
9

LDS, s kratkim premorom vladajoča stranka zadnjih dvanajst let v Sloveniji, se na
primer v svojem programu izogne jasni predstavitvi vzorca vrednot. Namesto njih
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V takih razmerah je danes, ko se je megla nad nepregledno strankarsko sceno vseeno že nekoliko dvignila, na levi sredini glavni ideološki
akter ZLSD. V prihodnje ni pričakovati, da bo liberalna demokracija v
strankarskem smislu ostala dominantna politična opcija na levici, saj se
bo slovenski politični prostor prej ali slej strukturiral po evropskem vzorcu, ki predpostavlja močno socialdemokratsko stranko. Dejstvo je, da politično-kulturna podlaga za to obstaja, ni pa nujno, da bo to izkoristila
prav ZLSD.
Na desnosredinski politični polobli je – sodeč po podpori v javnem
mnenju in deloma po volilnih rezultatih – glavni igralec zadnje desetletje
SDS in, kot kaže, ima vse možnosti, da to vlogo ohrani tudi v prihodnje,
če bo uspela ohraniti podobo tipične srednjeevropske ljudske stranke.
Zato je smiselno, če analiziramo vsebino političnih programov in primerjamo politične vrednote le pri teh dveh strankah.
V programu ZLSD poudarjajo mir, svobodo, enakost, pravičnost, partnerstvo. V podrobnejši razčlenitvi namenijo posebno pozornost enakosti,
pravičnosti, solidarnosti in partnerstvu ter le deloma svobodi. (Socialna)
enakost je središčna vrednota v njihovem programu. Pri enakosti poudarjajo, da ne gre »le za enakost priložnosti«, ampak predvsem za »resničeno enakost«. S solidarnostjo povezujejo zadovoljevanje družbenih skupin z javnim dobrim, s solidarnostjo pripravljenost odreči se delu lastnih
dobrin v korist drugih. Svoboda je za socialdemokrate uresničitev individualnih potreb, njihovih občutkov in interesov, medtem jo je partnerstvo
kot nova vrednota oblika družbenega sobivanja (http://www.zlsd.si/).
Program SDS poudarja štiri vrednote: svobodo, solidarnost, pravičnost
in domoljubje. Svoboda pomeni, da ima vsak posameznik možnost oblikovanja svoje »specifične identitete«. Poudarek je na avtonomiji posameznika. Pravičnost je za slovenske demokrate vez med posamezniki, ki
imajo enake socialne in gospodarske možnosti in enak položaj pred zakonom. Solidarnost je za SDS sprejemanje vzajemne odgovornosti do
drugega in do družbe. Pri tem poudarjajo, da ne gre le za servis (socialne) države, ampak mora biti vpeta v solidarnostno politiko tudi razvejana
mreža civilnodružbenih pobud. Domoljubje kot četrta osrednja vrednota
programa SDS pomeni »posebno razmerje do domovine«, ki je »izhodišče trdne volje za ohranitev, obrambo in razvoj slovenske države« (http://
www.sds.si/).
A) Ideološka cona enakosti (akter: ZLSD):
1. Enakost
2. Pravičnost
3. Solidarnost
4. Svoboda/partnerstvo
ponuja praktične cilje in načela. Kot smo že omenili, gre pri LDS za močno interesno združenje, v ideološkem smislu so njeni privrženci v večinoma levo usmerjeni.
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B) Ideološka cona svobode (akter: SDS):
1. Svoboda
2. Pravičnost
3. Solidarnost
4. Domoljubnost

SKLEP
Evropa ni le prostor skupne kulture, je tudi prostor kulturne raznolikosti,
ki jo razpoznamo v obstoju različnih kulturnih entitet na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni, raznolikost pa se kaže tudi v obstoju subkultur, med drugim tudi v politično-ideološki različnosti. Kljub dani različnosti strankarska arena v Evropi v ideološkem (in programskem) smislu
vse bolj konvergira. Oblikujeta se dva osrednja strankarska prostora
(PES in EPP), s katerima sovpadata tudi t. i. dve osrednji ideološki coni –
coni svobode in enakosti.
V Sloveniji lahko zaznamo podobna gibanja. Analiza vsebine nas prepriča, da sta si kljub podobni sestavi vrednotna obrazca zelo različna in
da sta vsak po svoje podobna odgovarjajočima na evropski ravni. Tudi v
primeru programa ZLSD prevladuje t. i. redistributivna etika, ki je povezana z vsemi drugimi vrednotami, ne le z enakostjo. SDS daje poudarek
svobodnemu posamezniku, njegovi neovirani pobudi pri izgrajevanju
lastne identitete ter skrbi za domovino, ki predstavlja varno zavetje posameznikom. V njenem programu najdemo poleg socialnih še liberalne in
konservativne primesi.
Ideološko-vrednotni ponudbi ZLSD in SDS se bosta morali v prihodnje še izpiliti, če želita ostati konkurenčni vsaka v svojem političnem
polu. V nasprotnem primeru lahko kak drug akter prevzame njun primat. Je pa res, da imata ti dve stranki v prihodnje največ možnosti, zlasti
zaradi organizacijskih in kadrovskih potencialov ter gibanj v evropski
politiki, ki se razvija v smeri, ki jima koristijo.
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SUMMARY:
Elections to the European parliament and
ideological-political cleavages
2004 European Parliament elections were a turning point in the European history. They coincided with the EU enlargement and the
adoption of the European constitution, the highest norm of the European political life. The European parties’ associations have played a
key role in both processes, especially the PES and the EPP, which
unite over two thirds of the European electoral body. In the process
of creation of the European civil and political society (at the given
cultural diversity), the European political public sphere, the European supra-state structure, the institutes of European citizens, common perception to be European etc, etc, a party arena with a more
and more double-block image, which is more typical of stable national democracies, is also being formed. Into the forefront of political
marketing, political values are entering the cores of political programs, with which political parties appear on the political market.
Because values are part of political ideology, we can speak of the revival of political ideology, which is a normal phenomenon of political supply. In this sense, there are two dominant supplies: a socialdemocratic and people-democratic. The bearing value of the former
is equality, of the latter freedom. Both value patterns have there supporting values, mostly of the same name, which points to the same
value substance of Europe. But the mere contents analysis convinces
us, that the values with the same name have a different meaning in
different political ideologies. Nonetheless, from historical point of
view, they are converging, which enables normal political competition and excludes political exclusiveness.
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PRIMERJALNA ANALIZA
PROGRAMSKIH USMERITEV NACIONALNIH
POLITIČNIH STRANK O EU-TEMATIKAH.
PRIMER ČEŠKE IN SLOVENIJE
SIMONA KUSTEC LIPICER in LADISLAV CABADA*
Nacionalne politične stranke v državah srednjevzhodne Evrope, ki
so maja leta 2004 vstopile v Evropsko unijo, so se v zadnih letih morale pripraviti na ta vstop in delovanje v novem političnem okolju.
Članek v primerjalni analizi predstavlja del tega procesa, ki so ga
teoretiki politične znanosti označili kot evropeizacijo, namreč programske usmeritve čeških in slovenskih političnih strank o EU-tematikah. Primerjalna analiza poskuša predstaviti glavna ideološka izhodišča pomembnih političnih strank na Češkem in Slovenskem; gre za
parlamentarne politične stranke, v primeru Češke republike pa tudi
za dve politični gibanji t. i. »neodvisnih kandidatov«, ki sta uspeli na
prvih volitvah v Evropski parlament. Primerjava je pokazala, da slovenske politične stranke poskušajo predstaviti večinoma zelo konkretna mnenja o pomembnih vprašanjih delovanja EU, medtem ko se
češke stranke opredelujejo do »velikih« vprašanj evropske integracije
(sprejetje evra, skupna zunanja in varnostna politika itn.).

* Mag. Simona Kustec Lipicer, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dr.

Ladislav Cabada, Fakulteta za humanitetne študije, Zahodnočeška univerza v Plznu,
Češka republika.
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TEORETIČNA IN METODOLOŠKA POJASNILA
Vse od začetkov analiziranja političnih strank se je to (pod)področje uveljavilo kot izjemno pomembno identifikacijsko področje znotraj širše
politološke znanosti. Posledično s tem so se odpirali tudi različni vidiki
proučevanja političnih strank, ki bi jih lahko v grobem razdelili med zunanje in notranje vidike strankarskega delovanja (Luther in Müller-Rommel, 2002). Skozi čas so se spreminjali tudi poudarki v proučevanju prikazanih vidikov, ki so se od klasičnih vprašanj o denimo organiziranosti,
kadriranju, moči itd. začeli premikati v smeri prej manj vidnih vidikov.
Enega izmed takšnih predstavlja tudi proučevanje in posledično razumevanje delovanja političnih strank prek poznavanja njenih programskih
izhodišč. Programi političnih strank predstavljajo enoten dokument, ki
ga odobrijo najvišji organi stranke. Hkrati je to tudi edini javnopolitični
dokument, ki ga stranka predstavi v imenu vseh svojih članov (Klingemann, Hofferbert in Budge, 1994: 21). Po mnenju omenjenih avtorjev je
načinov, s katerimi se predstavljajo skupna programska izhodišča, več,
zatorej poleg klasičnega programskega dokumenta stranke svoje programske poglede izražajo tudi na druge načine. Med njimi v zadnjem
času vedno bolj pomemben instrument postajajo zvrsti sporočanja prek
elektronskih medijev (Ware, 1996). Za klasične strankarske dokumente
velja, da so možnim volivcem dostopni v fizični obliki, najpogosteje kot
knjižice, brošure, letaki ipd., danes pa pogosto klasične programske
dokumente nadomeščajo strankarske (samo)predstavitve v televizijskih,
radijskih, časopisnih medijih ali drugih oblikah soočenj na javnih mestih. Tudi Wüst in Volkensova (2003) po svojih lastnih izkušnjah ugotavljata, da »klasične« lastnosti volilnih programov strank kot dokumenta
obstajajo le še v idealni obliki in je zato treba programska stališča strank
največkrat iskati v drugih javno dostopnih dokumentih, denimo v časopisju, izjavah strankarskih voditeljev v javnosti. Izhajajoč iz prikazanega
torej lahko sprejmemo klasifikacijo Klingemanna, Hofferberta in Budgea
(1994: 21), ki razlikujejo med tremi ključnimi zvrstmi oziroma oblikami
strankarskih programov:
1) strankarski programi v knjižni obliki, ki se tudi množično prodajajo;
2) nepisane, zgolj govorne predstavitve strankarskega programa v medijih;
3) številne oblike strankarskih dokumentov, ki se razdelijo med zainteresirano javnost.
Z vidika analitikov strankarskega delovanja pa strankarski programi oziroma njihova vsebina predstavlja način za ugotavljanje strankarskih preferenc in pozicij tako med strankami v nekem političnem sistemu kot
tudi med strankami v različnih političnih sistemih. Gledano metodološko, je zato najpomembneje, da izbrane programe analiziramo znotraj
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enotnega teoretičnega in metodološkega okvira, kjer strankarske programe razumemo kot spremenljivko strankarskih javnopolitičnih preferenc
ter pozicij na izbrani točki in času (Wüst in Volkens, 2003).
Izhajajoč iz prikazanega je namen tega članka preveriti, do kod strankarski programi oziroma druge oblike, s katerimi stranke izražajo svoja
stališča, kažejo na navzočnost njihovih javnopolitičnih preferenc do političnih (politics), javnopolitičnih (policy) in institucionalnih (polity) vsebin
Evropske unije (v nadaljevanju EU). Preference do EU-tematik bomo analizirali na podlagi vsebine strankarskih programov ter programom podobnih dokumentih in dogodkov, prek katerih so politične stranke sporočale svoje programske usmeritve in prepričanja, zlasti javnih soočenj.
Analiza bo mednarodno primerjalna, saj bomo z enakim metodološkim
pristopom izvedli analizo na primeru izbranih čeških in slovenskih političnih strank, ki so se udeležile prvih volitev v Evropski parlament.
Ključna teza našega prispevka je, da so tako češke kot slovenske politične stranke v času do prvih volitev v Evropski parlament vsebinam, ki so
se nanašala na EU, namenjale veliko pozornost, zaradi česar lahko trdimo, da ni bilo opaziti bistvenih razlik v poudarjanju političnih, javnopolitičnih ali institucionalnih vidikov izpostavljanja EU vsebin. Vzporedno
s tem pa tudi trdimo, da se – ne glede na enotnost političnih strank pri
izpostavljanju EU-vsebin med njimi tako znotraj (političnega sistema) kot
zunaj (glede na primerjani politični sistem) – kaže razlika med ideološkoidejnimi pristopi in pogledi na izpostavljene vsebine.
Prispevek je strukturiran v tri večje sklope, kjer se prvi sklop nanaša
na analizo čeških političnih strank, drugi na analizo slovenskih političnih
strank, tretji pa na mednarodno primerjalni del. V okviru analize prvega
in drugega sklopa ugotovitve podajamo za vsako politično stranko posebej, kjer že v naslovu navajamo tudi strankin uradni volilni rezultat in
število mandatov, ki si jih je pridobila na volitvah za EP.

I. DEL: ČEŠKE POLITIČNE STRANKE
V analizo odnosa čeških političnih strank do EU-vsebin je vključenih pet
političnih strank: Državljanska demokratska stranka (ODS), Češka
socialdemokratska stranka (ČSSD), Krščansko-demokratska unija in
Češkoslovaška ljudska stranka (KDU-ČSL), Komunistična stranka Češke
in Moravske (KSČM) ter Unija svobode in Demokratska unija (US/
US-DEU)), ki so leta 1998 in leta 2002 na nacionalnih parlamentarnih
volitvah prekoračile petodstotni volilni prag. Poleg tega smo vključili še
dve gibanji (eno v volilni koaliciji s politično stranko Evropski demokrati), ki sta uspeli vstopiti v Evropski parlament. Drugih strank v analizo
nismo vključili, ker dolgoročno ostanejo daleč od zahtevanega volilnega
praga in posledično nimajo vpliva na češko politiko.
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Razprava o odnosu čeških političnih strank do EU oz. analiza (delov)
programov strank, ki se ukvarjajo s problematiko prihodnosti EU in
članstva Češke republike v EU, se naslanja na dve vrsti virov. Prva skupina virov so programski dokumenti oz. manifesti, ki so nastali leta 2001 in
ki jih več ali manj lahko razumemo kot programe za parlamentarne volitve – natančneje volitve v spodnji dom češkega parlamenta, Poslansko
zbornico (Poslanecká sněmovna) – ki so na Češkem potekle 14. in 15. junija 2002. Drugo skupino virov predstavljajo programski dokumenti in izjave vodilnih predstavnikov glavnih čeških političnih strank pred prvimi
volitvami v Evropski parlament.
Pomembni del teh virov predstavlja javna predstavitev strankarskih
programov ob začetku volilne kampanje za volitve v Evropski parlament.
Ta predstavitev, namenjena strokovni javnosti, je potekala 1. marca 2004
v Centru ekonomskih raziskav (CERGE) na Fakulteti za družbene vede
na Karlovi univerzi v Pragi. Udeležili so se je nosilci list iz štirih političnih strank: ODS, ČSSD, KDU-ČSL in US-DEU ter volilne koalicije Evropski demokrati in Združenje neodvisnih kandidatov (ED-SNK). Organizatorji na predstavitev niso povabili predstavnika komunistične stranke,
zato program te stranke lahko predstavimo samo na podlagi dostopnih
dokumentov stranke.
Takoj po demokratičnih spremembah ob koncu leta 1989 so velike (posebej parlamentarne) politične stranke na Češkem začele izpostavljati
pomen vstopa Češkoslovaške in pozneje Češke republike v Evropsko
skupnost oz. od leta 1993 v Evropsko unijo, vendar niso pripravile posebnih programskih dokumentov, ki bi se ukvarjali s predstavami posameznih strank o podobi in delovanju Evropske unije oz. o vlogi in poziciji
Češke republike znotraj Evropske unije.
Za razliko od Slovenije med glavnimi (parlamentarnimi) češkimi političnimi strankami nikoli ni prišlo do sporazuma o minimalni skupni drži
do vprašanja članstva Češke republike v EU. Glavni nasprotnik vključitve Češke republike v EU je bila skozi vsa 90. leta Komunistična stranka
Češke in Moravske (Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM), ki je EU
označevala kot »imperialistično skupnost« oz. kot ekonomski instrument
velikih držav z Nemčijo na čelu, da bi lahko obvladovale majhne države,
predvsem pa države srednjevzhodne Evrope. Druge parlamentarne
stranke – Državljanska demokratska stranka (Občanská demokratická strana, ODS), Češka socialdemokratska stranka (Česká strana sociálně demokratická, ČSSD), Krščansko-demokratska unija in Češekoslovaška ljudska
stranka (Křest’ansko-demokratická strana-Československá strana lidová, KDUČSL) ter Unija svobode in Demokratska unija (Unie svobody-Demokratická
unie, US-DEU) – so sicer članstvo Češke republike v EU zagovarjale, vendar med njimi na to temo nikoli ni prišlo do sporazuma. Eden od glavnih
razlogov je dejstvo, da je Evropska skupnost, oz. Evropska unija doživela
v 90. letih »institucionalni pretres«, ki bi ga lahko zelo poenostavljeno označili kot poglabljanje sodelovanja in premik od intergovermentalizma k
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zmeraj večji meri supranacionalizma znotraj EU. In pravkar slednja potrditev (po Maastrichtski in Amsterdamski pogodbi) tega gibanja, namreč
Pogodba z Nice, je v češki strankarski areni sprožila val programskih dokumentov, ki so izrazili mnenje posameznih čeških političnih strank o
prihodnosti EU in odnosih Češke republike do EU, vključno z vprašanjem (ne)članstva Češke republike v EU. Kot opozarja J. Čmejrek (2004,
69), je vrhunsko srečanje EU v Nici, ki je potekalo v začetku decembra
leta 2000, pomenilo zelo močno spodbudo za temeljno diskusijo o EU in
njeni prihodnosti med češkimi političnimi strankami.
Prvi programski dokument, ki je predstavil pozicijo ene od glavnih
čeških političnih strank do prihodnosti EU in prihodnjega članstva Češke
republike v EU, je aprila 2001 na svoji programski in ideološki konferenci
predstavila Državljanska demokratska stranka (ODS); gre za Manifest
češkega evrorealizma, ki so ga pripravili J. Zahradil, P. Plecitý, P. Adrian
in M. Bednář (Čmejrek, 2004: 71; Cabada, 2002: 608). Zelo kritičen pristop ODS do EU oz. jasen poudarek na kombinaciji ekonomske integracije v okviru intergovermentalizma na eni strani in neomejenega samostojnega političnega odločanja nacionalnih držav na drugi strani je
sprožil val podobnih dokumentov s strani drugih čeških političnih strank
in je odprl burno diskusijo, ki se je zaenkrat končala s prvimi volitvami v
Evropski parlament junija leta 2004, v katerih si je šest političnih subjektov – štiri politične stranke, eno politično gibanje in volilna koalicija politične stranke ter političnega gibanja – razdelilo 24 mandatov v Evropskem parlamentu, namenjenih za Češko republiko.
V nadaljevanju bomo predstavili in analizirali programska izhodišča
vseh (petih) čeških parlamentarnih strank, omenimo pa tudi dve politični
gibanji, ki operirata z oznako »neodvisni« in sta uspeli na volitvah v
Evropski parlament.

DRŽAVLJANSKA DEMOKRATSKA STRANKA (ODS) – 30,04 %
oziroma 9 mandatov
ODS je že od svojega nastanka leta 1991 poudarjala pomembnost članstva Češke republike v ES/EU kot o enem izmed dveh glavnih zunanjepolitičnih ciljev češke politike (poleg članstva v NATO). V drugi polovici 90.
let se je stranka od »optimističnih« pogledov o EU preusmerila v realizem oz. neorealizem, ki se je kazal v poudarjanju češke nacionalne države pred supranacionalnimi oz. federalističnimi težnjami EU. Enega od
vzrokov te spremembe lahko vidimo v tem, da je stranko leta 1997 zapustil dolgoletni zunanji minister (1992–1997) Josef Zieleniec.1
1

Na začetku leta 1998 je J. Zieleniec postal eden od ustanoviteljev nove politične
stranke – Unije svobode, ki je nastala predvsem kot posledica odcepitve velikega
dela poslanske skupine ODS. Po letu 2002 je Zieleniec zapustil tudi Unijo svobode
in je leta 2004 nastopil kot nosilec na kandidatni listi volilne koalicije Evropskih demokratov-Združenja neodvisnih kandidatov. Zielencov »evrooptimizem« se je tako
iz ODS prenesel na Unijo svobode in pozneje tudi na ED-SNK.
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Leta 1998 je stranka prvič predstavila volilni program, v katerem se je
kot ena od glavnih tem pojavila tematika nacionalnih interesov. Poglavje
o zunanji politiki je bilo značilno: »Branimo nacionalni interes. Integracija da, raztopitev ne.« Leta 1999 pa je ODS oblikovala in predstavila dokument Zunanja politika, Nacionalni interesi v realnem svetu. V tem dokumentu se je znova prijavila k ekonomski integraciji oziroma je celo
zahtevala povezovanje EU in NAFTE (NAFTA – North American Free
Trade Association), kar naj bi izrazilo pripadnost Evropski uniji oz. Evrope k evroameriški civilizaciji (več glej Cabada, 2002: 608).
Glavni programski dokument ODS, ki se ukvarja s tematiko EU, je nastal v začetku leta 2001. Gre za že imenovani Manifest češkega evrorealizma, ki ga lahko označimo kot kritiko »nekaterih pomanjkljivosti EU«
(Čmejrek, 2004: 71). Že na začetku dokumenta avtorji trdijo, da korenine
velikega dela sodobnih problemov EU lahko iščemo v konstruktivnih elementih samega integracijskega procesa. Gre predvsem za dejstvo, da je v
specifičnih razmerah po 2. svetovni vojni v (zahodni) Evropi nastala posebna vrsta držav, ki jih zaznamujejo dragi redistributivnimi birokratskimi procesi in država blaginje, ki jamči predvsem za »pravice skupin« (str.
4). ODS torej meni, da je razvoj evropske države blaginje napačen in da
na račun zaščite »pravic skupin« škoduje posamezniku. ODS v dokumentu kritizira acquis communautaire, ker gre za tisoče strani navodil, ki
so produkt različnih lobistov in korporativnih skupin. Opozarja tudi na
»demokratski deficit« EU, torej na neprimerno veliko in nekontrolirano
moč neizvoljenih organov EU. ODS močno kritizira pogajalsko strategijo
EU zoper države srednje in vzhodne Evrope. Trdi, da je EU spremenila širitveni proces v tekmovanje posameznih kandidatov zato, da bi preprečila morebitno usklajevanje stališč le-teh ob posameznih vprašanjih (str.
6). Izrazito jasno ODS v dokumentu kritizira idejo skupne zunanje in
varnostne politike EU. Menijo, da gre za izraz implicitnega antiamerikanizma, poskus nekaterih držav, da bi se spet uveljavile kot velesile, spremembo strateške orientacije (v smeri Rusije) itn. (Čmejrek, 2004: 72). Ob
zaključku avtorji izražajo jasno podporo ideji intergovermentalizma ter
zanikajo kakršne koli korake EU v smeri večje supranacionalnosti oz.
federalizacije. Mnenje ODS o glavnih vprašanjih, povezanih z EU, se ni
spremenilo niti potem, ko je strankino vodstvo na kongresu stranke jeseni 2002 zapustil predsednik stranke Václav Klaus, ki je pozneje (marca
2003) postal češki predsednik. Temu odgovarja tudi dejstvo, da je glavni
avtor Manifesta češkega evrorelizma Jan Zahradil postal tudi po parlamentarnih volitvah leta 2002 zunanji minister v senci in pozneje nosilec
kandidatne liste ODS za volitve v Evropski parlament leta 2004.
Na omenjeni javni predstavitvi programov za volitve v Evropski parlament je stališča stranke predstavil prav Jan Zahradil. Ta je svoj nastop
razdelil v dva dela – program ODS in »napoved« prihodnosti EU. V »programskem« delu je Zahradil predstavil glavne točke programa stranke za
volitve in pozneje za delo evroposlancev, izvoljenih na listi ODS. Stranka
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bo zahtevala, da bo ureditev EU ostala še naprej takšna, da Češka republika lahko oblikuje »interesne koalicije«. Vse države članice morajo še naprej razpolagati s fiskalno samostojnostjo (ODS torej v bistvu zanika
evro); stranka zanika tudi idejo uskladitve direktnih davkov, zdravstvenih oz. pokojninskih sistemov. Ključni zunanjepolitični cilj pomeni ohranitev transatlantske navezave. EU mora sodelovati z ZDA; stranka zanika
oblikovanje skupne evropske zunanje in varnostne politike v okviru drugega stebra (Cabada in Waisová, 2004: 90).
Kar zadeva institucije EU, stranka ne podpira ideje, da bi se Komisija
spremenila v vlado EU, vendar pa trdi, da bi bilo dobro, če bi sestava Komisije ideološko oz. politično odgovarjala sestavi Evropskega parlamenta. Čim prej naj bi bila po mnenju stranke ukinjena skupna kmetijska
politika, ki deformira liberalno okolje EU. Proračun EU naj bi več denarja
namenil razvojni pomoči v »bližnjem zamejstvu« (J. Zahradil je govoril
predvsem o jugovzhodni Evropi in Turčiji).
Kot vidimo, je stranka predstavila z ekonomskega vidika liberalen program, s političnega pa jasno antifederalistični. Posebej moramo poudariti, da vsi programski dokumenti od leta 1999 poudarjajo predvsem članstvo Češke republike v NATO, medtem ko je članstvo v EU predstavljeno
kot nekaj neizogibnega, čeprav z velikimi grožnjami.

ČEŠKA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA (ČSSD) – 8,78 %
oziroma 2 mandata
ČSSD je od leta 1995 glavni idejni nasprotnik ODS. Tega leta je stranka,
ki je povečala število podpore volivcev s 6 % (parlamentarne volitve leta
1992) na 30 % (javnomnenjske raziskave leta 1995; parlamentarne volitve
1996), predstavila svoj program, v katerem je »označila vstop v EU kot
prvo nalogo češke zunanje politike – poglavje programa, posvečeno zunanji politiki, se je imenovalo Pot v Evropsko unijo« (Cabada, 2002: 606).
Ta izhodišča je potrdil tudi volilni program leta 1996. Za razliko od ODS
je ČSSD zagovornica zagotavljanja gospodarske, politične in kulturne
stabilnosti ter tudi varnosti, kar povezujejo s članstvom v EU. Po drugi
strani pa je stranka na članstvo v NATO gledala zgolj kot na možno, ne
pa tudi nujno. Kljub vstopu v NATO obstaja v ČSSD precej močan del
stranke pod vodstvom bivšega zunanjega ministra in predsednika Generalne skupščine Organizacije združenih držav Jana Kavana.
ČSSD vendarle v povezavi z EU poudarja predvsem ekonomska in
socialna vprašanja. Stranka razume EU kot edino jamstvo ohranjanja
socialne države blaginje; pred vstopom v Unijo so predstavniki ČSSD pogosto poudarjali, da članstvo Češke republike v EU pomeni članstvo v
»socialni« Uniji.
Na manifest češkega evrorealizma ODS so se češki socialdemokrati
odzvali s precej kratkim in deklarativnim protimanifestom, torej z evromanifestom ČSSD, ki je bil predstavljen decembra 2001. Članstvo v EU je
v dokumentu označeno kot edina smiselna alternativa, ki bo koristna za
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vsakega državljana in tudi prihodnje generacije. EU je tudi označena kot
edini odgovor na nove izzive globalizacije (str. 1). ČSSD zagovarja poglabljanje ekonomske in drugih vrst integracij ter krepitev federalističnih
elementov v EU. Intergovermentalizem se je v Nici pokazal kot napačen
in naj bi bil vnaprej uporabljan samo v sferah, kjer je neizogiben in nujen
(str. 3; Čmejrek, 2004: 73).
Pred volitvami v Evropski parlament so osnovne ideje evromanifesta
ČSSD potrdili tudi volilni program stranke, oz. javni nastopi predstavnikov stranke z Janom Roučkom na čelu, številko 1 na volilni listi.
J. Rouček je v svoji predstavitvi programa stranke najprej poudaril,
zakaj je nujno članstvo Češke republike v EU – po njegovem mnenju bo
tako zajamčen mir in Češka bo uspešno odgovorila na izzive globalnega
tekmovanja. Stranka poudarja poleg ekonomskega tudi socialni vidik
integracije – EU je in bo (za razliko od ZDA ali Japonske) zgrajena kot
socialna država; ne gre torej samo za gospodarsko rast, ampak za kakovost življenja.
ČSSD podpira osnutek evropske ustavne pogodbe, ki bo prinesla poglabljanje integracijskega procesa. Upa, da bodo spremembe okrepile
moč Evropskega parlamenta tako, da bi na ravni EU pridobil isti položaj
kot nacionalni parlamenti v posameznih državah. Naprej mora biti razvito načelo subsidiarnosti, ampak v obeh smereh – od nacionalne države
na lokalno raven, pri pomembnih vprašanjih (varnost, justice) tudi na
evropsko raven.
V zunanjepolitični sferi ČSSD podpira idejo stabilizacije sosednjih
območij (jugovzhodna Evropa, Rusija, severna Afrika), zagovarja tudi
razvoj Skupne zunanje in varnostne politike EU, vendar v okviru evropskega stebra NATO (Cabada, Waisová, 2004: 89). Kot vidimo, predstavlja
ČSSD socialdemokratski, ponekod socialistični program, v katerem ima
največji pomen socialna država blaginje.
Najmočnejša parlamentarna stranka – glede na izid volitev leta 2002 –
je na volitvah v Evropski parlament propadla, zasedla šele peto mesto in
tako dobila samo dva poslanska sedeža.

KRŠČANSKO-DEMOKRATSKA UNIJA IN ČEŠKOSLOVAŠKA LJUDSKA STRANKA
(KDU-ČSL) – 9,57 % oziroma 2 mandata
KDU-ČSL je v letih 1998–2002 oblikovala volilne in programske koalicije
z Unijo svobode in dvema manjšima strankama (Demokratska unija,
Državljanska demokratska zveza), poleg tega je predstavila tudi nekatere
samostojne programske dokumente, ki so se ukvarjali s problematiko
EU. Najbolj pomemben samostojni programski dokument je brez dvoma
Strategija Krščansko-demokratske stranke in Češkoslovaške ljudske
stranke za vstop Češke republike v Evropsko unijo, ki jo je stranka predstavila leta 2001. Tudi KDU-ČSL poudarja, da vstop Češke republike v
EU pomeni prednost zunanje politike Češke republike. Stranka v strategiji zagovarja poglabljanje integracijskih procesov, veliko prostora pa
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posveča problemu demokratičnega deficita znotraj EU. Zahteva tudi večjo pozornost tradicionalnim evropskim – posebej krščanskim – vrednotam, ki bi jih zavzela tudi evropska ustava, katere nastanek KDU-ČSL
podpira (Čmejrek, 2004: 75–76). V okviru varnosti stranka na eni strani
podpira nastanek učinkovitih evropskih obrambnih zmogljivosti, po
drugi strani poudarja, da ne sme priti do slabitve evroatlantskih navezav
(str. 6). Demokratični deficit institucij EU je KDU-ČSL poudarjala tudi v
volilni kampanji pred volitvami v Evropski parlament. Predstavniki
stranke so zagovarjali večjo politizacijo teh, ko so denimo menili, da bi
Evropski parlament moral imeti pravico odpoklicati Komisijo v istih primerih kot v parlamentarnih sistemih nacionalnih držav. Še naprej je
stranka, ki sicer zagovarja klasični krščansko-demokratski program,
podpirala idejo evropske ustave.

UNIJA SVOBODE IN DEMOKRATSKA UNIJA (US-DEU) – 1,69 %
oziroma brez mandatov
US-DEU je najmanjša parlamentarna stranka, ki je po parlamentarnih
volitvah leta 2002 vstopila v Poslansko zbornico (in pozneje v vlado) zahvaljujoč volilni koaliciji s KDU-ČSL. Pred volitvami se je Unija svobode
združila z majhno Demokratsko unijo.
Unija svobode je leta 1998 nastala z odcepitvijo proevropskega dela
poslancev ODS, ki so se združili s pomembnimi lokalnimi politiki. Od
samega začetka je stranka podpirala vstop Češke republike v EU kot
glavni zunanjepolitični cilj (skupaj s članstvom v NATO), po drugi strani
pa tudi kritizirala preveč »socialistično« sestavo EU. Leta 2001 je tudi
Unija svobode kot odgovor na Manifest češkega evrorealizma ODS predstavila svoj EU-program Evropsko vizijo Unije svobode. Vizija razglaša
članstvo Češke republike v EU kot glavni nacionalni interes (Čmejrek,
2004: 74; Cabada, 2002: 611). Unija razume prenos določenega dela pristojnosti od države na supranacionalno raven kot neizogibno, čeprav to
dejstvo ne razume kot grožnjo za obstoj države (kot ga razume ODS).
Nasprotno ga razume kot okrepitev uprave (str. 10).
Unija svobode se tudi zaveda demokratskega deficita, vendar meni, da
je ohranitev intergovermentalizma eden od razlogov tega dejstva. Stranka meni, da federalizacija EU lahko pomeni tudi oblikovanje supranacionalne politične reprezentacije, ki bo imela neposredni mandat volivcev
(str. 12). Stranka zato podpira sprejem ustave EU, ki bo prinesla federalizacijo te.
Evropska vizija sicer pomeni predvsem deklarativni manifest, ki npr.
ne predstavlja mnenj stranke o ekonomskih vprašanjih. Predvolilni program US-DEU v tem smislu pomeni »dopolnitev« vizije, ki kaže na liberalno orientacijo stranke. US-DEU je v kampanji poudarjala podporo
podjetništvu in zahtevo po čim prejšnji ukinitvi vseh začasnih ovir za
nove države-članice EU. Stranka upa, da bo Češke republika čim prej
uvedla evro kot svojo denarno enoto, pred tem pa pozdravila svoje gos-
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podarstvo. Močna kritika je bila naperjena še proti skupni kmetijski politiki EU, ki jo bi bilo po idejah stranke treba ukiniti.
Stranka podpira idejo evropske ustava in federalne Unije in zagovarja
poglabljanje drugega in tretjega stebra ter tudi skupne evropske identitete, zato tudi predlaga oblikovanje instituta predsednika EU. Na javni
predstavitvi je nosilka kandidatne liste US-DEU Hana Rögnerová za to
funkcijo predlagala nekdanjega češkega predsednika Václava Havla (Cabada, Waisová, 2004: 89–90).
Kot vidimo, je US-DEU glede na poglede EU najbolj profederativna
stranka na Češkem. Na volitvah v Evropski parlament je z manj kot
dvema odstotkoma dobljenih glasov ostala daleč pod petodstotnim volilnim pragom.

KOMUNISTIČNA STRANKA ČEŠKE IN MORAVSKE (KSČM) – 20,26 %
oziroma 6 mandatov
Programski dokument KSČM Za demokratsko Evropo, ki je tudi nastal
leta 2001, je edini izmed analiziranih programskih dokumentov, ki zanika članstvo Češke republike v Evropski uniji. Stranka je tako potrdila pozicijo, ki jo je zavzemala celo obdobje po padcu komunistična vladavine
na Češkoslovaškem leta 1989.
Kot je opozoril češki politolog Miroslav Mareš, se je stranka znašla v
ideološki zadregi, kako naj se opredeli do EU. Na eni strani jo lahko ima
za uresničevanje internacionalizma, ki ga komunistična ideologija zagovarja, po drugi strani pa je zanjo EU – in globalizacijske težnje splošno –
produkt »imperializma«, ki ga komunisti zavračajo (Mareš, 2000: 32,; glej
tudi Cabada, 2002: 609). Vodstvo KSČM se je odločilo »spoštovati« mnenje svojih volivcev, ki članstvo v EU zavračajo; za vstop v EU so glasovali
samo posamezni člani vodstva stranke, ki so pozneje popolnoma izgubili
moč na kongresu stranke spomladi leta 2004. Glavni predstavnik »proevropske« struje je bivši podpredsednik stranke Miloslav Ransdorf, ki je
tudi nastopal kot nosilec na kandidatni listi KSČM. Lahko rečemo, da je
protievropska KSČM poslala v Strasbourg svoje proevropske člane.
V predvolilni kampanji je torej stranka imela dve poziciji – uradni dokumenti so zanikali članstvo Češke republike v EU in so kritizirali EU
kot nedemokratsko, imperialistično itn., medtem ko si je M. Ransdorf
prizadeval predstaviti bolj pozitivno sliko EU; tudi on je seveda močno
kritiziral, predvsem »imperialistični« odnos EU do novih članic (Čmejrek, 2004: 76). Vsekakor v programskih dokumentih KSČM najdemo
predvsem kritiko EU v celoti, vendar le malo konkretnih predstav o njeni
prihodnosti, kajti v dokumentu Za demokratsko Evropo menijo, da bo
EU slej ko prej razpadla. Na volitvah v Evropski parlament je KSČM potrdila gibanje, da na vsakih volitvah od leta 1998 pridobi od enega do dveh
odstotkov. Z več kot 20 % na EP-volitvah je zasedla drugo mesto in dobila
šest mandatov.
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EVROPSKI DEMOKRATI-ZDRUŽENJE NEODVISNIH KANDIDATOV – 11,02 %
oziroma 3 mandati
NEODVISNI – 8,18 % oziroma 2 mandata
Volitve v Evropski parlament leta 2004 so bile prve na ravni države, v
katerih so uspela tudi gibanja, ki se označujejo kot neodvisna.2 Ta gibanja so že v preteklosti uspevala na lokalni ravni, poleg tega pa tudi na volitvah v drugi dom parlamenta – senat, za katere se uporablja dvokrožni
večinski volilni sistem.
Na volitvah v Evropski parlament sta uspeli dve neodvisni gibanji, ki sta
dobili po približno 10 odstotkov glasov – Neodvisni in Združenje neodvisnih kandidatov, ki je kandidiralo v koaliciji s politično stranko Evropski
demokrati3 (ED-SNK). Neodvisne sta predstavljala predvsem dva »nova«
politika – bivši direktor zasebne televizije NOVA in moderatorka glavne
politične diskusije na tej televiziji (prav ona dva sta tudi zasedla dve od
treh sedežev v EP). O programu tega gibanja sicer ne moremo povedati
veliko, ker ni bil nikoli predstavljen. V javnih nastopih so predstavniki
gibanja poudarjali vsebine regionalne politike in obljubljali, da bodo prinesli čim več denarja v češke regije ter zagovarjali češke nacionalne interese.
Nasprotno so v drugem primeru neodvisni – verjetno tudi zahvaljujoč
koalicijski navezavi s »klasično« političnimi strankami – predstavili precej kompleksni volilni program. Glavni avtor je bil najverjetneje nekdanji
zunanji minister in nosilec na volilni listi ED-SNK Josef Zieleniec. Ta je
predstavil zelo optimističen pogled na EU, močno pa je kritiziral celotno
češko politično elito, češ da ne razume problema EU in ga tudi ni bila
sposobna predstaviti češki javnosti. Po njegovem mnenju mora EU postati bolj jasna, zato potrebuje reformo v smeri federalizacije. Novo izvoljeni
Evropski parlament mora ustaviti ali vsaj znižati redistribucijo, predvsem
v okviru skupne kmetijske politike. Parlament je za Zielenieca edino telo,
ki lahko odloči o prihodnosti EU. V ekonomski sferi program lahko označimo kot liberalen; ED-SNK zahtevajo čimprejšnjo uvedbo evra na Češkem. ED-SNK je poudarjala tudi transatlantske navezave. Na volitvah je
ta koalicija dobila 11 odstotkov glasov in zasedla tri poslanske sedeže.

2

3

Zakon o volitvah ne dovoljuje kandidiranje posameznikov, zato se tudi »neodvisni«
registrirajo pri notranjem ministrstvu na podlagi zakona o političnih strankah in
gibanjih.
Stranko je leta 2001 ustanovil nekdanji župan Prage (izvoljen na listi ODS) Jan Kasl
(več glej Holubová, 2004).
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II. DEL: SLOVENSKE POLITIČNE STRANKE
Na ravni Slovenije smo za analizo odnosa slovenskih političnih strank do
vsebin EU izbrali šest političnih strank: Liberalno demokracijo Slovenije
in Demokratska stranka upokojencev Slovenije (LDS+DESUS), Novo Slovenijo. Krščansko ljudsko stranko (NSI), Slovensko demokratsko stranko
(SDS), Združeno listo slovenskih socialnih demokratov (ZLSD), Slovensko ljudsko stranko (SLS) in Slovensko nacionalno stranko (SNS).
Podobno kot pri izboru čeških političnih strank smo kot glavno merilo
selekcije slovenskih strank izbrali njihov uspeh na preteklih parlamentarnih volitvah (leta 2000) in prvih evropskih volitvah (leta 2004). Pri tem
sta delni izjemi SLS in SNS, ki na volitvah za Evropski parlament sicer
nista bili uspešni. SLS v analizo vključujemo zaradi njene vidne vloge
v nacionalnem parlamentu, SNS pa zaradi tega, ker je (bila) edina vidnejša slovenska politična stranka, ki je imela do EU in njenih vsebin praviloma drugačne poglede kot večina drugih parlamentarnih ter tudi zunajparlamentarnih strank. Analizo odnosa slovenskih političnih strank do
tematik EU smo izvedli na podlagi podatkov, pridobljenih iz naslednjih
virov: a) uradnih vladnih dokumentov, ki vsebujejo formalni odnos in
razumevanje EU; b) strankarskih dokumentov, ki izražajo odnos slovenskih političnih strank do vključevanja v EU; c) analiza strankarskih programov za prve volitve v Evropski parlament (v nadaljevanju EP); d) analiza javnih strankarskih soočenj na nacionalni televiziji in radiu, ki so se
odvijale med volilno kampanjo za volitve v EP.
Še pred analizo strankarskih programov in soočenj izbranih političnih
strank se nam zdi izjemno pomembno pojasniti pretekle odnose in
poglede slovenskih političnih strank do EU, kajti prav ti že v veliki meri
pojasnjujejo ugotovitve v nadaljevanju analize, ki kažejo na izrazito enoten in usklajen odnos slovenskih političnih strank do EU in njenih vsebin.4 Še preden se je Slovenija formalno osamosvojila od nekdanje Jugoslavije, je članstvo v EU za državo postalo strateški cilj slovenske zunanje
politike, ki je v marcu 1991 sprejela dokument »Osnove slovenske zunanje politike«. V tem dokumentu je bilo opredeljeno, da članstvo Slovenije
v EU pomeni pomemben korak naprej pri oblikovanju demokratične,
stabilne, močne, gospodarsko uspešne in prepoznane države. Tudi po
osamosvojitvi je članstvo v EU postalo cilj sam po sebi praktično za celotno slovensko politično elito, kar se je ne nazadnje izrazilo tudi v dejstvu,
da v začetku niso bile narejene nobene analize stroškov in koristi slovenskega vstopa v EU. V letu 1993 je bil tako podpisan prvi velik Sporazum
o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo, ki so
mu sledili še Skupna deklaracija o političnem dialogu, Finančni protokol
4

Več glej v Fink Hafner, D. in Lajh, D. (2003): Managing Europe from home: The Europeanisation of the Slovenian core exucative. Ljubljana: Fakulteta za družbene
vede.

XXDRUGI DEL XX

181

in Sporazum o prometu ter v letu 1996 najpomembnejši Evropski sporazum, ki je tudi uradno omogočil, da je država zaprosila za članstvo v
Evropski skupnosti (ES) oz. EU. Kljub temu da je sporazum uradno začel
veljati šele 1. februarja 1999, se v vmesnem obdobju odnos slovenske
države do EU ni spreminjal, ampak se je še celo krepil. Eden izmed takšnih dokazov je nedvomno tudi Sporazum o sodelovanju (1997), ki so ga
tretjega julija 1997 z izjemo SNS podpisale vse parlamentarne politične
stranke ter oba poslanca narodnih manjšin z namenom po enotnem sodelovanju o EU-vsebinah v času slovenskega vstopanja v ES/EU. S podpisom omenjenega sporazuma so se politične stranke tako zavzele, da
bodo storile vse, da se zagotovijo ustavnopravni in politični pogoji za ratifikacijo pridružitvenega sporazuma z EU (prvi člen). Sporazum je zanimiv tudi zaradi dokaj neobičajne ideje političnih strank o ustanovitvi
posebne stalne koordinacije parlamentarnih strank, na kateri bi se stranke sporazumevale glede politike Republike Slovenije do njenega vključevanja v EU in NATO (tretji odstavek drugega člena ter aneks k sporazumu), a ta sporazum v praksi ni zaživel.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE IN DEMOKRATSKA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE (LDS + DESUS) – 21,91 % oziroma 2 mandata
LDS je na prvih volitvah v Evropski parlament nastopila skupaj s sicer
koalicijsko stranko upokojencev DESUS. Stranki sta volivce naslavljali s
sloganom »Sedem dobrih razlogov za nove slovenske zmage«. Prvi razlog,
ki sta ga stranki predstavljali v programu je bilo konkurenčno gospodarstvo, v okviru katerega kot glavno prednost vidita neovirano kupovanje in
prodajo blaga in storitev na notranjem trgu EU, hkrati pa tudi podporo
pristopu EU v Svetovno trgovinsko organizacijo ter krepitvi odnosov z
Rusko federacijo. Kot ključni vidik slovenske finančne politike do EU pa
stranki izpostavljata prevzem skupne evropske valute za leto 2007. Drugi
»razlog« programskega dokumenta LDS in DESUS-a je vprašanje razvitosti regij, kjer se stranki na precej opisen način zavzemata za integriran
razvoj mest in podeželja ter ohranjanje in povečanje pomena države v
okviru skupne kmetijske politike. V okviru tretje točke programa, »zdrava
in zelena Slovenija«, stranka navaja ključne smernice evropskih pravnih
aktov na tem področju in predlaga dosledno izvajanje evropskega pravnega reda na področju okolja in trajnostnega razvoja z namenom, da to
postane razpoznavni znak zelene Slovenije. Četrta točka programa, ki govori o pluralnosti znanja in vrednot je izrazito nacionalno usmerjena, saj
ugotavlja, da Slovenija še ne dosega evropskega povprečja treh odstotkov,
namenjenega za raziskave in razvoj, zato bo morala (slovenska, op. S. K.
L.) vlada na tem področju povečati javna sredstva. Podoben odnos imata
stranki tudi do vprašanja kulturne politike, kjer pa na koncu vseeno predstavita prednosti, za katere se bodo poslanci borili v EP: kulturna dediščina, manjšine in etnične skupine, mediji, kulturne povezave, jezik.
»Solidarna in čuteča skupnost« kot šesta točka programa izpostavlja proble-
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matiko socialne vključenosti vseh slojev prebivalstva in solidarnost, a na
koncu znova konča z nacionalno problematiko in javnopolitičnim vprašanjem statusa upokojencev. V zadnji točki programa stranki govorita o
»skupnem evropskem domu«, v njegovem okviru je izpostavljena skrb
evropskih poslancev za spoštovanje človekovih pravic doma in v EU ter
sprejetje ustavne pogodbe, ki bo »odsevala povezanost evropske celine
ter enakost držav članic, narodov in državljanov z namenom pregledne,
učinkovite in demokratične Evrope«. Na koncu omenjajo še pomen skupne zunanje in varnostne politike, posebej zveze NATO, ki ju je treba
združiti s slovenskimi in evropskimi zunanjepolitičnimi interesi.
Kandidati na strankarski listi so podobne tematike izpostavljali tudi
na javnih soočenjih in predstavitvah, kjer se je sicer izkazalo, da je na
najpomembnejših soočenjih praviloma nastopal nosilec liste Jelko Kacin
(LDS).

NOVA SLOVENIJA IN KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (NSI) – 23,57 %
oziroma 2 mandata
Volilni uspeh NSI, ki je dobila na evropskih volitvah najvišji delež glasov,
je bil verjetno v Sloveniji eno največjih presenečenj, ki so ga analitiki večinoma pojasnjevali z močjo osebnosti njihovega nosilca liste, sicer v EU
zelo prepoznanega in cenjenega politika Lojzeta Peterleta. Stranka, zlasti
pa Peterle, je izjemno aktivno in javno odmevno zastavila svojo volilno
kampanjo, ki je temeljila na obiskovanju številnih slovenskih mest in
vasi, kjer so kandidati z osebnim stikom poskušali predstaviti programska izhodišča. Prav ta pristop se je na drugi strani pokazal za problematičnega za tisti del volivcev in javnosti, ki so želeli strankin program prebrati v obliki klasičnega programskega dokumenta, saj je stranka tega v
javnosti predstavila šele tri dni pred volitvami. V programu predsednik
stranke, ki sicer ni kandidiral na strankarski listi, in nosilec liste Peterle
nakažeta skladnost programa NSI s smernicami Evropske ljudske stranke in poslanske skupine EPP-ED ter uresničevanje velikih ciljev, kjer pa
ni natančno določeno, kdaj so to strankini pogledi na slovenski politični
prostor in kdaj na evropskega. V okviru gospodarske problematike se tako
zavzemajo za rast in nova delovna mesta, izobraževanje in konkurenčnost. Nadalje se zavzemajo za pregledno in odgovorno upravljanje s
sredstvi iz proračuna EU, kjer pa so njihovi pogledi znova bolj osredotočeni na slovenske rešitve. Podobno velja tudi za vsebine s področja trajnostnega razvoja in regionalizma. Tudi pri skrbi za razvoj uspešnega kmetijstva
se stranka zavzema za konkurenčnost tako slovenskega kot evropskega
kmetijstva, ki ju vidi kot pomemben element tudi v okviru zagotavljanja
prijaznega okolja. Nedorečenost programskih izhodišč ostaja tudi v poglavju o varnosti, ki jo v stranki pojmujejo z vidika uživanja kakovostne
hrane, pravic zdravstvenega in socialnega varstva prebivalcev in preprečevanja terorizma in kriminala. V sklepnem delu programa stranka vendarle nakaže tudi nekaj jasno evropskih vsebin, ki se nanašajo na okrepi-
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tev mednarodnega vpliva EU, zlasti z vidika skupne obrambne in varnostne strategije. Programski dokument se konča z nagovorom o uveljavitvi samozavestne Slovenije v EU ter s skrbjo za ohranjanje nacionalne
pristojnosti, skladno z načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in demokratične preglednosti. »Slovenija se mora uveljaviti kot prijateljska država, ki
je pripravljena pomagati tistim državam, ki se še želijo vključiti v EU,
hkrati pa Evropi ponuditi svoje najboljše in tako izkoristiti priložnosti in
izzive, ki jih prinaša članstvo.«

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS) – 17,65 % oziroma 2 mandata
SDS je svojo listo predstavila kot »listo, sestavljeno iz mednarodno uveljavljenih ljudi, od katerih ima vsak svoj poklic in uspešno strokovno kariero. Kdor koli izmed nas bo izvoljen v EP, bo iskreno zastopal interese
domovine Slovenije.« Skladno s tem nagovorom, ki ga je dopolnil še
predsednik stranke Janez Janša, ki sicer ni nastopal na kandidatni listi,
ter vseh sedem kandidatov, je stranka na volitvah nastopala s sloganom
»Slovenija moja domovina. Tudi v Evropi«. Stranka je v programskem
letaku, ki so ga poslali slovenskim gospodinjstvom, jasno izrazila navezanost na EPP-ED, ki je po njenem mnenju največja in najvplivnejša poslanska skupina v EP. Izhajajoč iz tega SDS tudi zapiše, da se bo v EPPED (in ne v EP, op. S.K.L.) zavzemala za: varno Evropo, močno evropsko
zunanjo in obrambno politiko, uspešno gospodarstvo, konkurenčno
kmetijstvo, čisto okolje in zdravo prehrano, učinkovito in odgovorno rabo
proračunskih sredstev, dinamične regije, razvoj znanosti in visoko kakovostno izobraževanje, preglednost, demokracijo in subsidiarnost, skupno
oblikovanje prihodnosti Evrope in širitev EU. Nadaljnja analiza strankinih programskih vsebin, ki jih je SDS predstavila v svojem programskem
dokumentu, kaže, da se ključne vsebine, predstavljene v letaku, ne skladajo popolnoma s programskimi vsebinami, kjer kot najpomembnejše
izpostavljajo gospodarstvo. V sklopu gospodarskih vprašanj sicer odpirajo
problemske vidike, za katere se bodo zavzemali v Sloveniji (poudarila S.
K. L.), kot alternativo za odprte probleme pa ponujajo SME Union, gospodarsko združenje podjetnikov malih in srednje velikih podjetij, ki se
na področju podjetništva zavzema za razvijanje ekološko prijaznega in
socialno tržnega gospodarstva. SME Union je bil sicer ustanovljen na pobudo dr. Mihe Brejca, nosilca strankine liste na evropskih volitvah. Kot
drugo najpomembnejšo vsebino programa stranka izpostavi kmetijstvo.
Programsko vsebino znova predstavi na dveh ravneh: a) kaj bo omogočilo članstvo v EU in b) za kaj bomo (SDS, op. S. K. L.) skrbeli v Sloveniji.
V okviru kmetijstva se SDS zavzema za spodbujanje družinskih podjetij
in podeželske industrije in slovensko hrano. Tretje programsko mesto je
namenjeno kulturi, kjer SDS z vstopom v EU vidi priložnost povezovanja
Slovenije, Italije, Avstrije in Madžarske v enoten kulturni prostor, kar je
velika priložnost za nadaljnji razvoj naroda in krepitev slovenstva. S
podobno opisanimi pristopi nadalje pozitivno vrednoti tudi vstop Slove-
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nije v EU z vidika okolja, pravosodja, regionalizma, strukturnih in kohezijskih skladov, šolstva, turizma in tudi športa. Večjo pozornost v programu zasedajo tudi vsebine skupne zunanje in varnostne politike EU, ki jih
stranka predstavi v naslednji obliki: 1. skupna zunanja in varnostna politika EU si prizadeva za …, 2. na področju obrambne politike si EU prizadeva za …, 3. kar se tiče Slovenije na obeh področjih si bomo prizadevali
za … Sporočila zadnjega sklopa so, da si bo SDS prizadevala za ohranjanje miru, varnost ljudi in premoženja, sodelovanje s članicami EU z namenom: zaščite pred terorističnimi napadi, oblikovanja skupne zunanje
in obrambne politike. Hkrati kot pomembno izpostavljajo tudi sodelovanje med EU in Natom, ki bo preprečevalo podvajanje zmogljivosti. Z vidika socialnih vsebin pa se bo SDS v EP zavzemala za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanje mladih, usklajevanje družinskih in
službenih obveznosti in krepitev malih ter srednjih podjetij, ki jih vidijo
kot možnost za ustvarjanje zaposlitve in gospodarske rasti.

ZDRUŽENA LISTA SLOVENSKIH DEMOKRATOV (ZLSD) – 14,15 %
oziroma 1 mandat
ZLSD je na volitvah v EP dobila nekaj več kot 14 % glasov, kar ji je prineslo sedež v EP. Ta stranka je bila tudi edina v Sloveniji, ki v EP ni poslala
nosilca svoje kandidatne liste, temveč zadnjega na listi, predsednika
stranke Boruta Pahorja. Pahor, ki v Sloveniji velja za enega izmed najpriljubljenejših politikov, se zelo dolgo časa ni mogel odločiti o svoji kandidaturi na evropskih volitvah. Na začetku leta je celo pogosto zelo jasno
zavračal idejo, da bi na listi kandidiral, vendar pa si je pozneje premislil,
saj so tudi javnomnenjske raziskave kazale, da bi stranka z veliko verjetnostjo dobila sedež v EP, če bi na listi kandidiral Pahor. Pod takšnimi pritiski se je Pahor konec aprila 2004 le odločil, da kot nosilec liste ZLSD
kandidira na EP-volitvah. Na začetku maja je stranka na konvenciji
dokončno potrdila seznam kandidatov, kjer je bil Pahor na lastno željo s
prvega mesta postavljen na zadnje mesto na kandidatni listi. Kljub tej
odločitvi je bil Pahor s preferenčnimi glasovi izvoljen na listi ZLSD za EP,
kar ga je v očeh nekaterih komentatorjev kazalo kot žalostnega zmagovalca, celo poraženca. Hkrati pa so nekateri tudi odkrito ugotavljali, da bi
drugače postavljeno zaporedje kandidatov na listi stranki lahko stranki
prineslo dva sedeža v EP.
Stranka je kampanjo za volitve v EP poimenovala »V Evropi za dobro
Slovenije«. Kljub izpostavljanju nacionalne vsebine pa je predsednik
stranke poudarjal strankino članstvo v Stranki evropskih socialdemokratov ter koncept razvoja Evrope, ki si »prizadeva omogočiti enake možnosti za vse, posameznike in narode«. Temeljni sporočili njihovega programa sta bili solidarnost in socialna povezanost, ki naj bi bili v prvi vrsti
povezani z uveljavljanjem nacionalnih interesov Slovenije. Stranka je
predstavila šest vsebinskih programskih sklopov in je podobno kot tudi
druge stranke na dnevni red mesta uvrstila vprašanja zaposlovanja, skup-
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ne kmetijske politike, okolja, notranje varnosti, skupne zunanje in varnostne politike, enakost med spoloma. Programske vsebinske sklope so predstavili s
treh različnih vidikov: 1. vidik EU, 2. vidik Evropskih socialdemokratov
in 3. bodoče koristi. V okviru vsebin zaposlovanja se je tako ZLSD zavzemal za razširjeno Evropo s polnim zaposlovanjem, integracijo zapostavljenih skupin in vseživljenjsko učenje. Pri okoljskih vsebinah so izpostavljali zlasti tematike trajnostnega razvoja, spoštovanje okolja in boljšo
izrabo naravnih virov. Nadalje se stranka zavzema tudi za odpravo razlik
zaradi revščine, opredelitev varnostne politike, kjer je poleg groženj
treba upoštevati tudi temeljne razloge za te grožnje, ki so po njihovem
mnenju revščina, kršitev človekovih pravic, okoljska degradacija, etnični
in verski spori. V povezavi s tem tudi v delu programa, ki se nanaša na
skupno zunanjo in varnostno politiko, govorijo o preprečevanju sporov,
ki mora temeljiti na ekonomskem sodelovanju, človekoljubni pomoči in
pomoči pri vnovični obnovi kot o najpomembnejši nalogi Evropskih socialdemokratov. Zavzemajo se tudi za končanje jedrske grožnje, preprečevanje tehnologije balističnih izstrelkov, kemičnega in biološkega orožja
oziroma za skupno zunanjo politiko, saj je ta pomembna za soočenje z
bojem proti modernim grožnjam, kot so terorizem in orožje za množično
uničevanje. Evropski socialdemokrati in z njimi ZLSD se zavzemajo tudi
za enakost med spoloma, kjer enakovredno udeležbo žensk v politične in
družbene organe odločanja vidijo kot zagotovilo za pravo delovanje demokracije. »Enakovredna zastopanost žensk ni samo pravica, pomeni
tudi družbeni razvoj.« Podobno, kot smo že ugotavljali za že analizirane
programe političnih strank, tudi v primeru ZLSD ugotavljamo, da stranka v programu izpostavlja zelo široke in v javnosti najbolj odprte vsebine, hkrati pa ne ponuja resnih alternativnih rešitev za odprte probleme
znotraj predstavljenih vsebin.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS) – 8,41 %
oziroma brez mandata
SLS je vsekakor največja poraženka volitev v EP. Rezultat oz. neuspeh, ki
ga je dosegla na volitvah, je po mnenju analitikov možno pojasnjevati
tudi s strankinim mnogokrat neodločnim delovanjem na nacionalna
ravni. SLS je bila po volitvah v nacionalni parlament v letu 2000 del vladajoče koalicije, iz katere pa je pred volitvami v EP izstopila, saj je bila
nezadovoljna z delovanjem koalicijskih strank, zlasti vodilne LDS. Na
volitvah v EP je na njeni listi kot prvi kandidat nastopil dolgoletni strankin kmetijski minister in pogajalec z EU Franci But, ki je optimistično napovedoval zanesljiv sedež v EP. Iz strankarskega programa, ki ga je SLS
pripravila za volitve v EP, lahko razberemo, da je stranka poskušala pokazati na enakovredno težo tako slovenskega kot evropske prostora. To
je vidno že v sloganu »SLS. 100 % Slovenija. Več Slovenije v Evropi. Več
Evrope v Sloveniji« ter poudarjanju strankinega članstva v Evropski ljudski stranki. Strankin program je bil izrazito proevropsko usmerjen, kar
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kažejo tudi poudarki njenega programa: SLS je za Evropo prihodnost, ki
jo predstavljajo vrednote pravne države in demokracije. Prav tako stranka podpira najhitrejši možen sprejem evropske ustave, saj meni, da razširjena Evropa potrebuje nova pravila. Proevropskost se v programu izraža tudi v videnjih Evrope kot močne skupnosti, ki si bo prizadevala za
mir v okviru pridruženega partnerstva z ZDA, in ne le zaradi gospodarskega sodelovanja. Stranka se zavzema tudi za podporo in pomoč državam jugovzhodne Evrope, ki si šele prizadevajo za vstop v EU. Z vidika
institucionalnega razvoja EU podpirajo izvolitev predsednika Evropskega
sveta za določeno obdobje, predsednika komisije mora potrditi predsednik EP, državljani pa morajo po mnenju SLS imeti tudi pravico do peticije. SLS se v programu zavezam tudi za približanje EU in njenih vsebin
svojim državljanom. Odprta so tudi vprašanja varnosti, okolja in trajnostnega razvoja ter velik sklop nacionalnih javnopolitičnih vsebin (gospodarstvo, zaposlovanje, mladi, sociala, kmetijstvo). V zadnjem delu programa stranka povzame ključne vsebine, za katere se bo skupaj z Evropsko
ljudsko stranko zavzemala v EP: evropska ustava, nadaljnji procesi evropskega povezovanja, čim prejšnji prevzem skupne evropske valute, evropska kulturna identiteta, zagotavljanje varnosti, povečevanje sredstev EU
za kmetijstvo, zaščita slovenskih interesov. Programski dokument SLS, ki
je bil volivcem predstavljen med prvimi, je bil glede na vse predhodno
analizirane programe najbolj analitičen, saj je poleg odpiranja ter pojasnjevanja problematičnih nacionalnih in EU vsebin deloma ponujal tudi
analizo obstoječega stanja in predloge alternativnih rešitev zanj.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (SNS) – 5,02 %
oziroma brez mandata
Tako kot SLS tudi SNS ni uspelo zbrati zadostnega deleža glasov, s katerim bi si zagotovili sedež v EP. SNS je parlamentarna stranka, ki se je v
procesih vključevanja Slovenije v EU izmed vseh najbolj jasno opredeljevala proti EU in njenim politikam, zaradi česar smo se tudi odločili, da
analiziramo njena programska izhodišča. V obdobju pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami leta 2000 in referendumom o vstopu države v EU
leta 2003 so strankini predstavniki z njenim predsednikom Zmagom Jelinčičem Plemenitim na čelu v svojih javnih nastopih poudarjali možne
nevarnosti, ki jih za Slovenijo prinaša članstvo v EU. Omenjena svarila,
ki jih razumemo kot strankina javna stališča do EU, so bila v času do
volilne kampanje za evropske volitve izjemno negativna (Krašovec in
Kustec Lipicer, 2004). V stranki so opozarjali na previdnost slovenskega
vključevanja v EU, ki bi lahko vodilo v razprodajo države in njenih interesov. Zaradi tega je bila stranka po analitičnih kriterijih pojmovana kot
evroskeptična.5 Kljub evroskeptičnemu pogledu na povezovalne procese
5

Glej zlasti: Taggart, Paul in Szczerbiak, Alex. (2002): “The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States’. http://www.susx.ac.uk; 10. september
2002.
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v Evropi se je stranka odločila nastopiti na volitvah v EP z glavnim argumentom, da bo njihova navzočnost v EP pomenila zagotavljanje slovenskih interesov v nasprotju z (nad)strankarskimi, za katere se zavzemajo
vse druge tekmujoče slovenske politične stranke. Ker SNS za volitve v EP
ni pripravila javno dostopnega programskega dokumenta, smo večino
njenih stališč in poudarkov, ki smo jih razumeli kot strankarske programske usmeritve za EP-volitve, pridobili z izjavami njenih kandidatov
na javnih televizijskih in radijskih soočenjih. Ključno sporočilo predstavnikov SNS, najpogosteje njenega predsednika in tudi nosilca liste, je
bilo, da je treba na članstvo v EU gledati z vidika zagotavljanja slovenskih interesov, za katere obstaja velika verjetnost, da jih v EU ne bodo
upoštevali, če se zanje ne bo nihče boril. To vlogo pa v obstoječem stanju
in pogledih drugih političnih strank lahko opravijo le predstavniki SNS.
Kljub začetnim izrazito negativnim pogledom na EU pa je SNS svoj
odnos do EU iz prvotno evroskeptičnega preimenovala v evrorealističnega.

III. DEL: PRIMERJALNI POGLED OZIROMA SKLEPNE UGOTOVITVE
Rezultati mednarodno primerjalne analize navzočnosti tematik EU
v strankarskih programih nekaterih največjih čeških in slovenskih političnih strank v nacionalnih in evropskem parlamentu so potrdili našo
domnevo, da so tako češke kot slovenske politične stranke v svojih programih in javnih nastopih za prve volitve v EP izpostavljale vse tri velike
politične sklope EU-vsebin. Že na začetku pa se je izkazalo, da so se vsebine EU v širšem sistemskem vidiku (politics) v obeh državah pojavljale
s precej drugačno dinamiko, ki jo lahko pojasnjujemo tudi z raznolikimi
zgodovinskimi izkušnjami in prevladujočimi usmeritvami v obeh političnih sistemih. Če se je za Slovenijo in njene politične stranke vstop v EU
zdel nesporen in celo tako prednosten, da so podpisale poseben sporazum o skupnem sodelovanju pri vprašanjih vključevanja države v EU, pa
so se na Češkem pogledi na EU in njen politični sistem že od začetka
zdeli manj usklajeni in enotni. Posledično z ugotovljenim so se zato tudi
časovno različno začela odpirati vprašanja, povezana z javnopolitičnim
delovanjem do in v EU. Češke politične stranke so zaradi vključevanja
EU vsebin spreminjale svoje politične programe že v času volitev v
nacionalni parlament, na katerih so bile EU vsebine zelo pomemben del
njihovega programa. Nasprotno pa so slovenske stranke EU vsebine
v svojih programih predstavile podrobno šele v okviru volitev v EP.
Nadalje je kvalitativna analiza programskih dokumentov v delih, ki so
se nanašali na javne politike EU (policy) v širšem smislu, pokazala, da so
češke politične stranke podobno kot slovenske odpirale vsebinsko precej
podobna področja, zlasti na osnovi problemskega merila, to je izpostav-
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ljene javne politike. Glavna razlika med strankami v proučevanih državah pa so bili pogledi na odprta področja oziroma vsebine. Češke stranke
so si bile glede rešitev problemskih področij izrazito različne in so odpirale več možnih alternativnih pristopov in načinov reševanja tematik oziroma odprtih pogledov na EU. Slovenske politične stranke pa so obratno
v svojih programih in tudi medijskih soočenjih nastopale precej enotno,
glede reševanja evropskih problematik so delovale nekonfliktno, hkrati
pa tudi brez večje vsebinske alternativnosti. Slednje se je pokazalo prav
skozi kvalitativno analizo besedila strankarskih programov, kjer je bilo
vidno, da so stranke bolj ali manj opisovale obstoječe stanje na ravni EU,
prepisovale možne rešitve, najpogosteje tiste, ki so jih zagovarjale njihove strankarske federacije, samostojno pa niso bile sposobne podati lastnih analiz oziroma pozicij, ki bi jih zavzemale v EP. Za slovenske politične stranke velja, da so kot najpomembnejše javnopolitične vsebine EU
v času do volitev v EP odpirale gospodarske, socialne, kmetijske, okoljske, varnostne, zunanjepolitične in izobraževalne vsebine. V okviru sistemskih tematik (politics) so bile v ospredju vsebine, kot so demokratičnost EU, spoštovanje človekovih pravic, delovanje pravne države, deloma
tudi vzpostavljanje enotne varnostne in zunanje politike. Institucionalne
(polity) vsebine so bile prevladujoče usmerjene v sprejemanje evropske
ustave in pristojnosti EU institucij. Za slovenski del analize ugotavljamo,
da predstavljeni pogledi tekmujočih političnih strank večinoma niso bili
med seboj diametralno nasprotni in z izjemo SNS proevropski.
Nasprotno pa lahko trdimo za češke politične stranke, za katere sicer
tudi velja, da so odpirale nekaj podobnih vsebinskih področij, vendar pa
hkrati tudi velja, da so ponujale različne alternative za njihovo rešitev. Če
povzamemo, so češke politične stranke največ poudarka dale na vprašanja federalizma (US-DEU najbolj za federalizacijo, ČSSD najmanj od
evrooptimističnih; KSČM in ODS proti), ekonomsko-gospodarske delitve
(liberalne – zahtevajo zmanjšanje ali odpravo redistribucije – ODS, EDSNK, US-DEU /ni prišla v Evropski parlament/; socialistične – ČSSD;
neopredeljene – KDU-ČSL /zadovoljni/; radikalne – KSČM (kritizirajo
»vse«)), uvedba evra (Za – ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU, ED-SNK, proti –
ODS, KSČM), nadnacionalost ali intergovermentalizem (za nadnacionalnost – US-DEU, ED-SNK, KDU-ČSL, ČSSD, za intergovermentalizem –
ODS, KSČM), drugi steber/Skupna zunanja in varnostna politika/ (za –
US-DEU, ED-SNK, ČSSD, KDU-ČSL, proti – KSČM/tudi proti članstvu v
NATO/, ODS), (politično) zvesti bolj ideologiji/bolj naciji (bolj ideologiji
– KDU-ČSL, ED-SNK, US-DEU, ČSSD, bolj naciji – KSČM, ODS).
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SUMMARY:
Comparative analysis of the programme orientations
of national political parties on EU thematic.
The case of Czech Republic and Slovenia.
National political parties in the countries of Central Eastern Europe
that entered the European Union in May, 2004, were in the last decade pushed to changes in their functioning in the new political environment. The article is in comparative analysis showing one part of
this process, which was by the theoretician of political science labeled as Europeanisation, namely the programmatic directions of
Czech and Slovenian political parties about the EU-themes. The
comparative analysis is trying to present main ideological basis of
important political parties in the Czech republic and the Republic of
Slovenia: all parliamentary political parties, in the Czech case then
also on two political movements of so-called “independent canidates”, that succeeded in the first elections to the European Parliament.
The comparison has shown that Slovenian political parties are more
oriented on very concrette issues of EU-functioning, while the Czech
political parties are more discussing “big issues” of European integration (acceptance of Euro, Common Foreign and Security Policy etc.).
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DELOVANJE SLOVENSKIH EVROPOSLANCEV
IN POSREDNO SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH
POLITIČNIH STRANK V EVROPSKEM
PARLAMENTU
TOMAŽ DEŽELAN*
Članek izpostavlja področje evroposlanskih interakcij s poudarkom
na opredelitvi odnosov posameznih evroposlancev s politično skupino in nacionalno politično stranko, ki se od poslanca do poslanca
razlikujejo. Na razlike v interakciji vpliva vrsta dejavnikov, ki so
opredeljeni s pomočjo institucionalne teorije vedÍnja in aplicirani na
vlogo slovenskega evroposlanca. Prispevek obravnava institucionalne možnosti in omejitve delovanja slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu ter podrobno opisuje nekatere izmed institucionalnih kriterijev, ki utegnejo določati glasovalno vedênje. Avtor hkrati
opisuje stopnjo integracije slovenskih parlamentarnih političnih
strank v evropsko parlamentarno areno in podaja oceno na podlagi
intervjujev s predstavniki parlamentarnih političnih strank ter na
analizi kampanj za evrovolitve in njenih rezultatov. Srž prispevka
predstavlja poskus realnejšega pogleda na možno vedenje posameznega slovenskega evroposlanca.

*

Mladi raziskovalec v Centru za politološke raziskave na Fakulteti za družbene vede
v Ljubljani.
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UVOD
Evropski parlament1 je izmed nadnacionalnih institucij Evropske unije2
tista, ki je v zadnji četrtini stoletja v kontekstu integracijskih procesov
najbolj spremenila svojo vlogo. Od t. i. govorniške zbornice šesterice oziroma talking shop, gravy train, yuppy club (Brinar, 1991), fig-leaf (Corbett et
al., 2000) in chamber of Babel (Kreppel, 2002), kot ga poimenujejo različni
avtorji, se je EP preobrazil v edinstvenega sozakonodajalca z razmeroma
velikimi pristojnostmi. Nekdanje posvetovalno telo ima tako danes videz
»kameleonskega« zakonodajalca z velikimi možnostmi vplivanja na procese oblikovanja in odločanja o skupnih evropskih politikah (Polsby v
Kreppel, 2002: 1). Največji prispevek k institucionalni krepitvi EP lahko
strnemo v nekaj ključnih korakov (Corbett et al., 2000: 3): pridobitev
proračunske avtoritete, neposredne volitve in okrepitev zakonodajnih
pooblastil, predvsem s postopkom soodločanja.
Navedene prelomnice so tudi vzrok za vse večje zanimanje akademikov za proučevanje različnih vidikov edine demokratične, neposredno izvoljene nadnacionalne institucije v EU. Skladno s povečanjem zanimanja
za sam Parlament se je torej povečal tudi interes za raziskovanje delovanja različnih struktur znotraj tega. Po mnenju mnogih so med najpomembnejšimi strukturami strukture, imenovane politične skupine (Brzinski, 1995: 10; Corbett et al., 1992: 56; Viola, 2000: 20), ki jih v literaturi
zasledimo tudi s terminom parlamentarne strankarske skupine (Heidar
in Koole, 2000: 249), strankarske skupine (Attinŗ, 1997: 6; Bardi, 1993: 5;
Hix, 2000: 14; Raunio, 2000: 233; Lord, 1998: 204; Faas, 2003), supranacionalne strankarske skupine (Brinar, 1995: 193), evroposlanske skupine
(Fink-Hafner in Deželan, v pripravi) in pogosto tudi poslanske skupine
EP. Politične skupine so institucije koordiniranega vedenja (Hix et al.,
1999: 8), v katere se evroposlanci svobodno združujejo z namenom organiziranega delovanja. Omenjene skupine determinirajo večino političnih
procesov znotraj Parlamenta, saj določajo politični dnevni red institucije,
izoblikujejo naloge odborov, tekmujejo za vodilne položaje, porazdeljujejo vire in govorniški čas, usklajujejo delovanje parlamentarnih odborov
in glasovanje poslancev (Dinan, 2000: 382; Hix in Lord: 111–139; Corbett
et al., 2000: 59–93).
Raziskovalno področje političnega vedenja oziroma delovanja v EP, na
katerega imajo politične skupine velik vpliv, Hix et al. (1999: 7) delijo na
tri področja. Prvo so študije splošnega razvoja in delovanja Evropskega
parlamenta, drugo področje so študije, ki so usmerjene na specifičen del
notranje politike omenjene ustanove, tretje pa so študije vloge Parlamenta v medinstitucionalnih odnosih s Svetom EU in Evropsko komisijo.
1
2

V nadaljevanju EP.
V nadaljevanju EU.
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Proučevanje glasovalnega vedenja evroposlancev se uvršča v drugo
izmed zgoraj omenjenih področij in predstavlja najobsežnejšo skupino
omenjenih študij. Raziskovalci omenjenemu področju posvečajo veliko
pozornosti, saj glasovalno-vedenjski segment poslanskega delovanja
omogoča vpogled v notranje, neformalno regulirane odnose evroposlancev z različnimi parlamentarnimi in zunajparlamentarnimi strukturami,
ki jih je neposredno nemogoče meriti. Izpostavljeno področje evroposlanskih interakcij je predvsem opredelitev odnosov posameznih poslancev s politično skupino in nacionalno politično stranko. Ti odnosi se od
poslanca do poslanca močno razlikujejo tako po pogostosti kot tudi po
moči. Na razlike v interakciji evroposlancev z omenjenima strukturama
vpliva vrsta dejavnikov, ki jih bomo v nadaljevanju opredelili s pomočjo
institucionalne teorije vedÍnja in jih skušali aplicirati na vlogo slovenskega evroposlanca.
Prvi del prispevka obravnava institucionalne možnosti in omejitve
delovanja slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. V tem delu so
podrobno opisani in na primer slovenskega evroposlanca aplicirani
nekateri izmed institucionalnih kriterijev, ki utegnejo določati njihovo
delovanje, predvsem glasovalno vedÍnje. V drugem delu bomo poskušali
orisati stopnjo integracije slovenskih parlamentarnih političnih strank v
evropsko parlamentarno areno. Oris in ocena integracije temeljita na
intervjujih s predstavniki parlamentarnih političnih strank ter na analizi
kampanj za evrovolitve in njenih rezultatov. Z realnejšim pogledom na
integracijo slovenskih političnih strank v evropske parlamentarnostrankarske strukture bomo na temeljih institucionalne teorije znova nekoliko
bližje predvidevanjem o možnem vedenju posameznega slovenskega
evroposlanca.

INSTITUCIONALNE ZMOŽNOSTI SLOVENSKIH EVROPOSLANCEV
Poslanci v EP so med delovanjem pogosto postavljeni v nezavidljiv položaj, saj na njihove odločitve skušajo vplivati različne strukture. Gre za
kompleksno strateško in institucionalno okolje (Hix et al., 1999: 7), ki sili
evroposlance v odločitve, ob katerih so pogosto razdvojeni. Corbett
(2000: 56–58) poudarja, da so poslanci prisiljeni vzpostaviti ravnotežje
med svojimi lastnimi željami po vidnem položaju in aktivnem udejstvovanju znotraj EP ter pričakovanji volivcev v državi članici, iz katere prihajajo. Strah pred morebitno odtujenostjo v očeh elektorata je za evroposlance eno izmed vodil, saj lahko volivci poslanca »kaznujejo«,3 če je
deloval v nasprotju z njihovimi pričakovanji. Intenzivnost posameznih
3

Neuspešna vnovična izvolitev mandata v določen predstavniški organ je za posameznega zakonodajalca lahko znak nezadovoljstva volivcev z njegovim preteklim
delovanjem.
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preferenc se po poslancih razlikuje, kar povzroča odstopanja in razlike v
njihovem delovanju. Westlake (v Hix et al., 1999: 7–11) meni, da je vzroke za vedenjsko neskladnost evroposlancev mogoče razdeliti na dve široki področji: na nacionalnospecifično ureditev in razlike v strateški
usmerjenosti poslancev. Prvo se najbolj eminentno kaže v neenotnem
volilnem sistemu za volitve v EP, ki je od uniformnosti, po slabih treh desetletjih naporov, še vedno oddaljen nekaj svetlobnih let. Poleg volilnega
sistema so tu še postopki izbire kandidatov, razmerja v notranji politiki,
neenaki politični profili kandidatov itd. Strateško usmerjenost evroposlancev je najmanj zahtevno ugotoviti na podlagi stopnje posameznikove
politične kariere,4 staža v EP, vpliva nacionalne politične stranke znotraj
politične skupine in na podlagi relativne moči pripadajoče politične skupine v primerjavi z drugimi poslanskimi skupinami v EP. V tovrstnem
kompleksnem okolju skušajo evroposlanci, vsak po svoje, uresničevati
začrtane cilje skozi različne kanale delovanja znotraj parlamentarne
arene. Za raziskovalce so najbolj očitni kanali delovanja: udeleževanje
plenarnih sej parlamenta, različnih odborov in sestankov političnih skupin; glasovanje; pisanje poročil; postavljanje poslanskih vprašanj; združevanje v politične skupine; vzpostavljanje novih odborov; spreminjanje
poslovnika; ali celo zasedanje položaja vodje posameznega odbora, nacionalne delegacije, politične skupine ali samega Parlamenta (Hix et al.,
1999: 11).
Velik pomen pri zasledovanju evroposlanskih ciljev igrajo nacionalne
politične stranke, ki so formalno odrinjene v zakulisje parlamentarne
arene. Kljub primarni usmerjenosti v različni parlamentarni areni vezi
med poslanci in nacionalnimi političnimi strankami ostanejo razmeroma
močne. Intenzivnost evroposlanske interakcije z nacionalnimi strankami
se je z rastjo kompetenc Parlamenta še povečala, saj so poslanci EP v številnih primerih postali pomembne figure, ki lahko odločilno pripomorejo
k sprejetju začrtanih političnih ciljev. V literaturi zasledimo nasprotujoče
si trditve o vplivu nacionalnih strank na evroposlance, ki so v veliki meri
posledica spremenjene vloge Parlamenta, kljub temu pa ne gre zanemariti argumenta, da je močna vez med evroposlancem in nacionalno stranko
posledica prvinskih političnih motivov. Za mnoge se je »nenevarno zanemarjanje« kot posledica marginalizacije Parlamenta v obdobju pred
neposrednimi volitvami v dveh desetletjih spremenilo v zapovedovanje
glasovalnega vedênja (Scully, 2001: 5–6). Ob tem se odpira vprašanje o
pravilnosti domneve, da se v EP odloča po ideološki in transnacionalni liniji političnih skupin, znotraj katerih delujejo poslanci nacionalnih političnih strank. Lord in Hix (1996: 62–76) na primeru potrditve predsednika Komisije leta 1994 ugotavljata, da imajo lahko nacionalne politične
stranke pomemben vpliv na končen izid odločitev Parlamenta.5 To ugoto4

EP lahko za posamezne poslance pomeni začetek, za druge pa tudi konec politične
kariere.
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vitev potrjujejo tudi analize odstopanj poslancev od politične skupine pri
glasovanjih, saj gre, ko poslanci odstopajo od linije politične skupine EP,
večinoma za »dezertacijo« celotnih nacionalnih delegacij znotraj posameznih evroposlanskih skupin po navodilih nacionalnih strank (Kreppel,
2002: 208). Kot kažejo ekspertize, evroposlance na nacionalno politično
stranko res vežejo elementarni politični vplivi, saj imajo politične stranke v domači državi, kljub mandatu na evropski ravni, velik vpliv na posameznikovo politično kariero.
Je torej EP postal arena za nacionalno politiko z drugimi sredstvi?
Glede na povedano se zdi vprašanje, ki si ga zastavljata Carruba in Gabel
(v Scully, 2001: 6) povsem legitimno, saj empirične študije kažejo (Judge
in Earnshaw, Kreppel, Jacobs, Westlake, Garman in Hilditch v Hix et al.,
1999: 11), da se ob povečanem vplivu EP na končno odločitev (postopek
sprejemanja proračuna, postopek soodločanja…) simultano poveča tudi
zanimanje nacionalnih političnih strank za glasovanje svojih evroposlancev. Ta trend očitno negativno vpliva na kohezivnost političnih skupin in
otežuje sklepanje koalicij (Raunio, 2000: 223), s čimer se v osnovi spreminja tudi narava same institucije. Kreppel (2002: 208) kot protiorožje omenjenemu trendu omenja povečanje pristojnosti Konference predsednikov
političnih skupin EP, s čimer naj bi se znižal vpliv nacionalnih strank, kar
pa bo pokazal čas. Navkljub mračnim »prerokbam« Parlamentu pa Raunio (2000: 211–223) opaža redkost delegiranja oziroma izvrševanja vpliva
nacionalnih strank na odločitve svojih evroposlancev. Tudi v primerih, ko
do realizacije tega vpliva dejansko pride, naj bi šlo zgolj za posvetovalni
način in ne za delegiranje odločitev, kar pa se razlikuje med državami
članicami in nacionalnimi političnimi strankami. Stopnjo intenzivnosti
odnosa med nacionalno stranko in evroposlancem bomo v nadaljevanju
poskušali predstaviti s pomočjo institucionalne teorije vedenja v EP.
Poslanci EP so v svojem parlamentarnem delovanju zelo lojalni do nacionalne stranke (Scully, 2001: 9), njihova distanciranost od nacionalne
strankarske arene in odsotnost v izvršnih organih strank, kar za Slovenijo praviloma ne drži, pa jim vendarle dopušča nekaj svobode. Raunio
(2000: 211) meni, da se nacionalne politične stranke za delovanje svojih
poslancev zanimajo predvsem iz treh razlogov. Prvi je obveščanje nacionalne stranke o posameznih skupnih evropskih politikah, njihovem procesu oblikovanja in notranjih dinamikah Parlamenta, ki jih evroposlanci
izkusijo z delovanjem v različnih delovnih telesih. Drugi razlog za nadzor
nad evroposlanci so večje politične kompetence Parlamenta pri oblikovanju in sprejemanju skupnih evropskih politik, saj lahko poslanci vidno
prispevajo k uresničitvi začrtanih strankinih ciljev. Tretji razlog za nadzor evroposlancev s strani nacionalne politične stranke je nevarnost »bla5

Pri potrditvi Santerja za predsednika Evropske komisije leta 1994 se je kljub navidezni ideološki delitvi znotraj EP izkazalo, da so ga podprle vse nacionalne politične
stranke, ki so bile navzoče pri njegovi nominaciji na vrhu Evropskega sveta (Hix in
Lord v Scully, 1999: 5).
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tenja« strankinega imena in njenega ugleda, kar poslanci lahko zagrešijo
z neprimernim delovanjem. Omenjeni razlog utegne biti aktualen tudi v
primeru slovenskega zastopstva, ki zaradi maloštevilnosti nima tolikšnih
možnosti vplivanja na izid posameznih politik. Nadzor nacionalne stranke nad vedenjem evroposlancev variira tako po državah članicah kot po
političnih strankah. Vzroke za tovrstne razlike Scully (2001: 11) vidi
predvsem v:
1) načinu izbire kandidatov,
2) »evroparlamentarni socializaciji«,6
3) različnih ciljih, povezanih s kariero.
Merilo pri izbiri kandidatov kot vzroku za razlike v nadzoru nacionalnih
političnih strank nad svojimi evroposlanci je postavljeno pod vprašaj zaradi t. i. samonominacijskega sindroma. Mnogi člani političnih strank, ki
imajo nekaj veljave znotraj stranke, namreč postanejo kandidati za položaj evroposlanca na podlagi lastnih želja in ne strokovnih referenc, ki se
pogosto zapostavljajo. »Evroparlamentarna« socializacija oziroma evrosocializacija v neofunkcionalističnem smislu naj bi po mnenju Scullyja
(2001: 11) prav tako vplivala na intenzivnost interakcije med poslancem
in nacionalno stranko. Evroposlanci naj bi bili namreč na začetku svojega staža v Parlamentu izpostavljeni intenzivnim socializacijskim vplivom. Tako naj bi sčasoma postali bolj zaščitniški do integracije in nadaljnjega integriranja. Ob tem je treba poudariti, da omenjena hipoteza, v
literaturi znana tudi kot going native thesis, nikoli ni bila zadovoljivo potrjena.
Institucionalna teorija predpostavlja, da so evroposlanci pri svojem delovanju determinirani s tremi sklopi ciljev v politični karieri (Hix et al.,
1999: 12). Prvi in najosnovnejši je vnovični izbor za kandidate za evropske volitve s strani lokalnih, regionalnih ali nacionalnih organov političnih strank in pozneje vnovična izvolitev. Ta cilj poslancem »zapoveduje«,
da upoštevajo želje oziroma preference svoje stranke in volilnega telesa.
Drugi sklop ciljev v evroposlanski karieri je zasledovanje začrtanih politik, ki so v skladu s posameznikovimi osebnimi ali ideološkimi nazori.
Tretji in temeljni sklop ciljev pa je zasedanje vidnega položaja v Parlamentu, kjer je sicer na voljo precej sedežev, ki vplivajo na posameznikov
politični renome in na stežaj odpirajo vrata poznejši karieri na ravni
evropskih ustanov. Cox in McCubbins (v Hix et al., 1999: 13) ugotavljata,
da od treh omenjenih sklopov kariernih ciljev med zakonodajalci najpogosteje prevlada želja po vnovični izvolitvi oziroma ohranitvi statusa
evroposlanca.
6

Poslanci EP naj bi bili ob začetku svojega staža izpostavljeni močnim socializacijskim vplivom, ki naj bi jih spodbujali k delovanju v korist oziroma v smeri integracije. V literaturi je uporaba tega procesa, ki se ga z angleško besedno zvezo poimenuje
»going native thesis«, široko razširjena, žal pa empirično slabo preizkušena. (Scully,
1999b)
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Poslanci pri svojih odločitvah neprestano usklajujejo svoje lastne strateške cilje, saj se njihove prioritete časovno in situacijsko, glede na različne spodbude, razlikujejo. Nenehno iskanje ravnotežja v tehtanju (ang.
trade-off) med različnimi opcijami je po institucionalni teoriji (Hix et al.,
1999: 15) v veliki meri določeno z nacionalnim in nadnacionalnim institucionalnim kontekstom. Različne determinante institucionalnega sistema močno vplivajo na manevrski prostor evroposlancev, zato si bomo
bistvene značilnosti bliže ogledali in jih aplicirali na slovenski kontekst.

Volilne institucije
Kljub začrtanim smernicam iz leta 1974 Unija še vedno nima enotnega
volilnega sistema za volitve v Parlament. Neposredne volitve tako morda
tudi iz tega razloga niso upravičile pričakovanj po večji demokratični odgovornosti evropskih ustanov, novi demokratični identiteti skupnosti,
»panevropskih« volitvah in novih povezavah med voljo volivcev ter sprejetimi skupnimi politikami na evropski ravni (Marquand v Hix, 2001: 3).
Corbett et al. (2000: 10) menijo, da bi enoten volilni sistem za volitve v EP
pomagal pri reševanju problema »sekundarnosti« oziroma drugorazrednosti evropskih volitev. Tako nam je dana možnost spremljanja vpliva
različnih volilnih sistemov na politično delovanje na ravni EU. Bistvene
razlike med volilnimi sistemi na evropskih volitvah se kažejo predvsem v
sistemu štetja glasov in načinu izbire kandidatov (Katz; Carey in Shugart;
Farrell; Samuels; Mitchell; Pennings in Kazan v Hix, 2001: 6).
Različni sistemi štetja glasov v zavesti kandidatov inducirajo različne
spodbude, kar vpliva na njihovo poznejše delovanje. V sistemih, kjer
imajo glasovi za posameznega kandidata velik vpliv na končni rezultat,
kandidati za prihodnje evroposlance gojijo neposredne vezi z volilnim telesom. Prav nasprotno je v primeru sistemov štetja glasov, kjer volivci ne
morejo izraziti svojih preferenc do posameznega kandidata. Tako sistem
»priveže« kandidate na svojo nacionalno politično stranko, še posebej
strankino vodstvo in njihovo vizijo ciljnih politik. Najbolj »strankocentrično«7 obliko volilnega sistema predstavlja proporcionalni volilni sistem z zaprtimi listami kandidatov, kjer volivci nimajo možnosti izbirati
med posameznimi kandidati na določeni listi. Nekoliko milejša oblika
sistema štetja glasov, ki še vedno relativno močno veže kandidate na
nacionalno politično stranko, je proporcionalni sistem z delno odprtimi
listami, kjer volivci lahko izrazijo preferenco do določenega kandidata na
izbrani listi. Tovrsten sistem je v veljavi v Sloveniji, kar posledično pomeni, da so po institucionalni teoriji, glede na volilni sistem, slovenski kan7

Lastnost posameznega atributa institucionalnega sistema, na podlagi katerega je
kandidat za prihodnjega evroposlanca močno vezan na želje nacionalne politične
stranke, kar v določeni meri omejuje njegovo individualno politično svobodo.
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didati za evroposlance relativno »ustrežljivi« do svojih političnih strank.
Med oblikami volilnega sistema, ki kandidatom omogočajo več individualne politične svobode lahko izpostavimo enomandatni volilni sistem
s preprosto večino in enomandatni volilni sistem z alternativnim glasom,
kar je značilno za Združeno kraljestvo na Severnem Irskem in Dansko na
ozemlju Grenlandije (Hix, 2001: 6). Najbolj »kandidatocentrična«8 sistema štetja glasov sta proporcionalni volilni sistem s popolnoma odprtimi
listami in sistem enega prenosljivega glasu.
Dodatno merilo za podajanje ocene »kandidatocentričnosti/strankocentričnosti« volilnih institucij je velikost volilne enote v povezavi s številom mandatov. Manjše je število mandatov znotraj posamezne volilne
enote, večja moč se generira v rokah političnih strank, ki imajo nadzor
nad listami kandidatov. Tako so volilne enote z manjšim številom mandatov bolj »strankocentrične« in vice versa. Slovenski zakon o volitvah poslancev v Evropski parlament določa, da je območje Republike Slovenije ena
volilna enota (ZVPEP, III., 11. člen). Relativno maloštevilnost evroposlanskih mandatov na volilno enoto (sedem evroposlancev v eni enoti) pripomore k »strankocentričnosti« slovenskega institucionalnega sistema.
Pri načinu izbire kandidatov za volitve v Parlament je pomembno tudi,
na kateri ravni so bili kandidati za volitve izbrani. V primeru, da gre izbiranje na lokalni ali regionalni ravni (decentraliziran postopek izbire kandidatov), so kandidati manj vezani na vodstvo stranke ter posledično bolj
»svobodni« v svojem delovanju. Pri izbiri kandidatov na ravni celotne
države s strani izvršnih organov ali kongresa stranke (centraliziran postopek) pa ima vodstvo stranke višjo stopnjo nadzora nad kasnejšim delovanjem prihodnjega evroposlanca. V primerih držav z eno samo volilno
enoto gre po pravilu za centralizirano obliko izbire kandidatov s strani
nacionalnih političnih strank in je po značaju »strankocentrično« (Hix,
2001: 9), kar velja tudi za Slovenijo.
Preglednica 1 kaže »strankocentričnost/kandidatocentričnost« volilnih
institucij po posameznih državah članicah. Države, kjer so poslanci najbolj vezani na politično stranko, so Severna Irska, Grčija in Portugalska.
Omenjene države poznajo centraliziran izbor kandidatov, imajo eno volilno enoto ter proporcionalni volilni sistem z zaprtimi listami ali pa sistem enega prenosljivega glasu ob zelo malem številu mandatov. Slovenija se uvršča nekje v sredino, kjer so države s proporcionalnim volilnim
sistemom in so odločilni dejavniki odprtost liste, število mandatov v volilni enoti ter način izbire kandidatov. Države s kandidatu najbolj naklonjenimi volilnimi institucijami so Danska, Irska, Finska in Italija. Omenjene države, z izjemo Irske, ki ima sistem enega prenosljivega glasu s
štirimi volilnimi enotami, imajo proporcionalni volilni sistem z možnost8

Lastnost posameznega dejavnika institucionalnega sistema, na podlagi katerega je
kandidat politično »svobodnejši« pri svojih odločitvah, nacionalna politična stranka
pa pri njegovem uresničevanju začrtanih ciljev nima tolikšnega vpliva.
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jo izražanja preferenc do posameznih kandidatov z liste. Pomemben je
tudi način izbire kandidatov, ki v omenjenih državah, z izjemo Danske,
vsaj delno decentraliziran.
Preglednica 1: Volilne institucije po starih državah članicah in Sloveniji

Vir: prirejeno po Hix (1999: 33) ter Hix in Marsh (2004: 5)

Tip strankarskega sistema, oblika državne ureditve
Države članice EU se razlikujejo po tipu strankarskega sistema, kar vpliva na vedenje poslancev EP. V državah s tekmovalnim dvostrankarskim sistemom (Združeno kraljestvo, Grčija in Španija) ali dvoblokovskim sistemom (Francija, Nemčija in Italija s konca 90. let) so nacionalne politične
stranke nekoliko bolj nagnjene k spodbujanju svojih evroposlancev za
delovanje v skladu s strankarsko linijo (Hix et al., 1999: 16). Slovenija
sodi v skupino držav s konsenzualnim večstrankarskim sistemom, poleg
nje pa še države Beneluksa, skandinavske države, Avstrija, Portugalska,
Irska … Omenjene države naj bi po merilu tipa strankarskega sistema v
skromnejši meri pritiskale na svoje poslance, da spoštujejo strankarsko
voljo, saj glasovanje, ki odstopa od strankarske linije, ne pomeni nujno
glasovanje za »nasprotno stran«.
Dodatna lastnost institucionalnega sistema, ki vpliva na delovanje
evroposlancev, je oblika državne ureditve v povezavi z enotnostjo politič-
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nih strank. Scully (2001: 18–19) opozarja, da je stopnja unitarnosti znotraj politične stranke povezana s politično tradicijo, specifičnostjo stranke in obliko državne ureditve, v kateri stranka deluje. Za federalne politične sisteme naj bi veljalo, da je vodstvo političnih strank bolj razpršeno
kot v unitarnih, kar v določeni meri zmanjšuje možnost strankinega nadzora nad delovanjem evroposlancev. Za Slovenijo in druge unitarne države posledično velja, da je strankarsko vodstvo znotraj tega tipa držav bolj
enotno ter tako lažje izdaja navodila svojim zakonodajalcem v EP.

Javno mnenje, volilna podpora
Javno mnenje oziroma javna podpora evropski integraciji in integracijskim procesom se med državami članicami razlikuje vse od ustanovitve
Skupnosti. Razlike v podpori integraciji se z nadaljnjim integriranjem le
še povečujejo, kar jasno kaže dolgotrajno ratificiranje temeljnih pogodb
Unije. Po mnenju Blondela et al. (v Hix, 2001: 4) se podpora integraciji
kaže tudi v različni stopnji abstinence na evropskih volitvah, pri čemer
moramo upoštevati, da so volitve v nekaterih državah članicah obligatorne. Tam, kjer je navzoča večja podpora integriranju, naj bi bili volivci
tudi bolj prizanesljivi do evroposlancev, ki kažejo relativno neodvisnost
od nacionalne strankarske elite. Do prvih evrovolitev v Sloveniji smo
glede na rezultate referenduma o vstopu Slovenije v EU (internet 1) lahko
sklepali, da bodo slovenski evroposlanci uživali določeno stopnjo tolerance za delovanje v nasprotju s strankarsko linijo, kar pa po volitvah ne
moremo trditi, saj je bila volilna abstinenca v Sloveniji več kot 70-odstotna. V kolikor je Blondelov argument pravilen, utegnemo biti priča novemu valu evroskepticizma, ki bo črpal svežino in večji zagon iz novih držav članic.
Nacionalne politične stranke z visoko stopnjo volilne podpore na nacionalnih volitvah (več kot 25 odstotkov) bodo z večjo verjetnostjo najpomembnejši akterji pri oblikovanju vladajočih koalicij kot pa tiste, ki uživajo manjše zaupanje volivcev. Hkrati je bolj verjetno, da bodo evropski
poslanci iz manjših strank postali višje »rangirane« politične osebnosti
znotraj svoje stranke. Iz tega sledi, da naj bi bile nacionalne politične
stranke z veliko volilno podporo zaradi vladnih ambicij precej bolj pozorne na svoje evroposlance kot druge (Hix et al., 1999: 17), saj bodo imele v
Parlamentu precej več možnosti za izgubo. Glede na prejšnje volilne
rezultate (volitve v državni zbor leta 2000) bi v Sloveniji večjo kontrolo
poslancev iz tega naslova utegnila opravljati le Liberalna demokracija
Slovenije, za druge slovenske stranke pa je to malo verjetno.
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»Evrosocializacija«, kompleksnost odločanja
»Evrosocializacija« oziroma v angleškem jeziku poznana fraza »going
native thesis« je v literaturi široko razširjen pojem, ki označuje privrženost evropski integraciji in nadnacionalnemu karakterju Parlamenta kot
ustanove EU. Poslanci naj bi bili na začetku evroposlanske kariere izpostavljeni vplivom »evrosocializacije«, kar naj bi pozneje vplivalo na oblikovanje njihovih stališč glede integracije. Sčasoma naj bi postali privrženci nadnacionalnega delovanja Parlamenta, nadaljnjega integriranja in
opuščali nacionalne politične vezi ter z njimi povezana stališča, ki temeljijo na nacionalnem interesu. Ta hipoteza v praksi ni zadovoljivo preverjena (Scully, 1999), kljub temu pa jo avtorji pogosto (Hix et al., 1999;
Scully, 2001) uporabljajo kot indikator za napovedovanje vedenja evroposlancev. Poslanci s krajšim stažem v EP so tako bolj vezani na nacionalni
politični prostor in posledično na nacionalno stranko. To bo v bližnji prihodnosti veljalo tudi za slovenske evroposlance, čeprav so med njimi
tudi tisti, ki so nekaj »socializacijskih« pritiskov v vlogi opazovalcev že
absorbirali.
Scully (2001: 16) verjame, da bodo evroposlanci, kljub večjim kompetencam Parlamenta in s tem posledično povečanemu zanimanju nacionalnih političnih strank za delovanje svojih poslancev, manj pod vplivom
nacionalnih strank zaradi kompleksne narave oblikovanja in sprejemanja
skupnih evropskih politik ter nezadostne informiranosti akterjev zunaj
sfere evropskih ustanov. Hix in Lord (v Scully, 2001: 16) ugotavljata, da
se volja nacionalnih političnih strank kanalizira predvsem ob povsem
jasnih odločitvah Parlamenta, kjer so posledice odločanja nesporne (npr.
potrditev predsednika Komisije). To pomeni, da slovenski evroposlanci
zaradi izredne kompleksnosti procesov odločanja in tehnične narave
delovanja znotraj različnih parlamentarnih organov, razen pri jasnih
odločitvah, ne bodo obremenjeni z rigorozno kontrolo s strani vodstva
nacionalne politične stranke.

Velikost nacionalnih delegacij in status slovenskih evroposlancev
Velikost nacionalne delegacije znotraj politične skupine je zelo pomemben dejavnik znotrajskupinske discipline. Na temelju številčnosti nacionalnih delegacij se znotraj političnih skupin EP delijo9 pomembni oziroma cenjeni položaji v politični skupini, posameznih parlamentarnih
odborih in na ravni Parlamenta (Kreppel, 2002: 202–209). Politične stran9

V PES in EPP-ED gre za načelo delitve po D’Hondtovem sistemu (Kreppel, 2002:
202–209).
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ke s številčnimi nacionalnimi delegacijami izvajajo večji nadzor nad svojimi evroposlanci, saj je možnost »škode« s samovoljnim ravnanjem poslancev potencialno višja kot pri majhnih strankah, »anarhizem« znotraj
skupine lahko tudi odločilno vpliva na usodo posameznih politik. Za politične stranke z maloštevilno strankarsko delegacijo znotraj politične
skupine EP Raunio (2000) ugotavlja, da je njihova kontrola poslancev
smiselna le kot funkcija preprečevanja škandalov, ki jih s svojim delovanjem poslanci lahko povzročijo. Slovenija ima tri mikroskopske nacionalne strankarske delegacije (Pahor iz Združene liste v PES10, Kacin in
Drčar – Murko iz Liberalne demokracije Slovenije v ALDE11, Brejc in Jordan – Cizelj iz Slovenske demokratske stranke ter Peterle in Novak iz
Nove Slovenije v EPP-ED12). Po tem merilu slovenske politične stranke
ne bi smele biti pretirano obremenjene z delovanjem svojih evroposlancev, hkrati pa se ob tem postavlja vprašanje, ali bo do formacije pravih
nacionalnih strankarskih delegacij sploh prišlo.13
Hix et al. (1999) opozarjajo, da je status evroposlancev v nacionalnih
političnih strankah v primerjavi poslanci v nacionalnih parlamentih po
hierarhiji precej nižji. Poleg tega naj ne bi bili, razen vodij nacionalnih
strankarskih delegacij, zastopani v strankarski eliti, kar jih še bolj »oddaljuje« od nacionalnega političnega prostora. Tako geografska kot hierarhična oddaljenost pomeni, da naj bi bili evroposlanci pod manjšim vplivom nacionalne politične stranke. V slovenskem primeru bi to težko
potrdili ter hkrati tudi ovrgli, saj nekateri evroposlanci prihajajo iz vrst
strankarskih elit. Razmejitev po spolu morda ne bi bila napačna.

Politična lokacija na kontinuumu levo–desno, vladni/opozicijski
status, prisotnost v Evropski komisiji in članstvo v PES ali EPP-ED
Stranke iz »tradicionalnih« političnih družin (socialdemokratske/socialistične, krščanskodemokratske, konservativne in liberalne) imajo po
mnenju mnogih avtorjev več možnosti za formiranje koalicij, ki jih ne gre
zamenjevati s koalicijami v nacionalnih parlamentih zaradi odsotnosti
delitve vlada/opozicija. Še posebej »razvpita« je t. i. velika koalicija (ang.
grand-coalition) med socialdemokrati in krščanskimi demokrati, ki tako
pogosto uspešno »unovčita« evroposlanske glasove (Hix et al., 1999: 17).
V primeru večje možnosti sklepanja koalicij so tako nacionalne politične
10
11
12
13

Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu.
Skupina zaveze liberalcev in demokratov za Evropo.
Skupina evropske ljudske stranke in evropskih demokratov.
Slovenski opazovalci v EP iz vrst LDS (Germič, Jakič in Kacin pozneje Širca) v času
vloge opazovalcev ter do konca 5. mandata EP niso delovali kot nacionalna delegacija, saj zaradi intenzivnosti neformalnih vezi za to ni bilo potrebe (info ELDR).
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stranke bolj pozorne na delovanje svojih poslancev. Za stranke, ki izvirajo iz zelene, radikalno leve, ekstremno desne ali antievropske (evroskeptične) politične družine, tako ne gre pričakovati pretirane kontrole nad
poslanci. Slovenski poslanci pripadajo trem »osrednjim« političnim družinam in naj bi bili iz tega naslova podvrženi večjemu nadzoru nacionalnih političnih strank.
Nacionalne politične stranke, ki sestavljajo vladno koalicijo, imajo praviloma večji interes za nadzor nad delovanjem svojih evroposlancev kot
opozicijske. Razlog gre iskati v naporih, ki jih določene stranke vložijo
pri delu v Svetu EU, kjer kot vladna stran (zastopnica države članice) zagovarjajo določeno pozicijo. V slovenskem primeru bi morali biti poslanci LDS in ZLSD bolj vezani na voljo nacionalne stranke kot ostali. Podobno je s povezavo z Evropsko komisijo. Tiste stranke, ki imajo svojega
komisarja, naj bi bile bolj pozorne na delo svojih poslancev v EP (Hix,
1999: 19). Med slovenskimi strankami naj bi tako dodatno skrb za vedenje evroposlancev imeli v LDS, kljub aktualnim debatam o strankarskem
statusu trenutnega komisarja dr. Janeza Potočnika.
Kot je bilo že omenjeno, je v EP najpogostejša in najučinkovitejša t. i.
velika koalicija med političnima skupinama PES in EPP-ED (Kreppel,
1999). Kljub določenim ideološkim razlikam obe politični skupini učinkovito zagotavljata sprejemanje odločitev, kar institucionalno gledano
krepi značaj Parlamenta. Slovenski evroposlanci iz omenjenih političnih
skupin (ZLSD iz PES ter SDS in NS-i iz EPP-ED) bi morali biti iz tega razloga bolj vplivom želja nacionalne politične stranke kot drugi, saj bodo
delovali znotraj skupin s hegemonsko politično močjo.

INSTITUCIONALNI ORIS EVROPOSLANSKEGA DELOVANJA
Sliki 1 in 2 ponazarjata poskus grafične sinteze atributov institucionalnega sistema v enodimenzionalnem prostoru na podlagi izdelane elementarne matrike binarnih podatkov, kjer je navzočnost določenega dejavnika označena z 1, odsotnost pa z 0. Pri tem je treba omeniti, da
posamezne lastnosti institucionalnega sistema pri grafičnem upodabljanju niso bile obtežene, čeprav je povsem jasno, da niso vse enako pomembne. Avtorji (Hix, 1999; Scully, 2001; Hix, Raunio in Scully, 2001) ob
tem poudarjajo, da je institucionalna teorija vedenja poslancev v EP še
vedno v embrionalni fazi in temelji na mnogih teoretičnih predpostavkah, ki še niso zadovoljivo empirično preverjene. Podane omejitve kljub
vsemu ne bi smele pretirano popačiti globalnega opisa institucionalnega
sistema, v katerem delujejo evroposlanci.
Na podlagi predstavljenih dejavnikov institucionalnega sistema, ki so
bili postavljeni tudi v kontekst slovenskih evroposlancev, lahko podamo
nekaj grobih trditev. Glede na naravo domačega institucionalnega siste-
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ma lahko zaključimo, da je relativno »strankocentričen«, kar pomeni, da
so slovenski evroposlanci pod budnim očesom nacionalnih strankarskih
central. Med najbolj določujočimi merili »strankocentričnosti« so gotovo
centraliziran način selekcije kandidatov, z mandati maloštevilna volilna
enota, volilni sistem in stopnja unitarnosti. Na podlagi podane ocene gre
torej pričakovati, da bodo slovenski evroposlanci delovali usklajeno in
bodo upoštevali želje, če ne že navodil nacionalne politične stranke.
Slika 1: Kandidatocentričost/strankocentričnost nacionalnega
institucionalnega sistema

Slika 2 prikazuje institucionalno vezanost možnih slovenskih evroposlancev glede na posamezno parlamentarno politično stranko, ki ji pripadajo.14 Bistveno vlogo razmejevalcev pri ločevanju parlamentarnih političnih strank na omenjeni skali imajo vladni/opozicijski status, članstvo
v dveh največjih političnih skupinah (PES in EPP-ED) in politična lokacija strankine politične družine na kontinuumu levo–desno. Ob obstoječem nacionalnem institucionalnem kontekstu naj bi bili za razlike v vedenju med slovenskimi evroposlanci krivi omenjeni dejavniki. Glede
statusa vlada–opozicija naj bi bili poslanci LDS in ZLSD pod večjim nadzorom nacionalne politične stranke kot poslanci drugih slovenskih
strank. Članstvo v kateri izmed dveh največjih političnih skupin je prav
tako dejavnik, ki naj bi spodbudil dodatno pozornost na delovanje evroposlancev. V slovenskem primeru bi po tem merilu morali biti poslanci
ZLSD, SDS, SLS in NS-i bolj odprti za sugestije nacionalne politične
stranke. Lokacija politične družine na kontinuumu levo–desno ima
pomen v tem, da marginalne oziroma nesredinske politične družine skoraj nikoli nimajo zadostne »kritične mase« glasov, da bi pomembneje
prispevale pri odločitvah. Po tem merilu bi bili evroposlanci SMS in SNS
pod manjšim pritiskom nacionalne politične stranke kot drugi predstavniki parlamentarnih strank, ob neupoštevanju strankarskih specifičnosti
omenjenih strank.

14

Ob upoštevanju omenjenih omejitev iz prejšnjega odstavka.
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Slika 2: Stopnja institucionalne vezanosti slovenskih evroposlancev
glede na nacionalno politično stranko

Glede na opisana merila, zajeta v sliki 2, bodo tako v svojem delovanju
znotraj EP najbolj »svobodni« oziroma najmanj pod očesom stranke
poslanci SMS in SNS. Prav nasprotno velja za poslance iz vrst Liberalne
demokracije Slovenije.

PROFIL EVROPSKEGA POSLANCA
Za oceno prihodnjega delovanja slovenskih evroposlancev je treba vzeti
v premislek več kot le domači in nadnacionalni institucionalni kontekst.
Konec koncev so evroposlanci, kljub različni institucionalni determiniranosti, svobodno delujoči posamezniki, katerih delovanje močno določajo
tudi osebne karakteristike. Racionalen evroposlanec tako nenehno usklajuje med seboj nasprotne si tipe ciljev in vzpostavlja nekakšno ravnotežje
prioritet, na podlagi katerih deluje.
Izbira poslančevih prioritet oziroma preferenca določene vrste ciljev je
močno pogojena tudi s profilom evroposlanca. Za zakonodajalce EP je
mogoče ugotoviti več različnih profilov poslancev, ki jih v grobem lahko
razdelimo na tri tipe. Prvi tip evroposlancev predstavljajo mladi in ambiciozni politiki, katerih politična kariera je še v evolucijski fazi. Razvoj njihove kariere lahko teče v dve smeri: na raven EU in njenih ustanov ali na
raven konvencionalne politike posamezne države članice. Drugi tip evroposlancev poosebljajo že uveljavljeni politiki, ki imajo ambicije po uglednem položaju znotraj Parlamenta ali na ravni ustanov Unije. Po mnenju
poznavalcev naj bi bil v zadnjih sestavah Parlamenta omenjeni profil
evroposlancev prevladujoč. Gledano z vidika demokratičnega primanjkljaja na ravni Unije lahko prav to gibanje odločilno pripomore pri
zmanjševanju ene izmed najbolj pretečih nevarnosti za prihodnost integracije. Zadnji tip evropskih poslancev pa so politiki, ki počasi končujejo
svojo politično pot in nimajo več apetitov po novih političnih vrhuncih.
Scarrow (1997) evropske poslance razlikuje podobno glede na smer
njihove politične kariere. Prva izmed smeri v politični karieri evroposlancev je uveljavitev na ravni Unije in njenih ustanov. Ko so tovrstni t. i.
evropski karieristi že uveljavljeni, lahko močno pripomorejo pri uveljavi-
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tvi pogledov nacionalne politične stranke ali države članice, bodisi znotraj Parlamenta bodisi katere izmed drugih ustanov Unije. Povsem nasprotno smer politične kariere evroposlanca predstavlja posameznikov
pogled na mandat v EP kot na odskočno desko za vstop v »visoko« domačo politiko. V tem pogledu je evroposlanski mandat razumljen kot
nekakšno »učno« obdobje oziroma praksa, ki odpira pot v konvencionalno politiko boja za oblast na ravni posamezne države članice. Tretjo smer
v politični karieri poslancev EP predstavlja t. i. upokojitev. Za to smer
velja, da evroposlanski mandat predstavlja nekakšno nagrado za minule
dosežke in je poslednja stopnja pred koncem posameznikove politične
kariere. Pogostost evroposlancev »upokojencev« se z leti vidno zmanjšuje, zlasti z uvedbo neposrednih volitev in s povečanjem kompetenc Parlamenta.
Če pogledamo politične profile slovenskih evroposlancev, izvoljenih v
6. neposredno izvoljeno sestavo Parlamenta, lahko nanizamo nekaj zanimivih ugotovitev. Glede na vseh sedem izvoljenih evroposlancev bi lahko
brez prevelikih zadržkov dejali, da so vsi štirje poslanci moškega spola
uveljavljeni politiki in člani strankarske elite v pripadajoči nacionalni politični stranki. Za tri izmed štirih izvoljenih moških poslancev bi prav
tako lahko rekli, da imajo bolj ali manj jasne želje po izgradnji kariere
uglednega politika na ravni Unije. To možnost je s kandidaturo za mesto
predsednika EP nakazal tudi »deviantni« četrti moški poslanec, ki je bil
sicer izvoljen z najmanj ugodnega položaja na strankini listi. Na drugi
strani imajo izvoljene slovenske evroposlanke malo političnih izkušenj
na nacionalni ravni, če izvzamemo lokalno politiko. Po političnem profilu bi slovenske evroposlanke lahko imeli za »začetnice«, čeprav se pri
tem pojavlja neskladje, saj bi jih po starosti težko tako označili. Smer
njihove politične kariere prav tako še ni povsem jasna, saj zanje evroposlanski mandat ne pomeni logičnega zaporedja njihovega političnega
delovanja. Še bolj skrb zbujajoče je dejstvo, da so bile vse slovenske evroposlanke izvoljene po zaslugi sistema »zadrge«, ki so ga stranke poleg načela uravnoteženosti uporabile pri sestavljanju kandidatnih list. Za razliko od vseh štirih moških kolegov nobena izmed izvoljenih poslank ni
prejela dovolj glasov za izvolitev iz naslova preferenčnih glasov.
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Preglednica 2: Profili izvoljenih slovenskih evroposlancev

Glede na poprej omenjena opažanja lahko izvoljene slovenske evroposlance razdelimo v dve skupini:15
1. na uveljavljene politike z ambicijami po ugledni politični karieri na
ravni ustanov EU, ki so hkrati pripadniki strankarske elite nacionalne
politične stranke in bivši opazovalci v EP;
2. na politike na začetku politične kariere, brez prepoznavne ter dovolj
številčne volilne baze in, za zunanjega opazovalca, brez jasnih indicev
glede nadaljevanja evroposlanske kariere.
Za prvo skupino izvoljenih slovenskih evroposlancev se glede na predstavljene institucionalne karakteristike, politični profil in stopnjo politične kariere pričakuje, da bo delovala bolj »deviantno« do želja pripadajoče
nacionalne politične stranke kot druga navedena skupina. Lahko pričakujemo, da bodo velikokrat zasledovali svoje lastne karierne cilje, povezane predvsem s pomembnimi položaji znotraj Parlamenta. Tovrstno ravnanje poslancem prve skupine omogočata tudi lastna volilna baza16 in
neposredna vez z volivci, zaradi česar so nekoliko manj vezani na voljo
nacionalne politične stranke. Za drugo skupino – evroposlanke – se pričakuje prav nasprotno. Zaradi šibke baze lastnih volivcev17 ter velike
moči vodstva stranke pri nominaciji kandidatov gre pri tej skupini pričakovati precej večje upoštevanje mnenja nacionalne politične stranke.
Hkrati so slovenske evroposlanke šele na začetku »evrosocializacijskih«
15
16
17

Umestitev Boruta Pahorja, izvoljenega evropskega poslanca ZLSD, v katero izmed
skupin poraja prevelike pomisleke, zato je iz razvrstitve izvzet.
Vsi trije so bili izvoljeni tako s preferenčnim glasovanjem kot tudi s položajem na
listi kandidatov.
Poslanke so bile izvoljene predvsem po zaslugi imena in ugleda stranke ter njenih
volivcev.
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vplivov, zaradi česar naj bi bile, po institucionalni teoriji, še nekoliko bolj
vezane na nacionalno stranko. Če strnemo: Slovenija bo po vsej verjetnosti poznala dva tipa prvih neposredno izvoljenih slovenskih evropskih
poslancev: tip »kandidatocentričnega« moškega evroposlanca in tip
»strankocentrične« ženske evroposlanke.

STOPNJA INTEGRACIJE SLOVENSKIH PARLAMENTARNIH
POLITIČNIH STRANK V EVROPSKO STRANKARSKO ARENO
IN DELOVANJE EVROPOSLANCEV
Od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja so slovenske parlamentarne politične stranke v procesu integracije v različne mednarodne in
regionalne (EU) asociacije političnih strank. Najpogostejše oblike združevanja strank iz različnih držav predstavljajo razne internacionale, evropske strankarske federacije ali pa povezovanje podmladkov, ženskih forumov itd. Pomemben dejavnik integracije v evropsko strankarsko areno je
v preteklosti pomenilo tudi mesto opazovalca v Evropskem parlamentu.
Sloveniji je bilo namenjenih sedem mest opazovalca v EP, ki se jih je na
podlagi državnozborskih volitev leta 2000 razdelilo med pet najmočnejših parlamentarnih političnih strank. Mesto opazovalca je petim »priviligiranim« parlamentarnim strankam omogočilo edinstven vpogled v
notranje dinamike in neformalne prakse Parlamenta in njegovih parlamentarnih organov. Opazovalci in posledično z njimi tudi politične stranke so tako postali seznanjeni z vsakdanjim delovanjem znotraj političnih
skupin ter različnih odborov in si s tem zgradili neprecenljivo omrežje
neformalnih odnosov, ki jih v primeru izvolitve postavlja v komparativno
močnejši položaj.
Drugim slovenskim parlamentarnim in zunajparlamentarnim strankam tovrstnih izkušenj in povezav močno primanjkuje. Omenjeno znanje oziroma izkušnje, ki izhajajo iz »privilegija« opazovalcev, so močno
povezana s stopnjo integracije posamezne stranke v evropsko strankarsko areno. Poleg opazovalcev so bile namreč nacionalne politične stranke
deležne dragocene strokovne pomoči (seminarji, okrogle mize…), kar je
politično stranko neprimerno bolj približalo strankarskim strukturam
Unije, s katerimi so se vzdrževali stalni stiki. »Izolirane« in hkrati tudi
finančno, kadrovsko ter organizacijsko šibkejše stranke tako, z eno izjemo (SMS), niso uspele navezati formalnih povezav s strankarskimi strukturami na evropski ravni (Preglednica 3).
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Preglednica 3: Integracija slovenskih parlamentarnih političnih strank
v evropsko strankarsko areno

Preglednica 3 kaže, da večina slovenskih parlamentarnih političnih
strank sodeluje z evropskimi parlamentarnimi in zunajparlamentarnimi
strankarskimi strukturami. Vseh pet političnih strank, ki je imelo svoje
opazovalce v EP, aktivno sodeluje s političnimi skupinami Parlamenta in
korespondenčnimi evropskimi strankarskimi federacijami oziroma t. i.
evrostrankami. Preglednica razkriva nekakšen »evropeizacijski prepad«
med omenjenimi strankami in drugimi manjšimi parlamentarnimi in zunajparlamentarnimi strankami, ki označuje razlike v mednarodnem povezovanju strank. Del krivde za tako obsežne razlike lahko z gotovostjo
pripišemo razdelitvi mest opazovalcev, kar je poglobilo obstoječe razlike
med strankami. Razdelitev na bolj »egalitaren« način bi morda prispevala k večji evropeiziranosti celotne slovenske strankarske arene.
Slovenske politične stranke lahko glede na opisane razlike v evropeizaciji razdelimo v dva razreda. Prvi je sestavljen iz relativno velikih parlamentarnih političnih strank z vzpostavljenimi stalnimi evropskimi
povezavami. Drugi razred je sestavljen iz manjših parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank, ki so evidentno manj evropeizirane, kar lahko
določujoče vpliva na delovanje njihovih potencialnih evroposlancev v
prihodnosti. Možni bodoči evroposlanci strank iz drugega razreda utegnejo zaradi evropeizacijskih razlik delovati bolj »strankocentrično« in
predvsem, zaradi neobstoječih povezav z nadnacionalnimi strankarskimi
strukturami, na temelju nacionalnosti. Tovrstna praksa pa je v nasprotju
z načelom ideološkega povezovanja v evroposlanske skupine in bi lahko
pomenila zaton parlamentarizma na evropski ravni.
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SKLEPNE MISLI
Na podlagi argumentov o dejavnikih, ki vplivajo na delovanje evroposlancev, lahko poudarimo, da institucije pomembno vplivajo na parlamentarno dinamiko na ravni Unije. Nacionalni in nadnacionalni institucionalni kontekst v določeni meri determinirata delovanje evropskih
poslancev in jim otežuje samovoljno ravnanje. Stopnja intenzivnosti
omejitev je odvisna od konfiguracije oziroma ravnotežja med različnimi
cilji, na podlagi katerih se oblikujejo prioritete posameznega evroposlanca. Bruseljski in strasbourški zakonodajalci so podvrženi vplivu nacionalnih političnih strank, lastnemu volilnemu telesu ter po drugi strani
tudi politični skupini EP. Politične skupine zveste poslance »nagrajujejo«
z distribucijo pomembnih položajev znotraj skupine in Parlamenta, volivci z izvolitvijo, najmočnejši mehanizem nacionalnih političnih strank
pa je nadzor nad selekcijo kandidatov. Če želijo biti poslanci znova izvoljeni s strani volivcev in nagrajeni s strani politične skupine, morajo najprej biti izbrani za kandidate na kandidatni listi, s čimer so močno vezani na nacionalno stranko.
Slovenski institucionalni kontekst favorizira politično stranko pred
kandidatom, saj omogoča nacionalnim političnim strankam mehanizme,
ki spodbujajo relativno visoko stopnjo kontrole nad svojimi evroposlanci. Politična kariera mnogih evroposlancev je odvisna od nacionalnih političnih strank, ki s svojim imenom in ugledom omogočijo mnogim »drugorazrednim« politikom poseganje po predstavniških mestih. V zameno
za mandat tako poslanci izkazujejo lojalnost pripadajoči stranki, ki skoraj dobesedno odloča o prihodnosti posameznikove politične kariere.
Kombinacija institucionalnega okvirja in različnega političnega profila
del slovenskih evroposlancev izpostavlja večjemu vplivu nacionalne politične stranke. V primeru konflikta interesov med nacionalno politično
stranko in politično skupino EP bi se posledično lahko zgodilo, da bi del
slovenskih poslancev potegnil s strankarsko linijo, del pa z linijo politične skupine. Ta scenarij je sicer malo verjeten, saj nacionalne strankarske
delegacije ponavadi »dezertirajo« v celoti, hkrati pa so nekoliko bolj »svobodni« slovenski evroposlanci sočasno tudi pripadniki strankarske elite,
ki določa politiko stranke.
Glede na napovedi (Roland in Noury, 2002) poslanci novih držav članic ne bodo vnesli večjih sprememb v evroparlamentarno areno, zato delovanje slovenskih evroposlancev ne bi smelo preveč odstopati od opisanih projekcij, kar dokazujejo tudi analize prejšnjih širitev. V delovanju
slovenskih poslancev bi prav gotovo nekoliko bolj odstopali predstavniki
manj evropeiziranih političnih strank, s čimer bi nam bilo omogočeno
merjenje učinkov evropeizacije na evroposlansko delovanje. Žal te priložnosti še prihodnjih pet let ne bomo imeli, morda tudi zaradi ne preveč
posrečene distribucije slovenskih opazovalcev v EP.
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SUMMARY:
The activity of Slovenian eurodeputies and
(indirectly) Slovenian parliamentary political parties in
European parliament
The paper puts an emphasis put on a definition of eurodeputy relations with the political groups of the EP on one hand, and national
political parties on the other. A number of factors contribute to the
intensity and influence of eurodeputy relations within the two structures. We explain these factors through the institutional theory of
behaviour and apply them to the recently elected Slovenian eurodeputies with the intention of indicating the limits of their political
space within the EP. Firstly, the article elaborates on the institutional
capabilities and limitations of Slovenian eurodeputies, including a
detailed explanation of the most relevant ones that will shape deputies’ behaviour. Secondly, we describe the degree to which Slovenian
parliamentary political parties are integrated into the European parliamentary arena. The estimations are based on interviews with representatives of parliamentary political parties and on an analysis
of the Euroelections campaign.
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KAKO Z EKONOMSKO-POSLOVNO DIPLOMACIJO
OKREPITI ZMOŽNOSTI SLOVENSKIH
SUBJEKTOV V EVROPSKI UNIJI1
PETER JEŠOVNIK* in MARJAN SVETLIČIČ**
Članstvo v EU ponuja toliko novih priložnosti, kolikor smo jih zmožni uresničiti. Konkurenčnost ni nič več odvisna samo od realnih dejavnikov, pač pa od sposobnosti uveljavljanja interesov v Bruslju.
Članstvo pomeni širitev akterjev zunanje politike. Novi akterji se
morajo tej novi vlogi prilagajati z znanjem in s poznavanjem mednarodnih ustanov, postopkov njihovega odločanja ter mednarodnega
komuniciranja in ne nazadnje s hitrostjo odločanja. Večje možnosti
so med nastajanjem predlogov kot v fazi sprejemanja s strani organov EU. Za male države je ena od pomembnih vlog lahko vloga »poštenega posrednika«, ki omogoča maksimiranje interesov, prožna zavezništva in usklajenost nastopanja. Nujna je določena specializacija
naporov na področja prednostnih interesov države in njenih akterjev
ter učinkovit sistem informiranja kot osnove za pravočasno reagiranje ter proaktivno soustvarjanje skupnostne zakonodaje (na primer
EU-portal).

1
*
**

Članek je sestavni del raziskav, ki potekajo v programski skupini mednarodni
odnosi P5-0117.
Viš. pred. mag. Peter Ješovnik, vodja Oddelka za evropske zadeve na GZS.
Prof. dr. Marjan Svetličič, CMO, FDV, Univerza v Ljubljani.
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UVOD2
Bolj kot je svet kompleksen, pomembnejše postaja razumevanje (zunanjih) dejavnikov za uspešen razvoj, saj sposobnost vplivanja na te dejavnike pomembno vpliva na konkurenčnost nacionalnega gospodarstva. S
tem ko je Slovenija postala članica EU, je makroekonomsko okolje za slovenska podjetja postalo samo še bolj kompleksno in razvojni izzivi toliko
zahtevnejši. Vendar lahko ugotovimo, da na tista slovenska podjetja, ki
so že do sedaj poslovala na skupnem evropskem trgu, povečanje konkurence, ki jo prinaša enotni evropski trg, ne bo občutno vplivalo. Na velikem notranjem trgu bodo podjetja lahko izkoristila ugodne učinke ekonomije obsega, saj bodo lahko skoraj brez ovir prodajala svoje izdelke na
trgu EU. Ukinitev notranjih meja, carin in mejnih kontrol bo brez dvoma
zelo olajšalo poslovanje. Dokumentacijski tokovi so tako močno poenostavljeni. Največ bodo pridobila tista podjetja, ki že zdaj pretežno poslujejo na evropskem trgu in upoštevajo evropska pravila igre. Tem podjetjem ostrejša konkurenca ni tuja. Zdrava konkurenca na dolgi rok
pozitivno vpliva na razvoj gospodarstva, povečuje učinkovitost, inovativnost ter konkurenčno sposobnost podjetij.
Slovensko gospodarstvo je odprto in kot malo naj bi bilo tudi fleksibilno, zato imamo vse možnosti, da gospodarski razvoj še pospešimo. Čeprav se proces tranzicije v Sloveniji končuje, pa se strukturne reforme na
nekaterih področjih še vedno prepočasi izvajajo. Kljub številnim prizadevanjem podjetniški sektor še vedno ni dovolj konsolidiran, gospodarska
infrastruktura je premalo učinkovita, pokojninska reforma ni dokončana, prav tako pa nas čaka še veliko dela pri zdravstveni reformi. Preobremenjeno gospodarstvo je potrebno razbremeniti z učinkovitejšo prerazporeditvijo javnofinančnih odhodkov in s tem nižjimi prispevki.
Hkrati nas svetovna poročila o konkurenčnosti uvrščajo na rep lestvice najbolj konkurenčnih gospodarstev. Slovenija je na pragu EU na
razvojni prelomnici, saj prehaja iz druge faze razvoja države v tretjo (po
Porterjevi klasifikaciji), kjer tradicionalni pristopi povečevanja konkurenčnosti izgubijo na pomenu, za nadaljnji razvoj pa postanejo pomembni pristopi, ki spodbujajo inovativno sposobnost družbe. Prehod na
tretjo fazo razvoja je najtežji in zahteva od države, da se iz uvoznika znanja in tehnologije spremeni v inovatorja oz. generatorja znanja (Ješovnik,
2002).
Zaradi tega morajo slovenska podjetja na novo osmisliti svoj položaj.
Zavedati se moramo, da konkurenčnost slovenskega gospodarstva v EU
ni odvisna le od mikroekonomskih podjetniških konkurenčnih prednosti
(znanja, tehnologije, inovativnih izdelkov, trženjskih sposobnosti itd.),
2

Avtorja se zahvaljujeta dr. Zlatku Šabiču za koristne napotke pri končni redakciji
tega prispevka.
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pač pa močno od makroekonomskega in političnega okolja ter sposobnosti vplivanja nanj. »Zgodovina nas uči, da so ideje, ideologije, miti,
dogme in predsodki pomembni, zato je njihovo razumevanje in zakonitosti spreminjanja nujno za prihodnji napredek in razvoj okvira za razumevanje družbenih sprememb« (North, 1993: 4). Pravila se »lahko resnično
spreminjajo čez noč, ne pa neformalne norme, ki se spreminjajo le
postopno. Spremembe (in članstvo v EU je taka sprememba, op. avtorja)
niso nikoli tako revolucionarne, kot si njeni podporniki želijo. Dejanski
rezultati se razlikujejo od predvidenih. Formalna pravila druge ekonomije bodo proizvedla zelo različne rezultate v drugem gospodarstvu zaradi
različnih neformalnih norm in načina njihovega uveljavljanja« (North,
1993: 9). Samo članstvo skratka ni zadosten pogoj za uspešen razvoj.
Veliko je še vedno odvisno od nas samih, naših neformalnih norm in
udejanjanja politike.
Menedžerji iz novih držav pristopnic se bodo morali tako prilagoditi
novemu sistemu odločanja v EU, če bodo hoteli uspešno lobirati za lastne
podjetniške interese. Tukaj bosta igrala odločilno vlogo ekonomskoposlovna diplomacija javne uprave in lobiranje podpornih institucij, kot
so npr. zbornice, sektorska združenja, sindikati, politične stranke in tudi
občine oz. regije ter ne nazadnje podjetja sama. To pa je uspešno le, če
država članica – še posebej to velja za majhne – uspešno uveljavi svojo
vlogo v Uniji, če vsi akterji dobro poznajo delovanje bruseljskih institucij
(kakor tudi drugih mednarodnih organizacij) in mehanizme njihovega
delovanja. Poleg tega pa je pomembna tudi časovnica vplivanja, oblikovanja predlogov in lobiranja. Večje možnosti vplivanja so v fazi oblikovanja politik, ko je ključna moč argumenta, medtem ko pozneje pridobi na
pomenu argument moči. Zato je pomembno za majhne države članice in
druge nedržavne akterje, da ustrezno uveljavljajo svojo vlogo kot nekonfliktnega in zanesljivega strokovnega posrednika.
Članstvo v EU torej pomeni novo poslovno okolje za podjetja, ki se mu
bodo morala čim hitreje prilagoditi ter prevzeti pravila igre na notranjem
trgu. Eden od osnovnih pogojev uspešnega poslovanja v novem okolju je
poznavanje evropskega pravnega reda. Iz opravljenih anket, ki jih je
opravil Eurochambres, lahko ugotovimo, da so slovenska podjetja v povprečju najbolj zadovoljna z izkupičkom pristopnih pogajanj svoje države
za članstvo v EU. Kar 82 % jih je zadovoljnih z izkupičkom pogajanj,
medtem ko je povprečje med 10 pristopnicami 52 %. Slovenija je bila tudi
edina kandidatka, ki je s predstavnikom GZS v ožji pogajalski skupini
imela med pogajanji neposredno zastopane interese gospodarstva (Ješovnik, 2003 in Cizelj, 2004). Toda to je zgolj začetek procesa, saj je jasno, da
bodo slovenska podjetja vedno bolj potrebovala aktualne informacije o
evropski zakonodaji, predvsem o tem, kake spremembe se pripravljajo.
Žal je stanje na tem področju zelo skrb zbujajoče. »Dogajanja v Bruslju
so za slovenske menedžerje še vedno ‘španska vas’,« so na osnovi ankete
Spem zapisale Finance (2004, 23. sept., št. 186, str. 3). Kar dve tretjini od
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150 anketiranih menedžerjev je namreč menila, da dogajanje v Bruslju
ne vpliva na njihove poslovne odločitve. Čeprav se vodilni zavedajo pomena spremljanja dogajanj v Bruslju, pa jih večina spremlja le z domačimi mediji (kar 98 %). Zanimivo je, da je stanje na Hrvaškem boljše. Slovensko gospodarstvo je z evropskimi panožnimi združenji že zastopano
na evropskem »odru«. Vendar velja takoj poudariti potrebo po vzpostaviti ustrezne povezave med gospodarskimi in vladnimi strukturami na
domačih tleh. Tako bo država slovenske gospodarske interese primerno
zastopala v bruseljskih strukturah.
Slovenija se uvršča med majhne države v Evropski uniji,3 saj po ekonomskih merilih predstavlja le 0,4 % prebivalstva, ustvari 0,3 % evropskega bruto proizvoda in 0,7 % evropske zunanje trgovinske menjave, po političnih merilih pa premoremo 0,9 % poslancev, 1,2 % vseh glasov v Svetu
in 2 % v Ekonomsko-socialnem svetu in Odboru regij. Pa vendar lahko
Slovenci ob ustreznem povezovanju in usklajenem nastopanju vseh
struktur družbe od gospodarske do civilne sfere dosežemo bistvene kakovostne premike pri uveljavljanju svojih interesov na evropski ravni.
Vprašanje je, kako.
Pričujoči članek je bolj normativne narave, saj hoče opredeliti nekatere prednostne naloge nekaterih slovenskih akterjev, ki izhajajo iz članstva v EU. Njegov namen ni razviti teorijo možnosti in priložnosti, ki izhaja iz članstva v integracijski skupini, pri čemer bi morali izhajati tako iz
teorij integracij kot različnih teorij mednarodnih odnosov oziroma zunanje politike in tudi strateškega menedžmenta oziroma institucij. V tako
kratkem prispevku tega ni mogoče storiti in vprašanje je, ali je sploh
možno. Članek je strukturiran tako, da po uvodni predstavitvi ciljev in
izhodišč v drugem delu analizira nekatere prednosti malih držav v EU.
Tretji del se usmerja na institucije in postopke v EU, katerih dobro poznavanje je prvi pogoj za uspešno vodenje politike. Osrednji namen četrtega dela je opredeliti nove akterje mednarodnih odnosov in ugotoviti
nekatere temeljne implikacije na vodenje politike. Peti del se ukvarja z
notranjo organizacijo in časovnico ukrepanja v pogojih članstva v EU. V
zadnjem delu pa avtorja skušata opredeliti nekatere konkretne prednostne naloge zunanje politike oziroma za delovanje akterjev v pogojih članstva v EU.

3

S temi podatki le ponazarjava relativno majhnost Slovenije v celotni integraciji in se
ne ukvarjava z definicijo malih držav, ki je v literaturi še precej sporna (glej med
množico člankov na to temo tudi Šabič (2002) ter Šabič in Brglez (2002)). Kljub vsem
razlikam pa ostaja precej nesporno, da so male države objektivno gledano tiste, ki
imajo nizek BDP, ki imajo manj kot na primer 10 milijonov prebivalcev ali, kot bi
rekli ekonomisti, ne vplivajo na svetovne cene. Strokovnjaki za mednarodne odnose
pa bi temu dodali še, da so to tiste, ki ne vplivajo odločilno na mednarodne odnose.
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PREDNOSTI MALIH DRŽAV V EU
Slovensko gospodarstvo globalizacije in članstva v EU ne sme razumeti
kot grožnje, temveč kot priložnost za uveljavljanje svojih interesov na
višji ravni. To bomo seveda lahko dosegli samo, če se bomo kot država
ustrezno organizirali in uporabljali ustrezne strategije v mednarodnem
sodelovanju in nastopanju v institucijah in organih EU. Male države
imajo v EU, navkljub eroziji svojega položaja, v primerjavi s položajem
pred Nico še vedno privilegiran položaj.4
Slovenija kot mala država se mora v prihodnosti zavzemati, da se tako
razmerje moči ohrani tudi v prihodnje. Kljub dejstvu, da je treba slediti
vsem področjem, ki jih pokrivajo politike EU, pa je neizpodbitno, da
majhna država članica težko enako zavzeto pokriva vsa področja delovanja Evropske unije kot velike članice. Prav zaradi tega se morajo male
države usmeriti na ciljno usmerjena strateška partnerstva, ki jih opredelijo glede na svoje prioritete. Navsezadnje je prednost malih članic prav v
relativni majhnosti in homogenosti upravnega aparata, kar omogoča lažjo koordinacijo in sprejemanje stališč na nacionalni ravni. Vsem omenjenim prednostim področjem se mora ustrezno prilagajati tudi lobiranje,
tako ofenzivno (uspešno uveljaviti lasten interes), defenzivno (pravočasen dostop do informacij o predvidenih spremembah) in nekonvencionalne ciljno/projektno naravnane kombinacije (primer Slovenije pri integraciji zahodnega Balkana v EU5 ali oblikovanju družbe znanja kot
vseevropskega fenomena). Če bo slovenska javna uprava znala v sodelovanju z gospodarstvom dobro določiti strateške prednosti, potem je verjetnost, da uresničimo svoje najbolj vitalne interese, toliko večja. Poudariti velja, da imamo v Sloveniji že nekaj institucionalnih nastavkov za
pokrivanje evropskih zadev, in sicer »Delovno skupino za evropske zadeve«, ki je nastala iz ožje pogajalske skupine, hkrati pa javna uprava resno
razmišlja o formiranju »ekspertnih skupin« za posamezna področja. Med
pomembne nosilce strateškega zastopanja interesov bi lahko šteli tudi
formiranja Centra za prenos znanja v Jugovzhodno Evropo (JVE) v okviru
Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ). Zavedati se moramo, da
predlogi zakonodaje, ki prihajajo iz Bruslja, »presegajo zmožnosti« slovenske javne uprave, zato nas lahko rešita samo dobra organizacija in
selektiven pristop.6
4
5
6

Glej Svetličič in Brinar (2003).
Glej Svetličič (2004a: 61).
Zgolj kot nazoren primer naj navedemo pripravo novega trgovinskega sporazuma
med EU in Mercosurjem. Ne samo da predlog sporazuma obsega nekaj tisoč strani
(hudič je seveda v podrobnostih!), ampak je realnost takšna, da partnerji iz Latinske
Amerike v začetnih fazah niso naredili praktično nič. Ker se Evropska komisija ne
more (in tudi ne sme) sprijazniti s takšnimi razmerami, je predlog sporazuma pripravila sama, samo da bi sprožila proces. To pa ima naslednje posledice: Slovenija je
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Čeprav večkrat ugotavljamo, da je majhnost lahko prednost, se moramo tudi zavedati, da je po drugi strani velikokrat tudi velika omejitev.7
Kot ključen omejitveni dejavnik se samo po sebi postavi vprašanje strokovne usposobljenosti na širokem spektru vprašanj in seveda kadrovske
omejitve. Prav zaradi tega je nujna specializacija za nekatera prednostna
področja, ki sodijo v nacionalni interes; temu je treba dosledno slediti
skozi vsa prizadevanja. Ob tem država ne sme izgubiti izpred oči celotne
slike. Malim državam je kot pogoj za uspeh usojena specializacija na nekaterih prednostnih področij. Samo tako lahko uspe mala država uveljaviti svoje interese, in tako širiti svoj vpliv nad realno omejenimi možnostmi na številnih drugih področjih. Če majhne države članice zasledujejo
(kar je pogosto dejstvo) politiko neizpostavljanja in izogibanja konfliktov
ali vodijo zavestno politiko nizkega profila, potem obstaja večja verjetnost, da bodo velike države podprle njihove predloge. Velike države so
običajno strpnejše do manjših članic, saj jih prav zaradi njihove majhnosti ne dojemajo kot grožnje. Tako lahko male države uspešno igrajo vlogo
zanesljivega, poštenega, nevtralnega in zaupanja vrednega posrednika
(ang. honest brokers), ki nima hegemonističnih interesov. Lep primer
je npr. vloga luksemburškega predsednika vlade Junckersa pri pogajanjih o Paktu stabilnosti za Evropsko monetarno unijo (EMU) leta 1996
(po Financial Timesu z »virtuoso performance«, Baillie, 1996 in 1998, str.
209–212).
Zastopanje interesov v delovnih telesih tako Evropske komisije kot
Sveta EU je predvsem strokovno delo. Zato je v danem trenutku priporočljivo, da bi z močnimi argumenti čim bolje uveljavili svojo stališča! Če
bo Slovenija formirala »ekspertne skupine«, ne bo njihova glavna naloga
samo visoko strokovno spremljanje zapletene tehnične podrobnosti,

7

morala (odločitev je bila seveda samo naša?) v relativno kratkem času oddati svoje
pripombe na pripravljen sporazum, s tem da je bilo takoj jasno, da bo predlog sporazuma po tistem, ko ga bodo pregledali partnerji iz Latinske Amerike, verjetno bistveno drugačen. Skratka, očitna prednost je, če se država čim prej vključi v proces,
ker ga tako lahko aktivno sooblikuje, vendar to na drugi strani zahteva veliko dolgoročnega prizadevanja, pripadnosti procesu in poznavanje stvari. Ta primer je le droben kamenček v mozaiku, pa vendar nam jasno kaže, kakšna je realnost, če hoče
država dobro in strateško upravljati evropske zadeve, in kakšni viri so pri tem potrebni.
Naj na tem mestu omenimo anekdoto bivšega finskega veleposlanika pri EU (Ješovnik, 2004): »… Finci nimamo slabih izkušenj z Brusljem. Veste tudi nas so vsi strašili
z bruseljsko birokracijo, njeno velikostjo, zapletenostjo sistema, pregnanostjo starih
članic itd. Finci pa smo hitro ugotovili, da je naša zgodovinska izkušnja z veliko sosedo Rusijo v tej luči več kot koristna. Na zunanjem ministrstvu smo namreč vedno
imeli motivacijsko geslo, ki je mladim kolegom polagalo na dušo, da mora biti en
finski diplomat za deset ruskih, sicer smo obsojeni na neuspeh. No, tudi mi nismo
čisto brez problemov. Tak najbolj tipičen je – kaj nam je storiti, če se pojavi enajst
ruskih diplomatov!?« Pričujoča anekdota najbolj slikovito opiše dejanski problem
majhnih držav članic EU.
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ampak tudi dobro predvidevanje, na katerih področjih se bo formirala
nova zakonodaja.8 To je za majhno državo ključnega pomena.
Takšne strateške priložnosti so v neposredni odvisnosti od sposobnosti predstaviti se kot šibek subjekt (Baillie, 1998: 196), pa tudi od uveljavljanja zgodovinskih prednosti države. V tem primeru je šibkost pogajalska prednost, ki jo lahko s pridom izkoristiš, če vodiš politiko »ne
praskaj se tam, kjer te ne srbi«, torej politiko prepuščanja prepirov neposredno vpletenim (velikim) strankam, politiko »ne vmešavanja v interese
velikih«, če ti neposredno ne zadevajo naših interesov. Slovenija mora
izkoristiti podedovano vlogo neuvrščene države, države, ki je, kljub enostrankarskem režimu, že zgodaj začela reforme in uspešno izšla iz balkanskega soda smodnika. Takšno strateško usmeritev je mogoče uresničevati le, če se krepijo druge mehke sposobnosti, od znanja jezikov do
znanja diplomatskih in pogajalskih spretnosti kot tudi obvladovanja
medkulturnih komunikacij in aktivne vloge gospodarstva v tem procesu.

POZNAVANJE INSTITUCIJ IN POSTOPKOV ODLOČANJA V EU
Izhajajoč iz podmene, da konkurenčnost ni odvisna le od mikrotehnološko poslovnih dejavnikov, ampak tudi od pravnega okvira, je sposobnost
vplivanja na oblikovanje evropskega pravnega reda in evropskih politik,
ne le od države, temveč tudi od poslovne sfere, bistvenega pomena. In to
navkljub temu da nekatere študije kažejo, da so države članice še vedno
odgovorne za okoli 50 do 90 % kreiranja pravil (Internal Market, 2003:
27). Kljub še vedno velikemu pomenu nacionalne ravni pri oblikovanju
pravnega reda pa je za nove članice odločilnega pomena umestiti se ter
postati vpliven pri oblikovanju skupnega pravnega reda EU, kako izkoristiti možnosti vplivanja na institucionalni okvir poslovanja v EU, s tradicionalnimi in novimi instrumenti, ki se ponujajo, saj, po gornji oceni,
Bruselj lahko kreira kar polovico pravnega reda. Dinamično gledano se
domet nacionalnega gotovo krči zlasti v državah, ki so ali ki bodo sprejele evro.
Konkurenčnost bo še bolj kot prej odvisna od mehkih dejavnikov, pogajalskih spretnosti, znanja jezikov, diplomatskih spretnosti in predvsem
obveščenosti ter znanja upravljanja informacij. Za izvajanje takega pristopa pa so potrebni široko razgledani in izobraženi kadri z znanjem ekonomije, prava in mednarodnih odnosov ter naborom pogajalskih, komunikacijskih in diplomatskih spretnosti. Žal ugotavljamo, da sta zavedanje
8

Na tem mestu gre za sistematičen proces spremljanja zelenih in belih knjig, ki dovolj dobro nakazujejo na katerih področjih se bo sprejemala nova zakonodaja, ali
procesov, kot je npr. Lizbonski proces, ki ima prav tako svoj »road map«. Še posebej
podrobno bo treba v prihodnje spremljati dejavnosti Sveta za konkurenčnost, HighLevel Group, Celice za prihodnost in drugih strateških organov Unije.
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in znanje o tem v Sloveniji še vedno silno skromna. V tem smislu velja še
enkrat izpostaviti problem komunikacije in povezovanja poslovne in
vladne sfere ter pravočasno informiranje vseh akterjev.
Slovenija mora izkoristiti prednost relativno majhnega birokratskega
kolesja in dokaj dobre povezave poslovnega sveta z državnimi institucijami na domačem terenu ter potem te danosti izkoristiti tudi v evropskem
merilu. V tem smislu je treba optimirati pretok informacij, in sicer tako,
da bomo:
– Uspešno identificirali vire informacij in njihovo medsebojno povezanost.
– Da bomo uspešno zajeli vse relevantne informacije, sicer se bo delo
podvajalo in izgubljalo dodano vrednost. Tak tipičen primer je lahko
pretok informacij med sektorskimi združenji, ki praviloma že zelo zgodaj sodelujejo pri pripravi zakonodaje v Bruslju in slovenskimi uradniki, ki so v proces vključeni nekoliko kasneje.
– Preden se odločitve sprejme, jih bo treba usmeriti ali posredovati
ustreznim končnim uporabnikom. Zavedati se moramo, da Evropska
komisija sama zbira podatke v gospodarstvu (npr. European Business
Test Panel) in bilo bi zelo nerodno, če bi slovenska podjetja Komisiji
dajala drugačne signale, kot jih bodo slovenski uradniki prenašali v
Bruslju.
– Prav tako je pomembno, da se določi, katera točka je najbolj primerna
za obdelavo procesa in za povratne informacije ustreznim deležnikom
v strukturi.
Gornje zasluži vso pozornost, saj bo po Dunningu (2004a: 1) »kakovost
nacionalnih institucij in institucionalne infrastrukture v prihodnje postajala vedno pomembnejši dejavnik produktivnosti«.

NOVI AKTERJI MEDNARODNIH ODNOSOV
Mednarodni odnosi so tradicionalno državocentrični, kar pa postaja s
poglabljanjem procesa globalizacije vse večji problem. Teritorialno utemeljena suverenost držav zgublja na pomenu z rastočim obsegom
mednarodne integrirane proizvodnje. Globalizacija na površino potiska
vedno več nevladnih akterjev, ki se prav tako udejstvujejo mednarodno.
Zato članstvo v EU narekuje pluralizacijo zunanje politike in ekonomskoposlovne diplomacije. Z vstopom v EU bomo vsi postali diplomati, tudi
podjetja, sektorska združenja, zbornice, regije, nevladne organizacije oz.
civilna družba na sploh. Vsi navedeni morajo začeti delovati ne le v Ljubljani, pač pa tudi v Bruslju, bodisi neposredno bodisi s svojimi mednarodnimi zastopniki. Hkrati pa bodo morali nastopati zelo sistematično –
posredovane zahteve bodo morale biti usklajene na vseh ravneh.
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Z vstopom v EU se »ukinja« monopol Ministrstva za zunanje zadeve
pri oblikovanju zunanje politike, razumljene kot instrumenta udejanjanja slovenskih interesov v tujini. Ekonomske interese ne bodo prestavljali več zgolj diplomati, ampak tudi številni nevladni akterji. Raziskava
CAPE (Cizelj, 2004), ki jo opravlja Eurochambres jasno kaže, da se podjetja zavedajo potrebe po predstavljanju v Bruslju, hkrati pa praksa kaže,
da podjetniki nimajo potrebnega znanja o metodah dela v Bruslju. Povezovalno vlogo lahko odigra Gospodarska zbornica Slovenije, ki ji tudi po
zakonu pripada vloga zastopanja interesov gospodarstva tako na nacionalni kot tudi evropski ravni. Ne gre pozabiti, da ima GZS stalnega člana
Ekonomsko-socialnega sveta v Bruslju in je ustanovitveni član lobističnega predstavništva Slovenskega raziskovalnega in gospodarskega združenja (SGRZ). Predvsem se je treba zavedati, da se z vstopom v EU prostovoljno odrekamo delu nacionalne suverenosti in sprejemamo skupnostni
red, ki se ustvarja v evropskih institucijah. Zato morajo vzpostaviti sistem aktivnega spremljanja vseh zakonodajnih sprememb tudi gospodarski subjekti. Ker je Slovenija majhna država, je jasno, da ne bomo mogli
enako zavzeto pokrivati vseh potrebnih področij. Zato si bosta morala
država in gospodarstvo skozi proces usklajevanja zastaviti prednostna
področja, na katera se bodo potem usmerili vsi družbeni podsistemi.
Globalizacija od spodaj, ki jo spodbudijo podjetja, namreč z redkimi
izjemami bistveno prehiteva globalizacijo od zgoraj, ki jo najprej in vnaprej pravnoinstitucionalno uredijo države z medsebojnimi pogodbami ali
s pogodbo, da bi tako odprle vrata za pospeševanje ekonomskega sodelovanja med zasebnimi subjekti. Primer globalizacije ex ante in od zgoraj je
prav Evropska gospodarska skupnost (EGS), ki je z Rimsko pogodbo
nekako prehitela spontano medpodjetniško sodelovanje ter plimo ameriških TNI, do katere pa je na drugi strani prišlo prav zaradi ustanovitve
carinske unije. To je tudi zametek modernega vala globalizacije.9 Sicer pa
se globalizacija razvija bistveno hitreje kot njena pravno institucionalna
nadstavba. Podjetja začnejo sodelovanje mimo javnih struktur. Pri tem
sama vzpostavljajo standarde poslovanja, ki se šele naknadno (če se
sploh) nadgradijo s celovitejšo regulacijo. Pa četudi se, ta običajno kaj
hitro zastari zaradi hitrosti in bogastva poslovnih dogodkov. Slovenska
podjetja se morajo zavedati teh možnosti, jih uporabljati, če ne drugače z
vključevanjem v mednarodne mreže takih, od spodaj oblikovanih režimov.
9

Zato je lahko problematična teza, »da je evropska integracija institucionalni odgovor
na procese globalizacije« (Kovač, 2003: 21), saj je pravzaprav postavila institucionalni okvir za kasnejši zelo hiter porast medpodjetniškega sodelovanja. Zlasti še, če
upoštevamo še poprejšnje iniciative po evropskem sodelovanju »od zgoraj« (Marshalov plan, OEEC itd.). V zelo širokem smislu, in če sedanji val globalizacije gledamo v širšem zgodovinskem okviru, pa bi seveda lahko bila EGS tudi odgovor na globalizacijo. Zdi pa se, da je to le bolj druga s svojim razvojem, kot pa da je to bila
njena bistvena rojstna značilnost.
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Razvija se globstitucionalizacija, to je hkratnost silovite liberalne globalizacije od spodaj, poganjanje s strani podjetij ob hkratni počasnejši, prevladujoče reaktivni institucionalizaciji od zgoraj. Zato institucionalizacija
v drugem delu besede (glej Svetličič, 2000; 43). Države le (ex post, od zgoraj) sankcionirajo, kar se dogovorijo podjetja. Tako postajajo transnacionalna podjetja (TP) vse pomembnejši subjekti mednarodne politike/
prava. Neusklajenost med obema smernicama in zaostajanje predpisov
za dejanskimi dogajanji na poslovnem terenu sta že in bosta vedno bolj
povod za mnoge konflikte, nejasnosti in negotovosti. Vse to dviguje transakcijske stroške poslovanja in s tem zavira dobrobiti mednarodnega sodelovanja.
Naraščajoče število in poglabljanje integracij med državami je eden od
odgovorov na te probleme, kajti integracije so poskus vnaprejšnjega institucionalnega urejanja poslovne infrastrukture. Iluzija pa je pričakovati, da se lahko škarje te neusklajenosti hitro zaprejo. Nasprotno, pričakovati je morda celo odpiranje škarij, saj bogastvo poslovnih kombinacij ne
pozna meja. Hkrati poslovni svet sam ugotavlja, da odsotnost pregledne
zakonodaje pomeni oviro za razmah poslovanja, zato želi sam urejati ta
vprašanja fleksibilnejše, kot to (praviloma prepozno) delajo vlade. Če
povzamemo v enem stavku: jezik vlad je jezik obveznosti, medtem ko je
jezik poslovnega sveta jezik rešitev! Zato ne preseneča obilica prostovoljnega urejanja mednarodnega poslovanja z raznimi kodeksi, priporočili,
neobveznimi sporazumi med podjetji in drugimi deležniki (na primer
UN Global Compact10 ali Corporate Social Responsibility pristop/
CSR11). V bistvu pomeni, da postanejo »družbeni in okoljski vidiki prostovoljni sestavni del poslovanja firm in njihovih odnosov z drugimi
deležniki«. Ta pristop postaja tako pomemben, da je EU leto 2005 razglasila za leto »korporacijske družbene odgovornosti«. Posamezne članice
EU vpeljujejo ta načela v izvedbene predpise in politiko. VB je imenovala
ministra za CSR v okviru ministrstva za trgovino in industrijo. Francija
zahteva od svojih podjetij, da v svoja letna poročila vključijo družbene in
okoljske posledice. Nizozemska povezuje finančne podporne mehanizme z usklajenostjo delovanja podjetij s priporočili OECD za delovanje
večnacionalnih podjetij itd. (glej podrobno v Luetkenhorst, 2004: 157–
158). Aktivnosti gospodarstva tako izpolnjujejo pravno praznino, ki jo za
10

11

Leta 1999 ga je predlagal Kofi Anan. Vsebina takšnega dogovora med podjetji, vladami in deli civilne družbe je poziv poslovnežem, da podprejo devet osnovnih in široko priznanih vrednot, ki so jih sprejele različne agencije OZN, načel človekovih
pravic, delavskih standardov in načela trajnostnega razvoja. Glej www.mallenbaker.net/crs/CSRfiles/globalCompact.html). V kemični industriji je primer Responsible Care iniciativa, rojena v Kanadi l. 1987, ki na prostovoljni osnovi združuje podjetja kemične industrije iz že več kot 45 držav, ki se obvezujejo spoštovati določene
standarde varne proizvodnje, minimiziranja izpustov ter pri svojih odločitvah upoštevati interese javnosti. Tako člani sledijo standardom, ki so lahko ostrejši od določil lokalnih predpisov.
Glej več v UNCTAD 1999, poglavje 12 in Luetkenhorst (2004).
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sabo puščajo države, ko ne morejo več dohitevati potreb gospodarstva.
Tako poizkušajo podjetja sama prispevati k stabilizaciji in preglednosti
razmer za svoje poslovanje. Sama uvajajo različne kodekse poslovanja,
npr. kako ravnati z okoljem, poslovati kot transnacionalno podjetje,
upravljati transferne cene ter javne delniške družbe, urejati odnose z
delavci in podobno. Gospodarstveniki sami ugotavljajo, da prav prek
uvajanja omenjenih kodeksov krepijo konkurenčni položaj podjetij, ki
jih vodijo. Hkrati pa slednji omogočajo veliko mero prožnosti, ker so prostovoljni in ne zaukazani od zgoraj.
Tako se nam postavi logično vprašanje: ali lahko neobvezno in samoiniciativno urejanje, ki na kratek rok ponuja določeno stabilnost in preglednost v medpodjetniških odnosih, zamenja pravno urejanje na nacionalni ali nadnacionalni ravni? Praksa nas uči, da vedno težko, je pa silno
dobrodošlo kot protiutež novih nestabilnosti, ki jih vnašajo države, saj se
vzporedno z razmahom globalizacije krepijo separatizmi držav. V razmerah, ko je zaradi liberalizacije trgovine dostop na trg pomembnejši od
velikosti nacionalnega trga, imajo male države veliko večje možnosti in
ne potrebujejo več zavetja in zavezništva velikih držav. Hkrati pa se
morajo male države zavedati, da potek dogodkov ni enosmeren, temveč
da po drugi strani sproščajo dostop na svoje trg vsem drugim državam,
kar lahko hitro in intenzivno izkoristijo predvsem velike države in TNP.
Za male države je suverenost manj pomembna kot blaginja, zato so
praviloma liberalno usmerjene, medtem ko velike želijo čuvati svoje privilegije in so zaradi tega nekoliko bolj protekcionistične. Odprtost pozitivno korelira z rastjo in na drugi strani negativno z velikostjo države. Te
razlike lahko vodijo v konflikte, ker se bo število malih držav povečevalo
in s tem možnost konfliktov med njimi (glej Alesina, 2000 in Alesina ter
Spolaore, 1996). Če hočejo male države v opisanem novem svetu delitve
suverenosti v okviru mednarodnih povezovanj napredovati, jim je edina
izbira, da se zavzemajo za vladavino mednarodnega (v primeru EU pa
tudi naddržavnega) prava. To je lahko zagotovilo za njihovo enakopravnejše obravnavanje v srečanju z velikimi državami. Alternativa je samo
prevlada velikih ali pa anarhični mednarodni odnosi, kar pa je seveda
najslabša različica.
Zaradi tega neskladja med spontanimi zasebnimi režimi in državno
regulativo ex-post lahko prihaja do tega, da del mednarodnega poslovanja ostaja neurejen, ker se pravno reguliranje začne uvajati šele ex post,
ko intenzivnost dejanskih odnosov med nedržavnimi akterji doseže
točko, ko naravnost terja urejanje. Tudi to narekuje pluralizacijo zunanje
politične dejavnosti.
Evropska unija v svojem ustroju delovanja ponuja veliko možnosti za
aktivno participacijo vseh družbenih podsistemov, še posebej gospodarskega dela in nevladnih organizacij. Ta odprtost za glas ljudstva postaja v
Evropi že tradicionalna in dosegljiva vedno več prebivalcem Evropske
unije. Nedvomno se bomo morali Slovenci pa tudi drugi novi člani EU na
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tako obliko izražanja svojih interesov še navaditi. Kot prvo moramo spoznati dejstvo, da smo se z vstopom v EU odrekli delu svoje suverenosti,
kar ima za posledico prenos dela zakonodajne oblasti v Bruselj. Klasično
lobiranje, spremljanje zakonodajnih postopkov in vplivanje na končne
odločitve se bo torej v veliki meri preselilo v Bruselj. In opažamo, da prav
poslovni svet s svojo neformalnostjo marsikdaj prehiti formalizirane odnose, v katerih nastopajo države in njene institucije pri sprejemanju
evropske zakonodaje.
Pomembno vlogo pri kreiranju novih zakonodajnih predlogov igrajo
evropske konfederacije panožnih združenj. Tam nastaja moka, iz katere
se peče bruseljski kruh. Bolj je žito prečiščeno, lažje zagrizemo vanj. Že
na tej ravni mora poslovni svet uveljavljati svoje interese, ki jih država v
uradnih institucijah, predvsem na Svetu EU le še potrdi oziroma izpili.
Najpomembnejši dejavnik za funkcioniranje takega sistema, ki temelji
na sinergiji dveh sfer, ki imata vsaka svoje zakonitosti delovanja, pa je
optimalna medsebojna komunikacija. Upravljanje informacij je tisti
dejavnik, ki omogoča pravočasno in uspešno uveljavljanje nacionalnih
stališč na evropski ravni.
Vse članice Evropske unije so si izdelale svoj model koordinacije informacij in stališč med vladno ter gospodarsko vejo. Izredno učinkovit in
blizu slovenskim razmeram je avstrijski model, kjer obstoji institucionalizirano sodelovanje poslovne in vladne sfere, prek rednih srečanj in neposredne izmenjave mnenj pred vsako pomembnejšo obravnavo v Svetu
EU. Ne gre pozabiti omeniti, da se teh sestankov, organiziranih pod okriljem avstrijske gospodarske zbornice udeležujejo – poleg stalnega predstavnika avstrijske zbornice v Bruslju – tudi avstrijski veleposlanik pri
EU, vodje poslanskih skupin v Evropskem parlamentu ter predstavniki
pristojnih ministrstev. Ti sestanki, kjer gre za dvosmerno komunikacijo,
so vitalnega pomena za usklajevanje in učinkovito predstavljanje nacionalnih stališč v vseh institucijah EU.

NOTRANJA ORGANIZACIJA IN POMEN ČASOVNICE DELOVANJA
V BRUSLJU
Slabost malih držav so omejeni viri, prednost pa majhna administracija,
ki omogoča boljšo koordinacijo delovanja in lažje doseganje konsenza
(Katzenstein, 1985). Tako lahko država doseže visoko stopnjo učinkovitosti, merjene z obsegom sredstev, namenjenih za realizacijo določenih ciljev. Težje pa ji je dosegati visoko stopnjo učinkovitosti, ki se meri glede
na stopnjo realizacije zastavljenih ciljev. Organiziranost za nastopanje v
EU zato zasluži vso pozornost. Prednosti majhnosti so lažje doseganje
večje fleksibilnosti in hitrejše odzivnosti, kar je vse lažje v razmerah bolj
neformalnih odnosov, večji kadrovski koncentraciji in manjši hierarhiji
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odnosov (manj zapletenim administrativnim postopkom), večji avtonomiji kadrov – vse kot posledica majhnosti. Če pa hočejo male države
obdržati in še okrepiti takšne prednosti, se morajo upirati nekritičnemu
posnemanju ali vsiljevanju organizacijskih rešitev s strani velikih držav v
EU. Ne obstojajo »vsem primerne rešitve«, tako kot ne obstajajo razvojne
strategije na recept. Predvsem pa se moramo zavedati, da veliki sistemi
večkrat gradijo svoj uspeh na uspešnem koordiniranju podsistemov. Pri
majhnih držav, kot je Slovenija, pa moramo težišče prenesti s koordiniranja na spodbujanje podsistemov. Praksa nas namreč uči, da v mnogih
primerih ni kaj posebnega usklajevati!?
Nedvomno je treba vedno imeti pred seboj širšo sliko, torej vseh politik in zastavljenih ciljev, nujno pa se moramo usmeriti na prednostna področja in tam poskušati uspešno uveljaviti svoja stališča in rešitve. Izplen
iz evropskega »bojnega polja« se prenaša in udejanja v nacionalnem
sistemu. Zato moramo biti usmerjeni na konkretne primere, ob tem pa
imeti pred seboj celotno sliko.
Konkurenčnost slovenskega gospodarstva bo večkrat v soodvisnosti
od sposobnosti uveljavljanja slovenskih interesov v fazi oblikovanja
uredb, direktiv oz. horizontalnih politik EU. Pri tem je treba največjo pozornost posvetiti začetnim fazam, ko je še mogoče sooblikovati direktive,
dajati predloge; ko to preide v politično fazo, postajajo odločilni argumenti moči in velikosti. Zato je ključno spoznanje, da si v pripravljalni
fazi slišan in poslušan samo, če imaš dobre predloge in izjemne strokovnjake, ki znajo svoje predloge ustrezno in pravočasno12 sporočati in jih
uveljavljati v medkulturnem okolju. Tako kot je »poznavanje mednarodnih trgov ter njegovo učinkovito osvajanje kritična determinanta superiornih rezultatov podjetij« (Knight in Cavusgil, 2004: 127), to velja tudi
za državne uradnike oziroma državo. Samo strokovnost preprosto ni več
dovolj. Znanje je nujno tudi učinkovito vsrkavati, asimilirati in končno
udejanjati. Grosse in Behrman (1992) to teoretično razložita s svojo paradigmo mednarodnega poslovanja, katerega bistvo je, da podjetja pri
mednarodnem poslovanju ne stopajo le v medsebojne odnose, pač pa
tudi s svojimi vladami ter vladami dežel, kjer poslujejo, z mednarodnimi
organizacijami (multilateralna pravila). Zato samo poslovnost ni dovolj,
obvladovati morajo tudi mednarodne odnose, diplomacijo, pogajalske
tehnike, medkulturno komuniciranje in ne nazadnje procedure delovanja v mednarodnih organizacijah. Procedure so v vse zapletenejših mednarodnih odnosih kralj13, zato je obvladovanje le-teh ključnega pomena.
12

13

S članstvom v EU se mora na predloge Komisije odgovarjati v natančno določenih
časovnih rokih, sicer pripombe in predlogi pač ne morejo biti upoštevani. Posamezni predlogi in pripombe bodo vidni na posebnem slovenskem portalu EU, kar bo
razkrivalo sposobnosti in nesposobnosti posameznih uradnikov in ministrstev ali
uradov.
O tem govori institucionalna teorija, po kateri so izidi rezultat procesa odločanja in
pravil, ne pa preferenc in sposobnosti (glej Krasner, 1988; March in Olsen, 1989).
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Toda mikrodiplomatske ali/in poslovne sposobnosti so le potreben, ne
pa zadosten pogoj za uveljavljanje interesov. Uspešno udejanjanje nacionalnih interesov14 v organih EU predpostavlja visoko stopnjo domačega
konsenza15, kar pomeni tudi zapiranje koordinacijskega in implementacijskega deficita pri udejanjanju različnih slovenskih politik16.
Konsenz je potreben o strateških razvojnih usmeritvah, pa tudi pri
posameznih rešitvah, ki se oblikujejo s sodelovanjem vse večjega števila
akterjev. Če se doma ne doseže soglasje med njimi, je iluzija pričakovati,
da se lahko katera koli od rešitev udejanji v Bruslju. Domači konsenz je
torej prvi pogoj za uresničevanje nacionalnih interesov v Bruslju. Drugi
je usklajenost vseh akterjev v svojem delovanju, tako ministrstev kot
nedržavnih akterjev. Tretji pa je uresničevanje dogovorjenega, kar smo v
preteklosti večkrat kršili.
Dobro organiziran sistem odločanja na področju evropskih zadev na
nacionalni ravni je ključnega pomena. Izkušnja iz pridružitvenega procesa nas uči, da monopol javne uprave v procesu odločanja ni najboljša
možna rešitev, saj je širši konsenz možen samo, če so vsi deli družbe
dobro obveščeni. Proaktiven in »razumski« odnos javnega mnenja do
evropskih zadev je še posebej pomemben v majhnih državah članicah.
Zato je koordinacija aktivnosti ministrstev in drugih akterjev prek smiselno zastavljenega informacijskega sistema ključnega pomena.
S tem ciljem je SVEZ pripravil tako imenovani »EU-portal«, ki ima za
osnovno nalogo zagotoviti informacijski sistem za lažje spremljanje nastajanja evropske zakonodaje. Proces nastajanja evropske zakonodaje
moramo razdeliti v faze in se ob enem zavedati, da je vloga posameznih
akterjev v konkretni fazi pač različna:
1. V fazi snovanja zakonskega predloga igrajo vidnejšo vlogo industrijska
združenja na evropski ravni (t. i. konfederacije, kot je npr. Orgalime za
avtomobilsko industrijo). Skratka, opraviti imamo s tipičnim prime14

15

16

Čeprav pogosto uporabljamo pojem nacionalnih interesov, se zavedamo njegove
kompleksnosti in problematičnosti (več o tem v Svetličič (2002)). Zato je morda
bolje govoriti o interesih državljanov.
Nasploh velja ločevati med bolj samo zadrževalnim Weberjanskim individualističnim konceptom konsenza, ki pomeni bolj odsotnost konflikta, ter Durkheimovskem, v katerem se posamezniki podrejajo skupnim normam. Drugo vprašanje pa je
seveda, ali je razvojna vloga konsenza odvisna tudi od stopnje razvoja dežele; je ta
pomembnejši na nižji ali na višji stopnji razvoja. Če je na višji, ga je verjetno lažje
doseči, medtem ko na nižji, ko se prebivalstvo in njegova vlada ukvarja z eksistencialnimi vprašanji, verjetno sploh ni mogoče govoriti o kakšnem razvojnem konsenzu, ker gre enostavno za zagotavljanje pogojev za preživetje. Razvojni konsenz kot
demokratična oblika pospeševanja razvoja je tako, zdi se, dejansko mogoč šele na
višjih stopnjah razvoja, medtem ko na nižjih pogosto gre za avtoritarni razvojni konsenz (če se to sploh lahko imenuje konsenz, ker se nanaša le na konsenz med elito),
saj so nekatere države z nedemokratičnimi sredstvi dosegle hitre stopnje rasti. Toda
tudi sicer so mnogi avtorji mnenja, da je tudi nacionalni interes konsenz, ki se doseže med elito in ne med vsemi prebivalci, vendar tudi tu govorimo o nacionalnem interesu, torej konsenzu.
Glej Sicherl in Svetličič (2004).
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rom »globstitucionalizacije«, ko gospodarstvo prehiteva države članice
s potrebnimi spremembami. V tej fazi Komisija v funkciji varuha integracije in notranjega trga išče nove zakonske rešitve ali pa na pobudo
panožnih združenj postavlja nove regulativne okvire, ki pomagajo industriji vzdržati globalne konkurenčne pritiske. To je faza, ki jo birokracija držav članic ne obvlada, čeprav bi si to želela. Ali povedano
drugače, pozneje v procesu sprejemanja odločitev bi ji poznavanje
vseh ozadij bistveno pomagalo pri razumevanju kompleksnosti primera. To je faza, ko lahko dobro organizirani interesi vladnih akterjev ali
države članice bistveno vplivajo na oblikovanje nastajajočega pravnega
okvirja. V tej fazi je sicer treba vložiti veliko energije in virov, vendar
so nagrade pozneje lahko bistveno večje od vložka.
2. Ko Komisija enkrat pripravi predlog in ga posreduje Svetu EU, ga slednji prek lastnega ekstraneta (U32 Mail /EXTRANET) posreduje v vednost državam članicam (Fink, 2004). Natančneje ga posreduje tistemu
resornemu organu, ki je na nacionalni ravni zadolžen za usklajevanje
evropskih zadev. V slovenskem primeru je to SVEZ, ki je za to tudi izgradil EU-portal. V postopku spremljanja zakonodajnih predlogov in
drugih aktov EU Slovenija torej že od maja aktivno sodeluje. V povprečju na leto poteka več kot 4000 zasedanj različnih delovnih teles na
ravni EU z aktivno vključenimi 500 predstavniki Slovenije. Zato je bilo
treba vzpostaviti sistem, ki podpira širše možnosti spremljanja postopkov sprejemanja aktov v različnih fazah v obliki portala. Sistem
namreč omogoča resornim ministrstvom, da prek delovne zbirke EUportala sporoča kreiranje stališč in odzivov na določene evropske dokumente. Prednost EU-portala je, da lahko v delovni zbirki EU-portala
organi, ki sodelujejo v postopku priprave stališč, v smislu načina
usklajevanja v ta namen pripravijo odzivne dokumente. V tej fazi ima
vsaka država na voljo osem tednov, da posreduje mnenje. To seveda
zahteva od vsake države, da je dobro organizirana, kajti osem tednov
ni veliko časa za dolgotrajna birokratska usklajevanja. Od tega ima
vlada pravico, da prvih pet tednov zadrži evropski zakonodajni predlog v medresornem usklajevanju in šele potem začne usklajevanja z
nevladnimi akterji. Kar posledično pomeni, da gospodarstvo in civilna
družba v načelu nimata veliko časa za svoje pobude. To pa velja samo
v tistih primerih, ko panožna združenja niso bila aktivna na evropski
ravni ali ko sama niso dovolj organizirana. EU-portal je organiziran na
dveh ravneh, in sicer »Oglasna deska ZZEU«, ki bi jo lahko imeli kot
neko zbirno desko vseh evropskih zadev (dokumentov) in bo dostopna širši javnosti, ter »Delovna zbirka ZZEU-DS«, ki je del portala in je
dostopna samo vladnim resorjem. Slednjj imajo seveda delovne skupine (vseh delovnih skupin je 35), ki pa niso sektorske, ampak lastne
področjem, ki jih pokriva Komisija/Svet v svojih prizadevanjih. Za delovanje delovne skupine je vedno odgovorno pristojno resorno ministrstvo, vendar so v delo vključena tudi druga ministrstva in interesna
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združenja. Kar pomeni, da je gospodarstvo teoretično lahko vključeno
v proces oblikovanja slovenskega stališča vseh osem tednov, če zato
obstaja politična volja ali konsenz.
EU-portal je na ravni »Oglasne deske ZZEU« organiziran takole: (i) zadeve in dokumenti (po nosilnem organu, po delovni skupini, mnenje
DZ, zaključene zadeve), (ii) dokumenti (aktualni in vhodni), (iii) predlogi aktov (po pristojnem organu in po delovni skupini), (iv) stališča
(predlogi stališč, uradna stališča, rok potekel, posredovana DZ) in (v)
dnevni red. Pri tem velja poudariti uradno statistiko EU-portala (Fink,
2004), ki kaže na dinamiko in obseg evropskih zadev. Tako povprečno
prejmejo uredniki EU-portala na dan prek 150 dokumentov Sveta
Evropske unije. Samo v prvih šestih mesecih delovanja EU-portala je
bilo v sistem uvrščenih: 3.250 zadev, 11.450 dokumentov, 1.550 predlogov aktov, 1.650 dnevnih redov in 500 uradnih stališč RS. Pri zagotavljanju vsebine za oblikovanje uradnih stališč bo verjetno izjemnega
pomena sposobnost Slovenije pri oblikovanju »ekspertnih skupin« na
ravni zbornic, ki bodo vključevala tako akademsko kot prvovrstno
izvedbeno znanje na ravni panoge. Če bomo uspeli organizirati nabor
strokovnjakov, ki bodo strateško spremljali oblikovanje zelenih in
belih knjig, potem nam sčasoma pritisk časovnice niti ne bo pomenil
tako velikega problema.
Slika 1: Shematski prikaz delovanja EU in slovenske organiziranosti
s tem v zvezi

XXTRETJI DEL XX

235

3. V fazi oblikovanja nacionalnega stališča in pozneje zastopanja slovenskega stališča v Bruslju je potrebna aktivna vloga gospodarstva. Pri
tem mislimo na zagotavljanje kakovostnih argumentov, ki jih imajo
gospodarstveniki in drugi akterji, ter na postopek, ki ga morajo obvladovati predstavniki vlade. Gospodarstvo si lahko večkrat pomaga že z
argumentacijo, ki so jo pripravila evropska panožna združenja, in seveda z lastnimi argumenti. Na drugi strani je zelo pomembno, da se
uradniki udeležijo prvega zasedanja delovnih teles Sveta, saj tam ponavadi predstavniki Komisije zelo natančno pojasnijo cilje in namene,
ki jih sledijo v posameznem predlogu. Če državi članici uspe vzpostaviti dober sistem spremljanja predstavitvenih zasedanj delovnih teles,
in to potem še nadgradi z vzpostavljanjem prednostnih področij,
potem je večja verjetnost, da bo takšna država uspešna pri zastopanju
interesov na evropski ravni. Na tej ravni je pomembna tudi organiziranost interesnih združenj, kot je GZS. Glede na proučevane evropske
modele se zdi, da je še najbolj uporaben avstrijski model, katerega
temeljna značilnost je »zrcalna organiziranost« domače in bruseljske
strukture. To pomeni, da se večina odločitev sprejema v triadi, ki jo
sestavljajo lobistično predstavništvo in misija v Bruslju, oddelek za
evropske zadeve in SVEZ kot koordinatorji ter panožna združenja in
resorna ministrstva na nacionalni ravni. Čeprav je vsaj navzven formalno zelo pomembna ločnica pristojnosti, je bistvo avstrijskega modela prav v neformalni prepletenosti. Če povzamemo, bi imel takšen
sistem na strani gospodarstva »ekspertno trojko« (trojko povezuje prav
skupen portfelj strokovnih področij), ki bi se povezoval v Bruslju z
zunanjimi mrežami in predvsem s predstavniki misije (lobistična
odgovornost). V Ljubljani bi postavljal skupaj s SVEZ-om prednostna
področja delovanja slovenske državne uprave (horizontalna odgovornost) in prek panožnih združenj in resornih ministrstev skrbel za strokovno pokrivanje evropskih zadev (vertikalna odgovornost). Smiselno
dopolnjevanje teh treh ravni, ki mora temeljiti na neformalni povezanosti vseh akterjev – prednost majhne administracije in predstavnikov
interesov – je lahko udarna moč majhne članice Unije, kot je Slovenija. Pri tem je ključnega pomena pretakanje kadrov med različnimi
podsistemi. Če Slovencem to ne bo uspelo, bomo imeli resne probleme
pri usklajevanju navznoter, kaj šele navzven. Shematski prikaz delovanja različnih ravni prikazujemo v spodnji sliki.
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Slika 2: Organizacijska shema oblikovanja mnenj v zadevah EU

Pravočasnost, čeprav silovito pomembna,17 ni dovolj. Potreben je predvsem strateški načrt lobističnih aktivnosti. Realistični lobistični načrt (ne
spreminjaj strategije med tem, ko šele izvajaš aktivnosti) in vključitev
najboljših strokovnjakov (znanje, informacije in povezave) so ključ do uspeha. Dober lobist ima poleg trdne analize in kredibilnih argumentov18
(povezava z EU-politikami in javnim interesom) na zalogi splet dobrih
rešitev (vedno imej nekaj rezervnih rešitev). Navsezadnje je treba ustvariti koalicijo podobno mislečih držav/akterjev, ki imajo zadostno kritično
maso. Če nam k temu uspe pritegniti še vse potrebne evropske institucije
in odbore, potem je lobistični proces na pravi poti. Pri lobiranju je seveda
pomembno definirati okvir področja delovanja: lobiranje o vseobsežnih
procesih (kot je npr. Lizbonski proces) ali specifičnih primerih (kot je
npr. direktiva o gradbenih proizvodih ali kemijskih proizvodih – REACH)
je povsem različne narave.
Determiniranje vsaj okvirnih časovnic je mogoče že ob sprejetju širokih političnih načrtov, ki kažejo na prihodnji razvoj evropskega prostora.
Tak širok pogled je težko pričakovati od majhnih gospodarskih subjektov, ki zapolnjujejo večji del slovenskega gospodarskega prostora. Pa vendar je nujno osvojiti široko sliko, celotno perspektivo, da znamo pozneje
izluščiti tiste drobce, ki so vitalnega pomena za slovensko gospodarstvo
ob tem. Pri tem se kaže majhnim državam specializirati in usmeriti na
17

18

Pogosto sta problema tudi različen način in dinamika/hitrost delovanja javnega in
zasebnega sektorja. Usklajevanje teh dveh »ur« se zdi zato eno od pomembnejših
prihodnjih predpostavk usklajenega delovanja v odnosu do EU.
Ne smemo pa misliti, da so za uspeh dovolj dobri argumenti. Z njimi lahko uspeš le
ob vseh drugih podpornih dejavnostih, vključno z lobiranjem.
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nekatera prednostna področja in nekatere konkretne zadeve, saj celote
kadrovsko preprosto ni mogoče enako kakovostno pokriti. Toda težko je
najti pravo zrno v kupu žita. Zato moramo biti aktivni tudi pri oblikovanju splošnih politik, ki določajo nadaljnji ustroj EU. V primeru takega
poslovanja smo odvisni od logike sklepanja od splošnega na posamično.
Nedvomno je taka logika zelo navzoča tudi v poslovnem svetu in zato
moramo izkoristiti vse informacijske kanale, da se široka slika prihodnjega ustroja EU, kot je npr. Lizbonska strategija, prenese v vse pore poslovnega sveta. S tem namreč ne bo boljše le splošno poznavanje Evropske
unije, temveč bo tudi gospodarskim akterjem dano orodje, prek katerega
bodo lahko uspešno iskali tista področja in tiste konkretne probleme, na
katere pa se bo resnično treba usmeriti. Pri tem moramo seveda poskrbeti, da ne bo prihajalo do prevelikih razlik med gospodarstvom in javno
upravo. Povsem mogoče je namreč, da se bodo evropske institucije prepočasi odzvale na razsežnosti Lizbonske strategije, med tem ko bodo gospodarstveniki že našli lastne rešitve!
Evropski politični plani so pogosto visokoleteči. Njihova konkretizacija močno zaostaja, predvsem zaradi dejstva, da vsaka država članica
kljub vsej svoji evropski širini in predanosti išče ter trži najprej svoj nacionalen interes. In prav zato moramo kot majhna država znati uveljaviti
svoj interes tam, kjer je to prednostno. Če konkretiziramo: Lizbonska
strategija predvideva načrtno sprejemanje pravnih podlag, ki bodo omogočile dosego najpomembnejšega cilja, to je postati najbolj konkurenčno
gospodarstvo. Področje svobodnega opravljanja storitev je eno takih, ki
nedvomno največ prispeva k ekonomski rasti skupnega evropskega trga,
hkrati pa je na podlagi opravljenih raziskav ter na podlagi vsakdanje
prakse očitno, da je pri izvajanju te temeljne svobode veliko ovir, ki jih
postavljajo posamezne članice, predvsem zaradi protekcionistične politike na svojem notranjem trgu. Pri sprejemanju konkretne direktive, ki bo
pomenila pravno podlago za izvajanje svobodnega opravljanja storitev,
pa se države srečujejo z različnimi argumenti, ki pa vsi po vrsti izhajajo iz
predpostavke varovanja nacionalnega interesa. Takih primerov je še cela
kopica. Zdaj je vroč tudi primer sprejemanja direktive REACH, ki bo uredila oziroma združila dosedanjo pravno ureditev na področju kemijske
industrije. Smernica sedanjega dogajanja je del širše, pred časom dogovorjene politične strategije, dejstvo je tudi, da se konkretizaciji političnega cilja upira (predvsem z zavlačevanjem) velika večina evropskih držav,
ki nikakor ne morejo najti konsenza za sprejem direktive, ki bi še nadalje
krnila pristojnosti posameznih držav na tem področju.
Dobra organiziranost in mikrouspešnost v izvajanju dogovorjenega ne
more dati ustreznih rezultatov, če niso ustrezno urejeni temeljni elementi
uspešnega poslovanja. Eden ključnih temeljnih elementov je zagotavljanje konkurence, saj je ta temeljni pogoj ekonomske uspešnosti in inovativnosti. Izzive članstva v EU lahko izkoristimo le v pogojih vzdrževanja
in spodbujanja konkurence na trgu – če ne zaradi drugega, zato ker »več-
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ja je monopolna moč, manj je spodbud za učenje« (North, 1993: 3), in če
se uspešno upremo temu, kar imenujemo nevarnost balkanizacije in beograjskega sindroma.19
Ena od večjih nevarnosti prvih let članstva v EU je poskusiti te odnose,
sledeč pretekle jugoslovanske izkušnje, balkanizirati. Pri tem se misli na
poskušanje izigravanja regulative, držanje fig v žepu pri izpolnjevanju
pravnega reda in drugih EU politik oz. odločitev, odlaganje rokov za njihovo udejanjanje, delno udejanjanje, računanje na to, da bomo že kako
uredili v zadnjem trenutku, spregledovanje natančnih pravil, postopkov
in rokov (zamujanje pri izbiri sodnikov za sodišča ES so poučne20), poskušanje obhajanja regulative na različne načine, ne nazadnje s politiko
cilj opravičuje sredstva, in ne nazadnje splošno upočasnjevanje reform,
privatizacije in podobno.21 Tudi politika obhajanja pravil s pomočjo »old
boys networks« je kljub kratkoročni koristnosti dolgoročno nevarna, ker
lahko omejuje konkurenco, zavira potrebne spremembe, kar je pogosto
bolj negativno kot pa deklarirani pozitivni »domoljubni« učinki tega.
Pozablja se tudi na načelo, da naj ne bi delali drugim tistega, česar si ne
želimo, da bi drugi počeli nam. Domača slovenska praksa in odločitve se
lahko kot precedenčne uporabi tudi proti slovenskim podjetjem pri njihovem delovanju na trgu EU.22 Tega se je treba zavedati, saj lahko zaradi
trenutno privlačnih kratkoročnih dobičkov »domačnosti« poslovanja pri
kakšnih manjših poslih utrpimo znatno večje dolgoročne škode pri velikih poslih. Kratkoročna privlačnost takšne politike je silno nevarna tudi
zato, ker odlaga nujne tranzicijsko in ne specifične EU-reforme. Države,
ki so v preteklosti podlegale tovrstnim skušnjavam, na primer Grčija, so
tiste, ki so najmanj izkoristile prednosti članstva. Tiste, ki pa so pospešeno uresničevale reforme, so se razvijale hitreje (Irska).
19
20

21

22

Ta del povzet po Svetličič (2004b).
Po razpoložljivih podatkih je bila Slovenija nova članica, ki ni pravočasno popolnila
svojih kvot, in tako zavrla delovanje teh ustanov. Takšen slab začetek lahko pomembno zmanjša pogajalsko moč Slovenije tudi na drugih področjih. Spreminjanje
stališč Poljske lepo ponazarja, da je cena vloge črne ovce lahko visoka. Malim državam lahko zmanjša prednosti vloge izogibanja sporov in žarometov (glej Baillie, 1998:
210), ko gre za spore med velikimi, ker jim to zmanjšujejo vlogo poštenega posrednika.
Glej več o slabostih prevelikega gradualizma in nujnosti nadomestiti zamujeno zaradi gradualizma zdaj s pospeševanjem, ne pa zaviranjem sprememb, v Bednaš in ost.
2003. Počasnost v liberalizaciji lahko stane, saj podatki kažejo, da je odpiranje trgov
ob tehnološkem napredku znižalo cene telefonskih pogovorov v EU od leta 1998 za
okoli 50 % (Internal Market, 2003: 14).
Si lahko predstavljamo, kakšni bi bili naslovi v časopisih, če bi na primer Novartis,
namesto da je skladno z zakonom o prevzemih prek javne ponudbe prevzel Lek,
kupil 25,1 % delnice Leka, pri tem pa porabil štirikrat manj, kot je ob legalnem prevzemu ter skupaj s kakšnimi prijateljskimi podjetji pridobil možnost, da zamenja
upravo? Slovenski delničarji bi bili lahko oškodovani za do 700 milijonov evrov. Podobni primeri se dejansko dogajajo na domačem terenu. Področje prevzemov je še
posebno občutljivo, ker je pričakovati, da se bodo bistveno povečali po vstopu v EU,
kot je bilo to že zdavnaj napovedovano in predlagano, da bi se na to morali začeti
pospešeno pripravljati s krepitvijo domačih združevanj (Svetličič, 1991).
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V podobno kategorijo lahko uvrstimo tudi sindrom spanja na lovorikah
najbolje pripravljene kandidatke ali, figurativno rečeno, beograjski sindrom. Hvale v Beogradu so nam pogosto godile in demotivirale takrat, ko
je šlo za delitev denarja. Podobno nevarno je, da nas pohvale bruseljskih
ustanov ne bi začele navdajati s pretiranim ponosom in da posledično ne
bi bili razoroženi v boju za svoje lastne interese.

KONKRETNI PREDLOGI
1. Splošno izhodišče vseh predlogov je, da lahko male države učinkovito
udejanjajo svoje interese v razširjeni EU le, če so sposobne ter se dovolj hitro odzivajo na stalno spreminjajoče se pogoje. Hitrost se vse
bolj postavlja ob bok strokovnosti, pa tudi kakovosti predlogov in rešitev. Če so le-ti še tako kakovostni, vendar prepozni, pač nimajo uporabne vrednosti. Zato velja poiskati ustrezno ravnotežje med čim višjo
strokovnostjo ob nujno potrebni hitrosti in ne nazadnje ustrezno izražanje predlogov ali možnih rešitev. Ni vseeno, kako ali celo komu oziroma s pomočjo koga so ti predlogi sporočeni. Sposobni kadri in koalicije so nujne za uspešno delovanje malih držav/akterjev.
2. Uspešno uveljavljanje slovenskih interesov v EU je zelo odvisno od
poznavanja in delovanja evropskih ustanov. Še tako ugodne realne
konkurenčne prednosti nam ne pomagajo, če jih ne znamo udejanjiti v
labirintih bruseljske birokracije in si tam ne izborimo ustrezne pravno
institucionalne osnove za njihovo izkoriščanje. Zato bi moralo splošno
znanje o EU, vključno s temeljnimi institucionalnopravnimi znanji,
postati sestavni del splošne izobrazbe – v enaki meri, kakršno je
poznavanje našega lastnega sistema. Poznavanje delovanja in pristojnosti EU je slabo v vsej Evropi, saj zgolj 50 % državljanov Unije meni,
da so dobro obveščeni o delovanju notranjega trga (Internal Market,
2003: 32). In vendarle lahko ugotovimo, da EU postaja naša skupna
država. Skratka, Skupnost ni več monopol mednarodnih odnosov, pač
pa sistem, ki ureja kompleksno celoto »notranjih odnosov« moderne
družbe.
3. Stopnja uspešnosti uveljavljanja slovenskih interesov v EU zelo sovpada s poznavanjem mehanizmov delovanja evropskih ustanov, načini
uveljavljanja in sporočanja lastnih interesov v medsebojnih (medkulturnih) komunikacijah ter pogajanjih. Ozko strokovno, ekonomsko,
pravno ali pa politološko znanje je samo temeljna predpostavka za
uveljavljanje interesov. Še zdaleč pa ni zadostni pogoj za njihovo
dejansko uveljavitev. Za slednje je potrebno tudi poznavanje medkulturnega komuniciranja, mednarodnih odnosov ter pogajalskih spretnosti. Zato bi morala ta znanja dobiti domovinsko pravico v sistemih
izobraževanja. Kajti, kot je rekel Churchill, ni pomembno, koliko znaš,
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pomembno je, kako znaš artikulirati to, kar znaš. In če ga parafraziramo: pomembno je, kako znaš s pogajanji uveljaviti, da je to v skupnem
interesu.
Znanje tujih jezikov bo eden od ključev do uspeha, zato bi učenje tujih
jezikov zaslužilo tudi na univerzah večjo pozornost. Le enoletno učenje ne zadostuje. Minimum bi bilo vsaj dve leti za vse profile; pravni
strokovnjaki pa bi se morali učiti francoščine, saj je jezik evropskih
sodišč pač francoski.
Kljub kratkoročni privlačnosti se moramo izogniti pastem balkanizacije naših odnosov z EU, ker lahko privedejo do zaviranja udejanjanja
načel skupnega trga ali, po Mrkaiću (2004), miroljubna koeksistenca s
karteli na dolgi rok samo škodi, saj se nam lahko vrne kot bumerang.
Ker je internacionalizacija poslovanja, multinacionalnost, drugi pogoj
za konkurenčnost je ekonomska prednost pospeševati internacionalizacijo na vseh ravneh, vključno z izhodnimi investicijami. Predpostavka pri tem je celovito obvladovanje internacionalizacije, za kar pa obstoječi izobraževalni sistem ne daje zadosti znanja. V naših podjetjih
na tujem dela le malo naših strokovnjakov, pogosto le eden, ki mora
obvladati vsaj temelje vseh vidikov poslovanja od ekonomskih (finance, računovodstvo, trženje, investicije …), diplomatskih (gre za poslovanje v tuji državi), pogajalskih in seveda tudi pravnih znanj, zaradi
česar je treba razvijati sisteme holističnega, vseobsegajočega izobraževanja za internacionalno poslovanje.
Zato se velja specializirati tako v gospodarstvu kot tudi na drugih področjih, kajti v EU nas lahko uveljavi le odličnost, in ne povprečnost.
Ne gre za zanemarjanje nespecializiranih področij, pač pa le za poglobljeno razvijanje nekaterih področij, ki jih moramo predhodno
identificirati kot pomembna. Z uspešnim udejanjanjem na specializiranih področjih lahko dvigamo ugled in možnost vplivanja tudi na
drugih nespecializiranih področjih. Odličnost in strokovnost krepi
težo naših stališč tudi na nespecializiranih področjih, torej tam, kjer
imamo manj znanja in vpliva.
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SUMMARY:
How to strengthen the possibilities of Slovenian subjects
in the European Union with the use of economic
business diplomacy?
EU membership is offering new opportunities provided one can utilize them by its capabilities. Competitiveness no longer depends only
on real factors but also on the ability to materialize one’s interests in
Brussels. Membership in the EU means that actors of foreign policies are multiplied. New actors (firms, NGOs…) have to adapt to
this new role by enhancing their knowledge in the field of international relations, cross-cultural communication, and international organizations. Not least, the speed of process of decision-making has to
be substantionally enhanced. Small actors have greater chances to
succeed with their policy objectives if they try to influence already
in the process of creating proposals and policies and not when decisions are taken. The best ways to maximize the interests of small
countries is to play the role of honest broker, flexible alliances making, and the consensus of national actors. Due to limited capabilities certain specialization of small countries is a must as well as comprehensive and efficient system of information in order to react on
time and pro-actively so create EU policies.
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EVROPEIZACIJA SLOVENSKE
INOVACIJSKE POLITIKE
PETER POLAJNAR* in MAJA BUČAR**
Prispevek se ukvarja z vprašanjem, koliko lahko evropeizacija slovenske inovacijske politike pripomore k uspešnejši gospodarski integraciji in dvigu konkurenčnosti gospodarstva. Prvenstveni cilj inovacijske politike je oblikovanje ustreznega nacionalnega inovacijskega
sistema, ki bo podpiral gospodarske subjekte pri njihovem razvoju in
uspešnem konkuriranju na mednarodnih trgih. Zato mora inovacijska politika poleg teoretičnih spoznanj in sledenja izkušenj razvitejših gospodarstev vključevati tudi specifičnosti okolja. Evropeizacija
inovacijske politike lahko tako na eni strani daje pozitivni prispevek,
saj trenutni aktivni odnos EU do inovacij prispeva k večji uveljavitvi
te politike tudi v Sloveniji, po drugi pa moramo sami poskrbeti, da
bo v slovensko inovacijsko politiko vgrajeno zadosti specifičnosti.
Samo taka inovacijska politika lahko da optimalni prispevek k rasti
in dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

*
**

Mag. Peter Polajnar, Ministrstvo za gospodarstvo RS.
Doc. dr. Maja Bučar, Center za mednarodne odnose, Fakulteta za družbene vede.
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UVOD
Inovacijska politika je v zadnjih letih postala eden ključnih dejavnikov
razvoja gospodarstva. Empirični podatki v razvitih državah dokazujejo,
da lahko sposobnost države na področju oblikovanja ustrezne inovacijske politike pomembno prispeva k gospodarski rasti in mednarodni konkurenčnosti. V ekonomski teoriji se zato večkrat srečamo s pojmom »inovacijska sposobnost« (Stern et al, 2002).
Kljub dokazanemu razvojnemu vplivu inovacijska politika ni bila med
prednostmi držav v tranziciji srednje in vzhodne Evrope. Njen razvoj je
omejevalo zmanjšanje javnega proračuna za znanost in tehnologijo, v kar
so bile prisiljene države v zaostrenih makroekonomskih razmerah, in s
tem poslabšanja razmer v javnih raziskovalnih institucijah. Novim razmeram povečane vloge trga so se podjetja v prvi fazi prilagajala z racionalizacijo stroškov in ne z uvajanjem novih tehnologij in inovacij. Večino
gospodarske rasti v devetdesetih letih zato lahko pojasnimo z zmanjševanjem stroškov in s povečano učinkovitostjo uporabe obstoječih dejavnikov (EC, 2003a).
Tudi v Sloveniji, ki se sicer tako rada postavlja z drugačnostjo v primerjavi z bivšimi komunističnimi državami srednje in vzhodne Evrope,
so se zgodile podobne spremembe na področju raziskav in razvoja (RR).
Državni proračun za RR sicer ni bil radikalno zmanjšan, manj pa je povpraševalo po RR gospodarstvo. To je vodilo javne inštitute v smer temeljnih raziskav in iskanje stabilnejšega vira financiranja dejavnosti ter oddaljilo raziskovalno sfero od industrije. Slednja se je prestrukturirala z
zmanjševanjem stroškov in v tej fazi inštitutov ni potrebovala. (Bučar in
Stanovnik, 1999)
Tudi danes, ko lahko trdimo, da je tranzicije uradno konec, obstaja
dualizem v raziskovalni dejavnosti (SGRS, 2001). Javna in zasebna sfera
raziskujeta le za svoje potrebe in v okviru ozkih prioritet, sodelovanja in
medsebojnega razumevanja pa ni. V tem je Slovenija pravzaprav celo
podobna razviti Evropi. Dogaja se ji t. i. evropski paradoks (EC, 1995):
Slovenija vlaga precej v raziskave in izobraževanje, toda uporabnost teh v
gospodarstvu ostaja nizka.
Članek hoče dokazati, da se bo pritisk na vzpostavitev primerne inovacijske politike v prihodnjih letih povečal. Rast se ne more več napajati iz
povečane stroškovne učinkovitosti: tako na mikro- kot na makroravni je
treba vzpostaviti proaktivno inovacijsko strategijo. Drugič, in po mnenju
avtorjev je ta razlog kratkoročno še pomembnejši, s članstvom v Evropski
uniji (EU) se je povečal pritisk na oblikovanje nekaterih domačih politik.
Evropska komisija povsem upravičeno pričakuje in pogojuje črpanje
strukturnih skladov s primerno zasnovano razvojno in inovacijsko strategijo in odgovornim izvajanjem obeh. Tretjič, pritisk iz EU ne bo pogojen
le z denarjem. Lizbonska strategija, kateri so se zavezale vse države nove
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članice, odpira kanale za prostovoljno izmenjavo politik, izkušenj, dobrih
praks in drugih informacij. Odprta metoda usklajevanja (Open Method
of Coordination – OMC), benchmarking in drugi instrumenti za prenos politik so že oblikovani in naj bi odločilno pripomogli k izboljšanju učinkovitosti nacionalnih politik, večji usklajenosti med njimi in posledično izboljšani inovacijski sposobnosti evropskega gospodarstva. Članstvo v EU
bo po našem mnenju najpomembnejši dejavnik pritiska za oblikovanje in
izvajanje slovenske inovacijske politike. Iz EU namreč ne bodo prišle le
zahteve, ampak tudi vzori, predlogi in ne nazadnje denar. V članku analiziramo, kako se je Slovenija doslej odzivala na priporočila evropske politike in se sprašujemo, ali priporočila, ki se oblikujejo za evropske izzive
in odsevajo potrebe razvitega centra, lahko rešujejo tudi izzive v državah
na robu Unije z drugačno strukturo gospodarstva. Da bi ocenili primernost oblikovanja nadnacionalne politike za nacionalne probleme, najprej
preverimo dosedanji razvoj inovacijske politike v Sloveniji in ga primerjamo s tistim v Evropi. V drugem delu članka se osredotočimo na konkretne rezultate dosedanje inovacijske politike.
Članek skleneva s trditvijo, da evropeizacija nacionalne inovacijske
politike, kljub temu da mora biti slednja prilagojena lokalnemu okolju, ni
a priori negativna. Evropska komisija nasvete utemeljuje prek študij, ima
zgrajeno platformo za izmenjevanje idej, pravna in finančna okvira za izvajanje projektov iz skupnih skladov pa sta velikokrat veliko bolj učinkovita od domačega. Zato predlagamo aktivno udeležbo v evropeizaciji, a
ob tem tudi skrb, da evropska priporočila doma naletijo na že obstoječe
ukrepe, jih izboljšajo in ne nadomeščajo.

INOVACIJE IN GOSPODARSKA RAST
Ekonomska teorija (Freeman, Soete, 1997, Stern et al. 2002, Baumol,
2002, Furman et al, 2004) in primeri politike v uspešnih državah so spodbudili številne vlade k proaktivnemu poseganju v gospodarstvo in financiranju projektov izgradnje inovacijskega okolja. Ta praksa zadnjih let je
napeljala OECD (2001) k ugotovitvi: »Inovacije so najpomembnejši gonilnik rasti.« Pri povezovanju gospodarske rasti in inovacij, moramo slednjo
razumeti v širšem kontekstu: »Inovacija je večdimenzionalen koncept.
Ne zaustavi se le pri tehnoloških izboljšavah. Vključuje tudi nove načine
distribucije, marketinga in organizacije. Inovacija ni omejena le na sektor
high-tech, ampak jo moramo iskati v vseh delih gospodarstva (EC,
2003b).« Ekonomska teorija podpira trditev, da podporno inovacijsko
okolje omogoča pospešeno rast manj razvitih držav znotraj regijske povezave (kot je npr. EU). Članstvo v taki zvezi omogoča manj razvitim boljši
dostop do tehnologij in lažji prenos v domače okolje. Ta proces pozitivno
vpliva na gospodarsko rast in je cenejši kot siceršnji avtonomni razvoj.
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Toda dostop do tehnologij še ne zagotavlja hitrega približevanja v gospodarski razvitosti. Da bi razumeli proces gospodarske rasti prek uvoza
tehnologij, moramo razumeti odnos med ponudbo novega znanja pri razvitih in povpraševanjem po tem znanju pri manj razvitih. Slednje se ne
razvije samodejno. Prej je treba razviti ustrezno absorpcijsko sposobnost
za črpanje takšnih priložnosti (Godinho, 1999). Sposobnost sprejemanja
ni odvisna le od količine človeškega in fizičnega kapitala. Močno jo določajo družbeni procesi. Abramowitz (1989) je tako ugotovil, da se država
lahko razvije hitreje v primeru, ko je manj razvita v tehnološkem smislu,
a je družbeno napredna. Ta kompleksen pogoj poimenuje družbena sposobnost1 države, ki jo sicer pomembno določajo vlaganja v RR in izobraževanje, vendar vpliva nanjo še niz drugih dejavnikov. Družbena sposobnost je določena tudi prek institucionalnega ustroja, odzivnosti finančnih
trgov, fizične infrastrukture, poslovnih običajev in gospodarskih povezav.
Inovacijska politika je ena izmed ključnih oblikovalk družbene sposobnosti države. Kot smo nakazali že v definiciji inovacije, mora biti politika horizontalna in se povezovati z drugimi področji, ki sicer oblikujejo
družbeno sposobnost za razvoj. Taka politika bo torej idealno skrbela za
(1) človeške vire, (2) ustvarjanje novega znanja, (3) razvoj mehanizmov
prenašanja znanja, njegove zaščite in uporabe (4) ter prek tržnih mehanizmov in oblikovanja ustreznega podjetniškega okolja spodbujala stalno
povpraševanje po inovacijah.
Dejstvo je, da se družbene sposobnosti države ne da kupiti na trgu in
jo preprosto prenesti v domače okolje. Države in podjetja jo pridobivajo/gradijo skozi družbenoekonomski razvoj s pomočjo aktivnega učenja,
primerjanja in vrednotenja svojih (ne)uspehov, prenosa izkušenj in strategij iz zunanjega okolja ter prilagoditvijo teh svojim razmeram, vrednotam in ciljem. Uspešnost in dinamika dohitevanja razvitih sta pogosto
pogojeni prav z aktivnim odnosom do izgradnje družbenih sposobnosti
in, posledično, inovacijskih sposobnosti. Temu posvečamo naslednja poglavja, ko analiziramo proces oblikovanja inovacijske politike v Sloveniji
in vpliv EU nanj. Zanima nas, kako so se oblikovalci slovenske inovacijske politike lotili nekaterih težav, povezanih s specifičnimi značilnostmi
našega gospodarstva, in kako so na podlagi deklarativne politike izvajali
konkretne ukrepe. Rezultat procesa je inovacijska sposobnost države, ki
jo ocenimo s pomočjo European Innovation Scoreboarda,2 letne analize
podatkov o inovacijski sposobnosti držav članic EU.
1
2

V originalu »social capability«.
European Innovation Scoreboard (EU, 2003c) zajame štiri kategorije podatkov:
človeški viri: število diplomantov na področju naravoslovja in tehnike, delež prebivalstva z doseženo visokošolsko izobrazbo, vključenost v vseživljenjsko izobraževanje, delež zaposlenih v srednje- in visokotehnološkem predelovalnem sektorju ter
delež zaposlenih v visoko-tehnoloških storitvah;
ustvarjanje znanja: delež javnih naložb v raziskovalno-razvojno (R & R) dejavnost v

XXTRETJI DEL XX

249

EVROPSKA IN SLOVENSKA INOVACIJSKA POLITIKA
Evropska inovacijska politika še zdaleč ni tako poznana kot kmetijska ali
regionalna politika, čeprav se je v zadnjih leti zelo razvila in ima za svoje
izvajanje znotraj Okvirnega programa na razpolago 4 % proračuna EU oz.
4,5 milijarde evrov na leto. Njeni cilji so specifični in niso omejeni le na
nadnacionalno, evropsko raven, ampak bi prek neobveznih priporočil
spremenili tudi razvoj politike na nacionalni ravni.
Aktivnosti za dosego ciljev vključujejo:
– razvoj analitičnih orodji, da bi lahko merili inovacijsko sposobnost EU
in njenih članic,
– zavzemanje za večjo preglednost in usklajenost politik EU z nacionalnimi politikami,
– testiranje novih prijemov za prenos dobrih praks,
– razvoj inovacijskih mrež in spodbud za oblikovanje določenih regionalnih, specifičnih inovacijskih politik.
Evropska inovacijska politika je postala še zlasti pomembna s sprejetjem
Lizbonske strategije. Priznana sta ji horizontalna narava in obveznost
vključevanja inovativnosti v oblikovanje vseh drugih vertikalnih, sektorskih politik. Pomembnost ji je bila prepoznana tudi z oblikovanjem Sveta
za konkurenčnost, v katerega so se morale združiti stare formacije Sveta
za raziskave, notranji trg in industrijo. Tako so de facto široko definicijo
inovaciji priznale vse države članice. Tabela prinaša razvoj strategij inovacijske politike v zadnjih letih in predstavitev planov EU za nadaljnji razvoj na tem področju.

odnosu do bruto domačega proizvoda (BDP), delež naložb poslovnega sektorja za R
& R v BDP-ju, EPO13 patenti na področju visoke tehnologije na milijon prebivalcev,
USPTO14 patenti na področju visoke tehnologije na milijon prebivalcev, število EPO
patentnih prijav ter število USPTO podeljenih patentov na milijon prebivalcev;
prenos in uporaba znanja: delež inovativnih podjetij med malimi in srednjimi podjetji (MSP) v predelovalni in storitveni dejavnosti; delež MSP, vključenih v inovacijsko sodelovanje; izdatki za inovacije kot odstotek prihodka od prodaje;
inovacijsko financiranje, rezultati in trgi: delež visokotehnološkega tveganega kapitala, delež začetnega tveganega kapitala, delež novih proizvodov in/ali storitev na
trgu v celotni prodaji vseh proizvodnih in storitvenih podjetij, delež novih proizvodov in/ali storitev za posamezno podjetje v celotni njegovi prodaji, dostop/uporaba
Interneta, Izdatki za informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) kot odstotek
BDP, delež dodane vrednosti v petih visoko-tehnoloških sektorjih glede na celotno
dodano vrednost v predelovalni dejavnosti ter odnos med vstopom/ izstopom podjetij (volatility rate).
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Tabela 1: Pregled razvoja evropske inovacijske politike
Leto
1995

1996

2000

2003

Naslov strateškega
dokumenta
Zelena knjiga o inovacijah

Cilji

Prepoznati dejavnike, ki pozitivno vplivajo na inovativnost v Evropi
Prepoznati glavne ovire za inovativnost:
– premajhni izdatki za RR;
– prevelike razlike v zakonodaji, reguliranju, davčnih in socialnih
politikah, prezahtevni upravni postopki;
– umetna ločitev med znanostjo, industrijo, izobraževanjem poslovnim svetom, poklicnih izobraževanjem in politiko zaposlovanja;
– težave pri mobilizaciji zasebnega kapitala;
– premalo koordinacije med ključnimi igralci, ki vplivajo na
inovativnost.
Predlagati prednostne ukrepe za izboljšanje inovacijske sposobnosti; ukrepati na področjih več politik: raziskovanje, izobraževanje,
poklicno izobraževanje, obdavčenje, konkurenca, regionalizem,
podpora malim in srednjim podjetjem, okolje ipd.
Prvi inovacijski akcijski
Predlagati tri celovita področja za zmanjšanje inovacijskega
načrt
deficita v Evropi
– pospeševanje inovacijske kulture
– ustvarjanje inovacijskega okolja
– usmerjanje raziskav v inovativno uporabo.
Predstaviti aktivnosti komisije pri izmenjavi informacij in dobrih
praks, predstaviti področja razvoja inovacijske politike znotraj okvirnih programov, konkurenčne politike in patentne zakonodaje,
spodbuditi države članice, naj poenostavijo upravne postopke, prilagodijo davčno politiko, povečajo razvojne spodbude, prilagodijo
izobraževalni sistem in spodbujajo mobilnost.
Sporočilo Komisije
Odgovoriti na cilje, ki si jih je zastavil Lizbonski vrh
po sprejetju Lizbonske
ter določiti urnik za napredek na petih področjih:
strategije: Inovacije v
– preglednost inovacijski politik po državah članicah
gospodarstvu, temelječem – regulativno okolje spodbudno za inovacije
na znanju
– povečati nastanek novih podjetij in omogočiti širjenje obstoječih
– izboljšati povezave znotraj inovacijskega sistema
– odpreti družbo za razumevanje inovacij
pripraviti pilotno izdajo European Innovation Scoreboarda
Sporočilo Komisije:
Predstaviti različne poti, ki vodijo do inovacije
Inovacijska politika –
analizirati večdimenzionalno naravo inovacije in posledice
nov pristop v skladu z
te za razvoj politike.
Lizbonsko strategijo
Opozoriti inovacijsko politiko na širino fenomena inovacij
in preprečiti njeno omejenost
Spodbuditi sodelovanje med državami članicami in Evropsko komisijo, da bi se prek izmenjave dobrih praks in benchmarkinga
ustvarile sinergije in povečala učinkovitost obstoječih ukrepov.
Predstaviti nove izzive in pri tem izpostaviti kot ključno sodelovanje
inovacijske z drugimi politikami, pomembnost koordinacije in načrte Evropske komisije za izvajanje evalvacij znotraj držav članic.
Povzeti najbolj ključne ukrepe, ki že obstajajo.
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Prinaša šest ciljev za prednostno delovanje:
inovativnost povsod – promocija inovacije v vseh oblikah (tehnološka, netehnološka), razširjanje inovacij po vseh sektorji (nizko
in visoko tehnološki) in še posebej v malih in srednjih podjetjih
trženje inovacij – izboljšati regulativno in administrativno okolje
za prenos znanja
trg znanja – razvijati razširjanje in sposobnosti sprejemanja znanja,
posebej prek instrumentov izgradnje intelektualne lastnine
naložbe v inovacijsko dejavnost – omogočati boljšo uporabo
obstoječih finančnih instrumentov
sposobnosti za inovativnost – razvijati kreativnost in povečati
mobilnost znanstvenikov
učinkovita inovacijska politika – usklajena politika na vseh ravneh
(nadnacionalnem, nacionalnem, regionalnem) in vključitev vseh
akterjev (vlade, gospodarstvo, NGOs).

Vir: www.europa.eu.int.

Čeprav razvojne in inovacijske dejavnosti ne štejemo med dejavnike rasti
v obdobju tranzicije, so se slovenski oblikovalci inovacijske politike zgodaj zavedli izziva. V načrtovanje inovacijske politike so jih silile nejasne
razmere med javnim raziskovalnim sektorjem in gospodarstvom ter prihajajoče članstvo v EU. V Tabeli 2 predstavljamo glavne prelomnice v oblikovanju slovenske inovacijske politike, ki je bila prvotno usmerjena na
preusmeritev sredstev za temeljno raziskovanje v aplikativno raziskovanje in se je šele v zadnjih letih preusmerila na druga področja, tesneje
povezana s spodbujanjem inovativnosti na ravni podjetij.
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Tabela 2: Pregled razvoja slovenske inovacijske politike
Leto
1994

1995–
2000

2001

2001

2003

Naslov strateškega
dokumenta
Slovenska tehnološka
politika

Cilji

premakniti Slovenijo iz usmeritve v temeljne raziskave v aplikativne
raziskave (s povečanjem sredstev za slednje v povprečju za 10 %
na leto v obdobju 1995–2000)
vključiti več ministrstev v usklajen pristop pri izvajanju politike
Nacionalni raziskovalni
povečanje naložb v R & D na 2 % BDP do 2000
program
povečati delež razvojnih raziskav glede na temeljne in aplikativne
raziskave v državnem financiranju
spodbuditi razvoj mladih kadrov
razvoj informacijske infrastrukture v R & R
povečati sodelovanje med javno raziskovalno sfero in
gospodarstvom
zagotoviti stabilnost v javnih raziskovalnih institucijah
Slovenija v novem
vključiti v gospodarstvo koncept na znanju temelječ družbe prek
desetletju: trajnostni razvoj, različnih politik (človeški viri, zaposlovanje, informacijska družba
konkurenčnost in članstvo …) z osrednjo vlogo politike tehnološkega razvoja
v EU – Strategija gospodar- prepoznati pomanjkanje sodelovanja med javno in zasebno sfero
skega razvoja Slovenije
kot ključno pomanjkljivost sistema
2001–2006
predstaviti ključne prednosti za politiko spodbujanja raziskav,
tehnološkega razvoja in inovacij:
– spodbuditi sodelovanje
– povečati absorpcijsko sposobnost za prenos znanja
– vlagati več v RR in spremeniti njihovo strukturo
– vzpostaviti zasebne raziskovalne inštitute in razvojne enote
podjetij
– vzpostaviti okolje, ki je dovzetno za tehnološki razvoj
– preveriti tehnološke sposobnosti Slovencev, ki delajo v tujini
Državni razvojni plan in
Državni razvojni plan (DRP) je dokument uresničevanja strategije
Program ukrepov za
gospodarskega razvoja
spodbujanje podjetništva Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
in konkurenčnosti
(PUPK) je delovni program za izvajanje razpisov Ministrstva za
gospodarstvo. Dokument izrecno prepozna dejavnike rasti, kot so
tehnološki razvoj in inovativnost, podjetništvo in organizacija. Ti prinesejo prilagodljivost za potrebne spremembe in večjo konkurenčnost izdelkov ali storitev na trgu. Prinaša konkretne ukrep za izvajanje prve prednosti DRP: »Spodbujanje zasebnega sektorja in
konkurenčnosti«. Ukrepi se izvajajo prek PUPK in so usmerjeni na:
– internacionalizacijo (tako običajnega poslovanja podjetij kot
njihove RR-dejavnosti)
– grozdenje
– skupno raziskovanje zasebnih RR-enot in javnih inštitutov
– podporno okolje za tehnološki razvoj (tehnološki parki,
tehnološki centri)
– spodbuditi konstante metode izboljšav in inoviranja
(e. g. 20 ključev)
– promocija podjetništva (odstranitev ključnih ovir za hitrejši nastanek in rast podjetij (e. g administrativne ovire)
Zakon o raziskovalnoizboljšati izvajanje RR in inovacijske politike z ustanovitvijo
razvojni dejavnosti
tehnološke agencije
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Zakon o podpornem okolju dati pravno podlago za ustanavljanje institucij inovacijskega
za podjetništvo
podpornega okolja (parki, tehnološke mreže, grozdne pisarne,
tehnološki centri) in za njihovo javno sofinanciranje
Enotni programski
Program ukrepov za izvajanje razpisov iz strukturnih skladov EU.
dokument
Razpisi iz sklada ERDF (Evropski sklad za regionalni razvoj) so namenjeni krepitvi nacionalne konkurenčnosti, in se v primeru dveh
ukrepov dotikajo neposredno inovativnosti:
Inovacijsko okolje – razpis je namenjen investiranju v infrastrukturo inovacijskega okolja, v opremo in zgradb institucije, ki združujejo zasebne in javne raziskovalne napore (tehnološki centri,
parki, mreže, grozdi, centri odličnosti). Izbrani projekti se morajo
izvajati v konzorciju, ki vključuje večje število zasebnih in javnih
partnerjev.
Garancijske sheme in ugodni krediti – za mala in srednja podjetja, za povečanje njihove inovacijske dejavnosti.
Nacionalni raziskovalnoV nastajanju, predlagani cilji: povečati usmerjenost raziskav,
razvojni program
določiti prednosti v znanosti v povezavi z gospodarstvom, povečati
naložbe javnega in zasebnega sektorja v R & R v skladu z Lizbonsko
in Barcelonsko deklaracijo itd.

Vir: www.gov.si, Bučar, Stare (1999) ter lastni povzetki.

Če primerjamo kronološki razvoj slovenske inovacijske politike z evropsko, lahko ugotovimo, da z manjšim časovnim zamikom izhodišča glavnih dokumentov sledijo in povzemajo evropske usmeritve. Slovenija je v
svoj inovacijski sistem poskušala prenesti večino instrumentov in ukrepov, ki jih je videla kot uspešne v razvitejših okoljih, vprašanje pa je,
kako uspešno je bilo delovanje teh ukrepov in odpravljanje tistih
pomanjkljivosti in slabosti, ki ovirajo inovacijsko dejavnost v slovenskem
gospodarstvu in družbi nasploh. Tako domače (UMAR, 2003; 2004,
Bučar, 2004) kot tuje analize (EIU Trend Chart Country Report, 20002003, PHARE, 2002) namreč opozarjajo na t. i. »implementacijski deficit«
pri izvajanju začrtane inovacijske in raziskovalne politike. Del odgovora
o uspešnosti oziroma ustreznosti sedanje inovacijske politike nam dajo
tudi kazalci, zbrani v European Innovation Scoreboardu ter drugih dokumentih o spremljanju inovacijske politike držav članic, ki jih je uvedla
EU.
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EVROPEIZACIJA NACIONALNIH INOVACIJSKIH POLITIK
Uvedba strukturnih skladov v 70. letih je dala Evropski komisiji moč
oblikovanja in izvajanja razvojnih politik za države članice. Ker so bili
skladi namenjeni najmanj razvitim regijam, se je hitro pokazal t. i. regionalni paradoks (Oughton et al., 2002), problem nezmožnosti črpanja razpoložljivih sredstev za strogo določene namene in nezmožnosti zagotavljanja lastne udeležbe teh regij. EU je zato začela aktivneje oblikovati
priporočila za izboljšanje inovacijske sposobnosti regij, kar je pripeljalo k
močni evropeizaciji regijskih in v mnogih primerih tudi nacionalnih inovacijskih politik.
Novo poglavje usklajevanja nacionalnih inovacijskih politik na supernacionalni ravni se odpira po letu 2000. Poleg razglasitve ambicioznih
ciljev je evropski vrh leta 2000 v Lizboni poudaril tudi potrebo Unije in
držav članic po rednem merjenju in primerjanju (benchmarking) inovacijskih politik ter izmenjavi dobrih praks. Proces poteka v okviru novega
načina sprejemanja odločitev, t. i. metode odprtega usklajevanja (OMC),
in je namenjen iskanju rešitev na področjih, kjer je treba še posebej upoštevati nacionalne in regionalne posebnosti, hkrati pa lahko ustrezen
prenos dobrih praks spodbudi hitrejši razvoj v posameznih regijah. Sklepi OMC niso obvezujoči, toda lahko si je predstavljati, da imajo v primeru pravilno in odmevno izvedenega procesa primerjanja veliko politično
težo in predstavljajo osnovo za kasnejše ukrepanje na nacionalni, regionalni ravni.
Komisija (EC, 2001b) verjame, da lahko OMC odločilno vpliva na povečano vlaganje v RR, ker se v njej srečajo javni in zasebni interesi, prepoznajo nove priložnosti in realizirajo sinergije. OMC prispeva k večji usklajenosti politik držav članic in k bolj učinkoviti delitvi javnih sredstev
za RR v Evropi. Končni cilj OMC je ustvariti »notranji trg za raziskave in
razvoj«, ki bo v družbi, temelječi na znanju, smiselno dopolnil že obstoječi notranji trg blaga, storitev, dela in kapitala.
Projekt »European Trend Chart on Innovation«3 (Evropsko poročilo o
inovacijskem delovanju), ki ga izvaja generalna direkcija za podjetništvo
(DG Enterprise) je primer takega odprtega usklajevanja. Na osnovi različnih analiz in dokumentov, ki se pripravljajo v okviru projekta, ponuja
oblikovalcem in izvajalcem inovacijskih politik vpogled v različne ukrepe
znotraj posameznih članic EU-25, njihovo statistiko, evalvacijo in časovna gibanja. Baza podatkov je namenjena izmenjavi dobrih praks in učenju na napakah drugih. Del baze Trend Chart je tudi European Innovation Scoreboard (Evropski inovacijski kazalci) – orodje, namenjeno
ugotavljanju inovacijskih sposobnosti držav.
3

Vir: www.cordis.lu/trendchart.
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Ugotovitve poročil Trend Chart imajo lahko enak vpliv na oblikovanje
nacionalnih politik kot priporočila Komisije ali sklepi Sveta. Pokažejo,
kateri indikatorji inovacijske sposobnosti so pomembni za večino (razvitih) evropskih držav, statistične tabela pa zelo nazorno pokažejo razlike
med državami in slabim izrečejo tihe opomine.
V teoriji evropeizacija pomeni vpliv izvajanja obveznosti iz članstva
EU na domače institucije, politike, odnose med državo in družbo ter odnose med državo in gospodarstvom (Featherstone in Kazamias, 2001).
Evropeizacija izraža dva povezana procesa: (1) razvoj nadnacionalnih
politik in (2) približevanje nacionalnih politik novo razvitim nadnacionalnim politikam (Trondal, 2002). To se v praksi lahko izraža v novo definiranih problemih, ciljih in instrumentih izvajanja (ibid.).
Conzelman (1998) meni, da EU lahko vpliva na razvoj domače politike
na tri načine:
– spremeni preference skupin oblikovalcev domače politike,
– mobilizira nove akterje v domačo politiko in oblikuje nove koalicije z
že obstoječimi akterji,
– služi kot vir navdiha izčrpanim oblikovalcem politik, ki iščejo dobro
utemeljene alternativne rešitve.
Kaiser in Prange (2004) opozarjata na tveganja, ki nastajajo pri prenosu
politike z ene ravni odločanja na drugo. Opozarjata, da je prenos lahko
brez zadostnih informacij, da je nepopoln ali neprimeren. Prenos brez
zadostnih informacij se ne ozira (ali pa ne pozna) na vse rezultate, ki jih
je določen ukrep oziroma politika prinesla v državi inspiracije. Take informacije morda niso dostopne ali pa so se negativni vplivi prenesli na
druga področja in se pojavljajo s časovnim zamikom. Do nepopolnega
prenosa pride lahko tudi, ko oblikovalci politik kopirajo le izrecno vsebino, ne zavedajo pa se vloge institucij in odnosov med institucijami, ki so
ključno oblikovale ukrep v zbrani državi. Problem neprimernega prenosa
se pojavi, ko se uspeh ukrepa ocenjuje s kazalci, ki so neprimerni in
nekoristni za okolje, v katerega hočemo ukrep kopirati.
Nauwelares in Reid (2002) poudarjata, da je primarni cilj inovacijske
politike odpraviti napake v obstoječem inovacijskem sistemu. Te napake
so v sistemih različne in imajo drugačen pomen za končno inovacijsko
sposobnost države. Zato tudi instrumenti njihovega odpravljanja ne
morejo biti enaki po državah, ki so med seboj različno razvite in imajo
drugačno strukturo gospodarstva. To pa je pomembno sporočilo nacionalnim oblikovalcem inovacijske politike: izkušnje drugih in skupna
evropska inovacijska politika so lahko uporaben pripomoček pri oblikovanju take politike in nabora ukrepov, ki ustrezno upošteva nacionalne
specifičnosti, probleme in ne nazadnje človeške in finančne vire, s katerimi določeno okolje razpolaga.
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EVROPSKI INOVACIJSKI KAZALCI (INNOVATION SCOREBOARD)
IN UGOTAVLJANJE SLOVENSKE INOVACIJSKE SPOSOBNOSTI
V zadnjih letih je EU močno vplivala na makroekonomsko politiko Slovenije in je močno evropeizirala številne nacionalne politike. Na osnovi
programa prilagajanja ter uvajanja skupnega evropskega pravnega reda
(aquis communitaire) je vplivala na cilje političnega in ekonomskega razvoja ter hkrati prek letnih poročil izvajala strog nadzor nad njihovim doseganjem. V tem procesu razvojna politika (pa tudi inovacijska) ni igrala
primarne vloge. Bolj pomembni so bili stabilizacija države, uvedena vladavina prava, preprečevanje korupcije ipd. Vsi ti kazalci so bili občutno
izboljšani, zaradi pomanjkanja pritiska pa Slovenija še dandanes močno
zaostaja v sposobnosti izvajanja razvojne politike (World Bank, 2002).
Toda slednja ugotovitev nikakor ne pomeni, da razvojna (znanstvenotehnološka) politika ni bila večkrat omenjena kot prednostna in oblikovana po evropskem zgledu. Iz tabele v drugem poglavju je zelo očitno
razvidno, da je Slovenija vsaj na deklarativni ravni sledila nasvetom. Težava je v tem, da pozneje konkretnih ukrepov ni izvajala, kot si jih je prvotno zamislila. Prevzemanje politike se je namreč zgodilo brez poprejšnje zadostne domače evalvacije razmer. Impulzi so prihajali iz tujih ocen
(najbolj pogosto iz World Competitiveness Yearbook) in prepričanja, da z
integriranjem v EU ni mogoče zgrešiti. Uspešna integracija Irske v EU je
bila pogosto izpostavljena kot vredna posnemanja. Sodeč po razpoložljivih finančnih sredstvih, namenjenih za izvajanje inovacijske politike, ta
politika ni bila v ospredju in je država niti ni videla kot dejavnika razvoja
niti ni k njej pristopala horizontalno, torej usklajeno z drugimi politikami. Tudi po institucionalni plati je področje inovacijske politike v
obdobju tranzicije doživelo številne organizacijske spremembe, ki jim še
ni videti konca.4
Vse omenjene pomanjkljivosti nakazujejo, da Slovenija kljub razviti
moderni inovacijski politiki svojih strateških dokumentov ni bila sposobna izvajati, zato tudi ni vzpostavila želene inovacijske sposobnosti. Natančno to potrjujejo kazalci European Innovation Scoreboarda, glede na
katere se Slovenija v povprečju uvršča med inovacijsko šibkejše države
EU-25. Med novimi članicami jo že prekaša Estonija, tesno za njo pa sta
Češka in Madžarska (Radošević, 2003).
4
5

6

Ustanavlja se Agencija za tehnološki razvoj, ki naj bi v skladu z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (2003) postala nosilec inovacijske politike.
Zaposleni v proizvodnji kemikalij (SKD 24), strojne opreme (29), pisarniške opreme
(30), električne opreme (31), telekomunikacijske in sorodne opreme (32), instrumentov (33), avtomobilske industrije (34) in drugih transportnih sredstev (35).
Visokotehnološke storitve zajamejo tri dejavnosti: pošta in telekomunikacije (SKD
64), računalniško programiranje in svetovanje (72) ter raziskovalno-razvojno dejavnost (73).
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Tabela 3: Podatki o inovacijski dejavnosti
Kazalec

Slovenija

delež diplomantov
naravoslovja in tehnike
delež preb. s terciarno
izobrazbo
vključenost v
vseživljenjsko izobraž.
% zap. v srednje- 5
in visokotehn. industriji
% zap. v visokotehn.
storitvah6
javni izdatki za
R & R/% GDP
izdatki posl. sektorja za
R & R/% BDP
EPO VT-patenti
USPTO VT-patenti
EPO-patenti
USPTO-patenti
% inovativnih podjetij
med MSP, pred. dej.
% inovativnih podjetij
med MSP, storitve
% MSP z inovacijskim
sodelovanjem, pred. dejavnost
% MSP z inovacijskim
sodelovanjem, storitve
inovacijska intenzivnost,
pred. dej.
inovacijska intenzivnost,
storitve
VT tvegani kapital
začetni tvegani kapital
novi proizvodi na trgu –
pred. dejavnost8
novi »proizvodi«
na trgu – storitve
novi proizvodi za podjetje
–pred. dej.
novi proizvodi za
podjetje storitve
Dostop/uporaba Interneta9
Izdatki za IKT/ % BDP
dod. vrednost v sektorju
visoke tehnologije10
vstop/izstop pred. dej.
vstop/izstop storitve

EU-15

Vodilna
država v EU
21,7 – Irska

Vodilna država
med novimi
članicami
SLO

8,2

11,3

14,8

10,2

21,5

32,4 – Finska

44,0 – Litva

37,2

5,1

8,4

22,3 – V. Britanija

9,0 – Slovaška

–

9,28

7,41

11,36 – Danska

SLO

–

2,35

3,57

5,23 – Švedska

3,09 – Češka

–

0,69

0,69

1,02 –Finska

SLO

0,76

0,94

1,30

3,31 – Švedska

SLO

2,04

8,6
0,5
40,7
13,1
22,0

31,6
12,4
161,1
80,1
37,4

136,1 – Finska
47,3 – Švedska
366,6 – Švedska
213,7 – Švedska
55,1 – Nemčija

SLO
0,6 – Ciper
SLO
SLO
39,1 – Estonija

57,0
91,9
169,8
322,5
–

12,7

28,0

43,9 – Nemčija

33,5 – Estonija

–

8,4

9,4

22,0 – Finska

18,0 – Turčija

–

4,4

7,1

18,3 –Finska

12,7 – Litva

–

4,20

3,45

6,42 – Švedska

8,80 – Slovaška

–

2,60

1,83

19,11 – Švedska

7,50 – Slovaška

–

–
–
–

45,4
0,037
10,5

71,2 –Italija
0,098 – Švedska
27,2 – Finska

17,5 – Poljska7
0,019 – Češka
–

–
0,218
–

–

7,4

17,9 – Grčija

–

–

–

28,6

40,3 – Nemčija

–

–

–

18,8

37,1 – Grčija

–

–

0,33
4,7
15,9

0,51
7,0
14,1

0,97 – Švedska
9,8 – Švedska
30,6 – Irska

0,44 – Malta
9,6 – Estonija
22,4 – Malta

0,73
8,2
23,0

–
–

12,7
16,6

16,0 – V –Britanija
20,4 – Danska

–
–

–
–

Vir: European Innovation Scoreboard, 2003, str. 25–26.
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Nabor inovacijskih kazalcev, ki jih uporablja Scoreboard, sicer ni zadosten za celovito oceno inovacijske sposobnosti nacionalnega gospodarstva ali države kot celote. Nacionalna inovacijska sposobnost je sposobnost države – tako politične kot gospodarske tvorbe – da dolgoročno
proizvaja in trži tok inovativnih tehnologij. Koncept nacionalne inovacijske sposobnosti (national innovative capacity), ki so ga kot teoretični pristop oblikovali Stern, Porter in Furman (2002), izhaja iz predpostavke, da
ima nacionalno okolje pomemben vpliv na produktivnost RR-dejavnosti.
Odvisna je od prepletenega niza investicij, politik in usmerjenih virov, ki
so osnova proizvodnji novih tehnologij. Nacionalna inovacijska sposobnost se ne udejanja na ravni inovacijskega produkta v določenem časovnem trenutku, ampak je izraz temeljnih determinant inovacijskega procesa. Razlike v nacionalnih inovacijskih sposobnostih izražajo tako
različnost v gospodarski strukturi (npr. v ravni razlitij med podjetji) kot
razlike med državami na področju inovacijskih politik (npr. ravni javne
podpore bazičnim raziskavam ali pravni zaščiti intelektualne lastnine).
Zato bi bilo treba za celovito oceno inovacijske sposobnosti Slovenije
analizirati še druge kazalce. Vendar nam z vidika vprašanja evropeizacije
slovenske inovacijske politike Evropski inovacijski podatki omogočajo
primerljivost znotraj posameznih enako opredeljenih kategorij, kar je osnovnega pomena za oceno o možnosti uporabe enakih pristopov, torej o
možnosti za izenačitev nacionalne in nadnacionalne inovacijske politike.
Kot nam pokaže tabela, so odstopanja pri posameznih kazalcih zelo različna: pri nekaterih smo celo nad evropskim povprečjem, pri nekaterih
blizu in spet pri drugih primerjava niti ni mogoča, ker podatkov za Slovenijo preprosto ni. To zadnje govori v prid potrebe dodatnega temeljitejšega in rednega zajemanja ustreznih statističnih podatkov, saj naj bi se
evropski inovacijski kazalci letno objavljali.

7
8
9
10

Podatek od novih članic samo za Poljsko in Madžarsko (1,6).
Za vstop novih proizvodov/storitev na trg oz. novih proizvodov/storitev za podjetje
in za odnos med vstopom ter izstopom podjetij ni podatkov za nove članice.
Kombiniran kazalec, ki vključuje dostop gospodinjstev do interneta ter število MSP
z lastno spletno stranjo.
Računano kot odnos dodane vrednosti v petih t. i. visokotehnoloških dejavnostih
(farmacevtski proizvodi (SKD 24.4), pisarniška oprema (30), telekomunikacijska in
sorodna oprema (32), instrumenti (33) ter druga transportna oprema (35)) v odnosu
do celotne dodane vrednosti v predelovalni industriji.
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SKLEPNE MISLI
Evropski inovacijski podatki nam pokažejo, da na številnih področjih
Slovenija zaostaja za povprečjem EU-15, na določenih pa celo za nekaterimi novimi državami članicami. Poleg znamenja, da je k inovacijski politiki treba pristopiti bolj aktivno, nam tabela daje tudi informacijo o največjih odstopanjih od EU. Ta informacija ima dvojen pomen: po eni
strani nam pokaže, kje je treba dodatno ukrepati, da se zaostanek zmanjša, po drugi strani pa nas opozarja na razlike v izhodiščem položaju, ki
so lahko pomembne pri uresničevanju določenih ukrepov. Neupoštevanje izhodišča in posnemanje tujih policy rešitev lahko vodita v slabo
izvedbo določenega ukrepa, v slabo oblikovanje rešitve ali v nezadosten
vpliv sicer dobro koncipiranega in izvajanega ukrepa.
Za slovenske oblikovalce inovacijske politike je pomembnih več evropskih izhodišč, ki odsevajo tudi v oblikovanju kazalcev za merjenje inovacijske sposobnosti. Tu mislimo predvsem na vgrajevanje kazalcev, kot so:
– Stopnja izobrazbe, ki kaže na povezanost izobraževalnega sistema z
inovacijskim (torej tudi na povezanost obeh politik).
– Stopnja naložb v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki
kaže na odprtost in dinamiko uvajanja osrednjih tehnoloških naložb v
obdobju prehoda v družbo znanja. Povezanost med inovacijsko dejavnostjo in uvajanjem IKT v gospodarstvo je visoka: najbolj inovativna
gospodarstva kažejo tudi visoko stopnjo naložb v IKT, saj po eni
strani nove tehnologije zahtevajo hitro in intenzivno produktno in
organizacijsko inoviranje, po drugi strani pa intenzivna inovacijska
dejavnost predpostavlja dinamično uvajanje novih tehnoloških in
organizacijskih sprememb, ki jih omogoča/ podpira IKT.
– Razpoložljivost tveganega kapitala kaže na pomen razvitosti finančnih trgov za uspešno inovacijsko dejavnost, ki potrebuje drugačne finančne instrumente kot običajno poslovanje.
– Razmerje med vstopom in izstopom podjetij v določenem okolju nam
pokaže na dinamičnost tega okolja, na stopnjo konkurence in vsaj
delno tudi na preprostost uresničevanja podjetniških idej z ustanavljanjem novih podjetij.
Podobno bi lahko analizirali še druge kazalce, a pomembno je predvsem
poudariti, da je inovacijska politika tesno vpeta v druge politike in da še
tako dobro načrtovana v izolaciji ne bo uspela prinesti pričakovanih rezultatov. Ta horizontalnost inovacijske politike je pravzaprav temeljno
sporočilo evropske inovacijske politike, kot je zapisana v novejših EU-dokumentih (EU, 2003d; EU, 2004). V tem delu je evropeizacija slovenske
inovacijske politike dobrodošla. Prav tako je za snovalce slovenske inovacijske politike pomembno evropsko sporočilo o tekočem merjenju in
vrednotenju politike in njenih ukrepov, saj je prav odsotnost sistemske
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in sistematične evalvacije v dosedanji slovenski politiki tarča pogostih
kritik (Bučar, 2004). Nekatera prednostna področja evropske inovacijske
politike so ključna tudi za Slovenijo: povečanje poslovnih naložb v raziskave in razvoj, povečanje števila patentov, dvig inovacijske dejavnosti v
storitvenem sektorju kot najpomembnejšemu gospodarskemu sektorju
itd. Tu velja pozorno spremljati evropske ukrepe in jih selektivno in prilagojeno prenašati v slovensko prakso. Hkrati moramo na osnovi analize
že obstoječih ukrepov izločiti tiste, ki niso prinesli želenih rezultatov ali
pa jih modificirati ustrezno s pripombami njihovih uporabnikov, da jim
bodo bolj dostopni.
Oblikovanje učinkovite nacionalne inovacijske politike ni preprosto in
Evropa nam tu lahko le delno pomaga. Uspešni bomo le v primeru, da
dobre prakse razvitejših kritično in prilagojeno vgrajujemo v lastni, celovit in pregleden sistem in se prednostno usmerjamo na področja, kjer so
naši zaostanki največji. Hkrati je treba zagotoviti dosledno izvajanje
sprejetih ukrepov in politike ter tekoče spremljati neposredne in posredne učinke. Velik prispevek k rednejši evalvaciji inovacijskega sistema in
politike bodo imela že zahtevana poročila in podatki v okviru Evropskega spremljanja inovacijske politike, a tudi tu lahko ugotovimo, da nam za
celovitejšo obravnavo ustrezajo še dodatni kazalci, prilagojeni slovenskim problemom in posebnostim.
Naj sklenemo s spoznanjem, da morajo države članice v prihodnosti
prepoznati evropsko inovacijsko politiko kot dopolnilno in ne kot nadomestno. V slednjem primeru politika ne bo odgovarjala zahtevam domačega gospodarstva, javna sredstva bodo slabo naložena, uprava je ne bo
sposobna izvajati in pričakovana gospodarska rast ne bo dosežena. Tako
po eni strani evropeizacija inovacijske politike lahko daje pozitivni prispevek, saj aktivni odnos EU do inovacij pripomore k večji uveljavitvi te
politike tudi v Sloveniji, po drugi strani pa moramo sami poskrbeti, da bo
v slovensko inovacijsko politiko vgrajeno zadosti lastnih specifičnosti.
Samo taka inovacijska politika lahko da optimalni prispevek k rasti in
dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
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SUMMARY:
Europeization of Slovenian innovation policy
The Slovenian membership in EU means also that EU policies in certain areas become »our own«. One of these in which EU is particularly active in recent years is innovation policy. Common objectives,
measures and instruments to stimulate the innovation activity in
member countries are defined at EU level. Also, the monitoring of
implementation of innovation policy is carried out at EU level via
benchmarking processes, Annual Trend Chart Reports and Innovation Scoreboard, to name the most important ones. The article deals
with the question on how can Europeization of Slovenian innovation
policy contribute to a more dynamic economic integration and improved competitiveness of national economy. The key objective of
the innovation policy is the formation of suitable national innovation system, which will support business entities in their development and successful entry to international markets. To achieve this
objective, the innovation policy needs to combine the theoretical findings and the successful practices in more successful countries, but
has to also take account of national specifics, the needs and barriers
to innovation. The article describes the evolution of EU innovation
policy, describes Slovenian R&D and innovation policy from the
early nineties till now and tries to assess the level of integration of
EU policies into the national policies. In its conclusion, the article
warns against simple transfer of innovation policy from EU: Slovenia should pay sufficient attention to its own needs and capabilities
and adjust accordingly the general EU objectives.
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SISTEM JAVNIH NAROČIL
KOT DEL HORIZONTALNE ODGOVORNOSTI
IGOR ŠOLTES*
Uresničitev horizontalne odgovornosti pomeni izziv za vsako demokratično
družbo, saj je temelj za spoštovanje vladavine prava in s tem vzpostavitve
sistema vrednot odnosov ter norm. Ta vrsta odgovornosti je v svojem izvršilnem smislu odvisna od institucij, ki imajo določene formalne pristojnosti
za opravljanje nadzora nad poslovanjem in ravnanjem države v najširšem
smislu. Namen obstoja teh institucij je, da na podlagi neodvisnega statusa
in ustreznih pristojnosti spremljajo nadzorujejo, odkrivajo in sankcionirajo
kršitve pravnih pravil. Učinkovito uresničevanje horizontalne odgovornosti pa je mogoče predvsem s sodelovanjem pristojnih institucij in pravičnim
ter hitrim ukrepanjem v primerih nezakonitih ravnanj. Ob tem pa je treba
opozoriti na nevarnosti neučinkovite uresničitve horizontalne odgovornosti. Preseganje pooblastil in pristojnosti ter možnost pojavov korupcije pri
nosilcih javnih pooblastil v funkciji nadzora preprečuje delovanje avtonomnih institucij nadzora in je lahko posledica šibke horizontalne odgovornosti
(Zajc, 2000: 1). Horizontalno odgovornost je že OžDonnell opredelil kot
nadzor, ki ga državni organi izvajajo nad drugimi državnimi organi. Horizontalna odgovornost je vrsta odgovornosti, ki je odvisna od obstoja državnih organov, ki jih zakon ustanavlja in pooblašča za nadzorovanje drugih
državnih javnih institucij. Predvsem je pomembno sodelovanje med temi
neodvisnimi nadzornimi institucijami, ki dosegajo določena soglasja glede
vzajemne neodvisnosti in tudi glede pristojnosti, da bi se izognili prepletanju in prekrivanju enakih pooblastil ter moči (Schedler, 1999: 26). Dosleden
in pregleden nadzor ter spremljanje delovanja države v najširšem smislu
ima poleg demokratičnih dobrobiti tudi pomemben vpliv na racionalno poslovanje države, kar ob racionalnem delovanju pomeni eno od sredstev
manjšega in racionalnega trošenja javnih financ. V tem delu poslovanja države pa je stopnjo uresničevanja učinkovite horizontalne odgovornosti mogoče tudi vrednostno meriti s prihranki glede na načrtovana in porabljena
npr. proračunska sredstva. Država stopa pri naročanju blaga, storitev in
gradbenih del v premoženjskopravna razmerja, kjer je še kako pomembno,
da je njeno poslovanje pregledno, javno, nediskriminacijsko in gospodarno.
Za zagotovitev navedenega oz. da bi se temu izognili, je treba vzpostaviti
ustrezen pravni okvir in učinkovito pravno varstvo.
*

Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča RS.
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UVOD
Država samo z naročanjem prek sistema javnih naročil porabi več kot petino državnega proračuna, kar kaže na kompleksnost in razsežnost področja. V nadaljevanju bom predstavil razvoj sistema javnih naročil kot
pomembnega regulatorja trga in tudi družbenih odnosov skozi vrednote
in odnose med državo in zasebnim sektorjem (Zabel, 1997: 52). Javna naročila so element spoštovanja pravil prostega pretoka blaga znotraj trga
EU, kar pomeni dodaten vzvod za potrebo po dosledne nadzoru spoštovanja pravil – tako evropskih kot nacionalnih (Oliver, 1996).
Zakonodaja s področja javnih naročil se razmeroma pogosto spreminja (kar je zaznati tudi v drugih državah – tako članicah EU kot v državah
kandidatkah). Postopek oddaje javnih naročil je bil v Sloveniji povzdignjen v pravno normo šele leta 1997 s sprejetjem prvega zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97-ZJN). Leta 1999 je bil sprejet Zakon o
reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, v nadaljevanju ZRPJN), ki ureja pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil,
s katerim so se odpravile nejasnosti in nedorečenosti dela ZJN, ki je
opredeljeval revizijo postopkov oddaje naročil. V letu 2000 pa je bil sprejet doslej veljavni Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00, v nadaljevanju ZJN-1), ki naj bi poenostavil postopke oddaje javnega naročanja in v popolnosti uskladil področje oddaje javnih naročil s
pravili Evropskih skupnosti. Zaveza po uskladitvi je bila sprejeta julija
1997 s sprejetjem Zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije (Uradni list RS,
št. 44/97).
Dosedanji ZJN-1 naj bi torej upošteval direktive Sveta EEC, ki urejajo
področje javnih naročil, in sicer:
92/50 EEC – o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za storitve,
93/36 EEC – o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za
blago,
93/37 EEC – o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za
gradnje,
93/38 EEC – o usklajevanju postopkov nabave pravnih subjektov, ki delujejo na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem
področju,
97/52 EC – spremembe in dopolnitve direktiv 92/50, 93/36, 93/37,
98/4 EC – spremembe in dopolnitve direktive 93/38,
2001/79 EC – spremembe direktiv 92/50, 93/36, 93/37, 93/38, 97/52 in
98/4.
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ZJN-1 je združil v en zakon pravila vseh zgoraj navedenih direktiv, kar je
povzročilo posamezna odstopanja ZJN-1 od pravil, določenih v posameznih direktivah. Še posebej velja izpostaviti direktivo Sveta 93/38 EEC in
98/4 EC, ki v ZJN-1 ni povzeta popolnoma ustrezno in ureja področje, na
katerem izvajalci teh dejavnosti poslujejo že delno v tržnem okolju, bistveno strožje, kot to določa direktiva, in s tem povzroča tem izvajalcem
nepotrebne težave ter jih spravlja v slabši položaj v primeru z identičnimi
izvajalci v drugih državah. Že kmalu po uveljavitvi ZJN-1, konec leta
2000, je bilo spoznano, da navedeni zakon pomeni le fazo do ureditve področja javnega naročanja, saj je kljub novostim, ki jih je vnesel, in kljub
dejstvu, da je pomenil prvi poskus zakonske ureditve javnega naročanja,
ki bi bil skladen evropskim direktivam, prinesel s seboj tudi vrsto problemov in nedodelanosti posameznih institutov naročanja (Kranjc, 2003:
39).
Iz uporabe ZJN-1 je bilo mogoče ugotoviti:
– določene nepravilnosti, netočnosti, nerazumljivosti ali nepopolnosti
posameznih vsebin glede na zadevne določbe direktiv, kar je v svojih
pripombah ugotovila Evropska komisija,
– upoštevanje strogih pravil direktiv tudi pod evropskimi vrednostnimi
pragovi,
– neracionalnost in zapletenost posameznih določb zakona.
Tako je že kmalu dozorela odločitev, da je treba pristopiti k oblikovanju
zakonskega besedila, ki bo pomenilo korekcijo veljavnega zakona, tako
da bi bile navedene pomanjkljivosti odpravljene. Vlada je oblikovala delovno skupino, ki je v letu 2002 pripravila zakonsko besedilo sprememb
Zakona, z namenom, da v okviru zgoraj navedenih ciljev izboljša zakonsko besedilo in odpravi glavne pomanjkljivosti. Enotno stališče je bilo, da
s posegom v obstoječi zakon ne bo mogoče odpraviti vseh pomanjkljivosti, kot bi jih bilo mogoče, če bi se pripravil nov zakon, vendar pa je prevladalo mnenje, da se tako najhitreje in časovno gledano najučinkoviteje
poseže v normativno ureditev javnega naročanja in čim hitreje zagotovi
potrebno uskladitev z direktivami ter omogoči drugačno, boljšo prakso
naročanja. Zgolj kot primer pristopa k urejanju področja velja navesti, da
se kljub spremembam ohranja enotno zakonsko besedilo, ki ureja tako
javno naročanje na t. i. klasičnem področju naročanja blaga, storitev in
gradenj kot tudi naročanje na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
Javno naročanje je tudi v Evropski uniji občutljivo področje, ker je
eden od elementov za zagotavljanje skupnega evropskega trga in pomemben instrument za zagotavljanje prostega pretoka blaga in storitev.
Iz tega zornega kota je razumljivo, da javno naročanje pomeni eno od
pomembnih vsebin v procesu vstopanja v Evropsko unijo. Urejenost področja in skladnost tako sestavljata podlago za možno črpanje sredstev iz
kohezijskega in strukturnih skladov EU.
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Postopek sprejemanja sprememb Zakona gre razdeliti na dve fazi.
Prvo sestavljajo aktivnosti pripravljavca zakona, ki mora predlog besedila ali delovno gradivo besedila uskladiti med samimi pripravljavci zakona
do sprejema zakona na Vladi. Druga faza pa pomeni postopek sprejemanja zakona v Državnem zboru.
Iz »zgodovinskih« razlogov je mogoče pojasniti začetek in snovanje
sprememb tega Zakona, ki ima zanimivo zgodbo. Na začetku snovanja
obsega sprememb Zakona so se pripravljavci dogovarjali o različnih pristopih, ki so se na žalost spreminjali iz dneva v dan. Prvotni koncept
sprememb je slonel na ideji, da se v EU že pripravlja popolna prenova
direktiv tega področja (kar je obrazloženo v uvodu) in da je treba Zakon
v celoti spremeniti in spisati novega. Drugi koncept je predvideval spreminjanje zakona v dveh fazah, tako da naj bi v prvi s spremembami odpravili samo tiste pomanjkljivosti zakona, ki pomenijo oviro pri učinkovitem javnem naročanju (to je odpravo administrativnih ovir), v drugi fazi
pa naj bi spremenili zakon v celoti glede na prihajajoče direktive.
Pripravljavci so na podlagi tega koncepta tudi začeli z besedilom sprememb zakona v delu, ki se nanaša na racionalizacijo postopkov v mejah,
ki jih direktive dopuščajo. Zgolj v informacijo. kot je bilo že navedeno, je
Vlada imenovala delovno skupino za pripravo sprememb zakona, ki pa
se je ravno zaradi različnih pogledov in pristopov razmeroma hitro spreminjala, kar kaže na kompleksnost interesov področja javnih naročil, ki
se izkazuje tudi v različnosti dojemanja ustreznosti zakonske ureditve
tega področja.
Zadnja delovna skupina je tako že v aprilu 2002 pripravila predlog
sprememb Zakona, ki naj bi sestavljal gradivo za nadaljnjo obravnavo in
je obsegal nekaj čez 40 členov. Po mnenju pripravljavcev je pomenil relativno visoko stopnjo usklajenosti.
Pa vendar je prišlo do zapletov. V maju 2004 je EU izrazila pričakovanja, da bodo vse države kandidatke celovito, to je do najmanjših podrobnosti, uskladile notranjo zakonodajo tega področja z obstoječimi direktivami, kar pomeni pomemben in zapleten odmik od začrtanih konceptov.
Glede na novo dejstvo je bilo pri pripravi sprememb treba sprejeti in dosledno upoštevati pripombe EU, kar je posledično pomenilo razmeroma
nov pristop pri pripravi sprememb Zakona. Iz navedenega razloga se je
število členov, ki spreminjajo in dopolnjujejo Zakon, povečalo na nekaj
čez sto.
Delovni osnutek je bil tako predstavljen uradnemu predlagatelju sprememb Zakona (Ministrstvu za finance). Ker gre za področje, ki posega v
elementarne odnose med zasebnim in javnim sektorjem, je prevladalo
prepričanje, da je treba predlagane zakonske rešitve, še preden jih obravnava vlada (predvsem v smislu novega poslovnika Državnega zbora, ki
omejuje Vlado pri vlaganju amandmajev), uskladiti tako z interesnimi
skupinami kot med samimi ministrstvi (ki so med drugim največji naročniki in tedaj zavezani spoštovati pravila javnega naročanja).
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Predlog besedila sprememb Zakona so posredovali ministrstvom in
različnim interesnim združenjem, ki jih sistem javnih naročil opredeljuje. Do poletja 2002, kljub posebnim zaprosilom o posredovanju pripomb,
teh ni bilo zaslediti. Tu je gotovo smiselno opozoriti na poznejšo vključitev Gospodarske zbornice kot pomembnega partnerja pri oblikovanju
določenih zakonskih rešitev, pri čemer gre izpostaviti napredek v oblikovanju konsenza med njihovimi pričakovanji in predlaganimi rešitvami.
Vsekakor velja omeniti, de je bil cilj predlagatelja sprememb Zakona,
da bi bile spremembe sprejete v Državnem zboru najkasneje do konca
leta 2002, kar je pričakovala tudi EU (morda tu ni odveč poudariti, da bi
za uresničitev tega cilja spremembe Zakona morali sprejeti po nujnem
postopku, ki pa je bil, kot sledi v nadaljevanju, zavrnjen).
V drugi polovici leta (oktober) so se začele resnejše razprave glede
predlaganih sprememb Zakona, pri čemer ne gre spregledati, da sta bila
zamujena skoraj dva meseca, saj v oktobru nekatera od ministrstev niso
poslala pripomb na predlog sprememb Zakona. Velja poudariti, da je bil
zaradi kompleksnosti zakona namen, da se predhodno (pred formalnimi
postopki na Vladi) doseže relativno soglasje vseh zainteresiranih na tem
področju, to je predvsem posameznih ministrstev.
Po relativno konstruktivnem dialogu glede predlaganih rešitev znotraj
sprememb Zakona in usklajevanju različnih pogledov (ki jim pogosto ni
bilo videti konca) je bil oblikovan predlog besedila sprememb Zakona, ki
naj bi bil primeren za obravnavo gradiva za Vlado. Besedilo gradiva, ki je
bilo obravnavano na vladnih odborih za državno ureditev in gospodarstvo v sredini oktobra, naj bi pomenilo tudi osnovo za predložitev predloga sprememb Zakona na Vlado. Gradivo je bilo po obravnavah na odboru Vlade za državno ureditev in javne zadeve ter na odboru Vlade za
gospodarstvo 15. oktobra 2002 znova medresorsko usklajeno z Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za informacijsko družbo, Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za okolje, prostor in energijo, Uradom za
javna naročila in Službo za zakonodajo. Usklajevanje so opravili tudi z
Gospodarsko zbornico Slovenije. V postopku usklajevanja predloga Zakona so bila upoštevana vsa tista mnenja, ki niso bila v nasprotju z direktivami EU, ki urejajo področje oddaje javnih naročil ali opozorili, ki jih je
Republiki Sloveniji dala Evropska komisija.
Ker gre za očitno pomembno odločitev, je bilo potrebno predhodno
koalicijsko usklajevanje, kjer so se pojavljala znova ista vprašanja. Na
sami predstavitvi predloga sprememb Zakona (t. i. koalicijsko usklajevanje) se je vnovič pojavilo vprašanje, zakaj se pripravljajo spremembe in
dopolnitve zakona glede na širok obseg predlaganih členov in zakaj ne
preprosto predlog novega zakona. Glede vsebine predloga sprememb Zakona ni bilo pomembnejših razprav, le ena od koalicijskih strank je predlagala posamezne dopolnitve členov še zlasti v delu, ki se nanašajo na
protikorupcijske določbe. Te predlagane določbe se niso upoštevale z utemeljitvijo, da že obstaja vladni Urad za preprečevanje korupcije in da ni
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potrebe po ustanavljanju novih organov za nadzor postopkov oddaje javnih naročil, tudi ob dejstvu, da že pet let obstaja Državna revizijska komisija, ki je odgovorna za revizijo postopkov javnega naročanja. Glede na
izražene pomisleke o ustreznosti nujnega postopka so sprejeli dogovor,
da se predlagajo spremembe in dopolnitve Zakona po rednem postopku.
Predstavniki nekaterih zbornic in državnih asociacij so znova izrazili
predlog, naj idejni projekti in idejne zasnove ne bodo pravna ovira za
sodelovanje zmagovalcev teh projektov pri sodelovanju v razpisih za projektne dokumentacije. Za boljše razumevanje tega interesa je treba izpostaviti določilo 2. odstavka 5. člena ZJN-1, ki prepoveduje sodelovanje na
javnih razpisih tistim, ki so sodelovali pri oblikovanju razpisne dokumentacije ali njenih delov. Pravna ovira temelji na omenjenem členu, ki
po restriktivni in gramatikalni razlagi prepoveduje sodelovanje na javnem razpisu avtorju idejnega projekta, če je ta projekt del razpisne dokumentacije naročnika. Mnenja o tem, da je določba glede interpretacije
omejevalna, so deljena (čeprav prepoved izhaja iz direktiv), zato so še
dodatno vložili napor k usklajevanju te problematike.
V nadaljevanju je navedena zgolj kronologija posameznih dejanj v postopku sprejemanja predloga sprememb, pri čemer so po vsebini samo
nakazani nekateri poudarki iz javne predstavitve mnenj, kjer je potekala
poglobljena razprava o prednostih in slabostih sprememb Zakona.
Obravnava predloga sprememb Zakona v Državnem zboru:
30. 4. 2003 – Vlada posreduje predlog sprememb Zakona v sprejem
Državnemu zboru.
22. 5. 2003 – Zahteva za splošno razpravo (zahteva štirinajstih poslancev).
17. 6. 2003 – Izvedena splošna razprava in sprejet sklep, da so spremembe Zakona primerne za nadaljnjo obravnavo.
23. 10. 2003 – Javna predstavitev mnenj, ki jo je organiziral Odbor za finance in monetarno politiko (matično delovno telo; MDT). Javna predstavitev mnenj k predlogu sprememb Zakona je potekala ob skromni
udeležbi javnosti, vendar je hkrati pokazala, da za področje javnega
naročanja v najširšem pomenu te besede nedvomno obstaja zanimanje
in predvsem skrb za ustrezno ureditev tega področja tudi zunaj ožjih
strokovnih krogov. Kot primer gre še posebej navesti zanimanje za
ureditev področja izvajanja javnih natečajev, predvsem na področju
arhitekture in urejanja prostora. Udeleženci razprave, predstavniki
vlade, torej predlagatelja zakona, kot tudi predstavniki nekaterih opozicijskih strank in tudi predstavniki institucij, ki se ukvarjajo z navedenim področjem (Državna revizijska komisija, Urad za javna naročila),
so izkazovali dokaj enotno stališče, da spremembe Zakona pomenijo
določen napredek v normativni ureditvi tega področja. Hkrati pa so v
razpravah izrazili tudi pomisleke, vezane na rešitve v zakonu, ki so se
pozneje pokazali v predlogih amandmajev k predlaganemu zakonskemu besedilu v drugem branju.
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Dileme, ki jih je izpostavila predvsem strokovna javnost, so bile na primer glede ustreznosti nekaterih možnih izjem: od uporabe zakona, enakopravne obravnave manjšin, ureditve, kadar obstajajo posebne ali izključne pravice, umestitve okvirnih sporazumov in elektronske dražbe,
določenosti razpisne dokumentacije do pravilne ureditve vprašanja izpolnjevanja pogojev, razlikovanja pri oddaji storitev z liste IA in z liste IB ter
na koncu koncev tudi določitvi pravil pri oddaji javnih naročil male vrednosti.
Prispevki predstavnikov strank, ki nimajo svojih predstavnikov v
vladi, so bili delno usmerjeni na nekatere izmed že navedenih dilem, ob
poudarkih nekaterih negativnih pojavov, ki da oziroma lahko spremljajo
javno naročanje v Sloveniji in so povezani tako s problemi gospodarnega
ravnanja kot nezagotavljanja enakopravnih pogojev za vse udeležence v
postopkih oddaje naročil in spoštovanja pravil poštene konkurence. Pri
tem je bil izražen tudi pomislek glede ustreznosti institucionalnih rešitev
z vidika sklepov vlade o reorganizaciji državne uprave. Kot je bilo že
navedeno, je bilo v razpravi omenjeno področje natečajev na področju
arhitekture in urejanja prostora kot enega izmed elementov v okviru javnega naročanja, ki zahteva posebno pozornost. Pri tej materiji, kot je bilo
pojasnjeno, namreč mora biti omogočeno, da pride do izraza kakovost
predlogov, predloženih in ocenjevanih v okviru natečaja, kar zahteva še
posebno natančno postopkovno ureditev.
3. 11. 2003 – Končni rok za vložitev amandmajev k predlogu zakona v
drugi obravnavi za obravnavo na 42. seji MDT (amandmaji se lahko
vlagajo do petega dne pred sejo MDT). Vloženih je bilo 112 amandmajev (71 amandmajev poslancev in poslanskih skupin, 41 amandmajev
odbora, od tega 9 amandmajev na amandmaje). Sprejeto je bilo 65
amandmajev k 50 členom, ki so bili vgrajeni v besedilo dopolnjenega
predloga zakona.
6. 11. 2003 – 42. seja odbora, preložitev točke zaradi obsežnega mnenja
Vlade RS, ki so ga člani prejeli na klop na seji.
19. 11. 2003 – 53. nujna seja MDT, na kateri odbor opravi drugo obravnavo predloga sprememb Zakona, sprejme tudi svoje amandmaje (po 3.
11. 2003 ni novih vloženih amandmajev kvalificiranih vlagateljev – poslancev in poslanskih skupin).
5. 12. 2003 – Poročilo odbora, katerega sestavni del je tudi dopolnjen
predlog zakona, ki vključuje vse sprejete amandmaje (torej amandmaje kvalificiranih vlagateljev, ki jih je odbor sprejel, in amandmaje odbora).
9. 12. 2003 – Končni rok za vložitev amandmajev k predlogu zakona za
drugo obravnavo na seji DZ RS.
16. 12. 2003 – Opravljena druga obravnava na seji DZ. Vloženih je bilo 22
amandmajev, k amandmiranim členom iz dopolnjenega predloga sprememb Zakona. Na seji Državnega zbora je sprejetih 8 amandmajev k
osmim členom. Ker so bili sprejeti amandmaji k manj kot desetini čle-
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nov predloga sprememb Zakona, je Državni zbor na predlog predstavnice vlade sklenil, da se tretja obravnava predloga sprememb Zakona
opravi na isti seji zbora (138. člen poslovnika Državnega zbora).
17. 12. 2003 – Vložitev amandmajev k predlogu sprememb Zakona v tretji obravnavi. Vloženih je bilo 7 amandmajev poslanskih skupin, vendar ni bil sprejet nobeden.
19. 12. 2003 – Opravljena tretja obravnava predloga zakona (glasovanje o
vloženih amandmajih), glasovanje o zakonu v celoti.
Mogoče ni odveč poudariti, da spremembe Zakona nikoli ne bodo dosegle absolutnega konsenza zlasti iz razloga, ker gre za antagonizem interesov naročnikov in ponudnikov, ki vsak zase in vsi skupaj zasledujejo
različen ekonomski in pravni interes. Na eni strani naročniki za doseganje
racionalizacije javnih financ zasledujejo cilj ekonomskih načel, na drugi
strani hočejo ponudniki svoje storitve in blago čim dražje prodati. V tem
segmentu je sistem javnih naročil različen od siceršnjih ravnanj države
glede njene oblastvene funkcije, kar pomeni v tem primeru tudi odmik od
upravno-pravne sfere. V sistemu javnih naročil država ne nastopa kot oblastveni atribut do ponudnikov, temveč kot naročnik, ki vstopa v premoženjskopravna razmerja z zasebnim sektorjem. Do vstopa v ta razmerja
pa državo zavezujejo glede postopka posebna pravila, ki jih določajo predpisi s področja javnih naročil. V nadaljevanju država torej vstopa v zasebnopravna razmerja zgolj kot eden od pogodbenih partnerjev.
Posebej je treba poudariti, da so javna naročila pomembno vplivala na
relevanten trg med ponudniki, ki so bili s sprejetjem zakonodaje tega področja prisiljeni ravnati na relativno nov in zapleten način, ki je pomenil
bistven odmik od dotedanje prakse sklepanja pogodb med državo in zasebnim sektorjem. S sprejetjem zakonodaje tega področja se je skušalo
zagotoviti večjo konkurenčnost in preprečiti diskriminacijo ponudnikov,
pa tudi večjo preglednost poslovanja naročnikov pri stopanju v premoženjskopravna razmerja in s tem racionalno porabo javnih sredstev.
Učinki javnih naročil pa bi se morali izkazati tudi na drugih področjih,
pomembnih za normalno delovanje države, kot tudi v krepitvi zaupanja
javnosti v delo države in preprečevanju korupcije (Auricchio, 1998: 113).
Ob sprejetju ZJN-1 je bil precejšen del strokovne javnosti prepričan,
da je domnevna usklajenost zakona z direktivami preveč dosledna, da so
direktive nekritično prevedene in prenesene v zakon, da veljajo v nekaterih določbah zakona pravila, ki so strožja, kot izhaja iz direktiv, in da je
zakon v nekaterih delih nejasen in nedoločen, kar zmanjšuje uporabno
vrednost zakona, ter da so direktive po Rimski pogodbi (189. čl. Treaty
Establishing the European Community) le akt harmonizacije, ki zavezuje
k doseganju cilja, nacionalna oblast pa ima možnost smiselno implementirati direktive v notranji pravni red in jih ni treba dobesedno prevajati v
zakon. Kmalu po uveljaviti zakona se je izkazalo, da nekatere določbe
pomenijo pravno in dejansko oviro pri izvedbi postopka oddaje javnega
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naročila, zato se je relativno kmalu pokazala potreba po spremembah zakona. Dejstvo je, da so nekateri postopki podnormirani, da so v zakonu
pojmi, ki jih notranje pravo ne pozna, da je zakon pri uporabi pojmov nedosleden in da so nekatere določbe preveč nejasne in nedorečene.
Primarno se je bilo treba lotiti sprememb in dopolnitev ZJN-1 zaradi
ugotovitev pristojnih evropskih institucij o delni neusklajenosti ZJN-1 z
direktivami. Pri oblikovanju sprememb tega dela je predlagatelj sledil komentarju Evropske komisije iz leta 2001 glede pomanjkljivosti ZJN-1 v
odnosu do posameznih direktiv, navedenih v uvodu te obrazložitve. Ob
tem je treba znova poudariti, da je ZJN-1 združil vse zgoraj naštete direktive v en zakon, kar pomeni evropskim ekspertom težavo pri razumevanju strukture zakona glede na direktive, res pa je, da je pri sestavi zakona včasih izpadla katera od bistvenih značilnosti posameznih pravil, ki
veljajo različno za blago, storitve in gradnje. To še posebej velja za oddajo
javnih naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju. Prav tako je katero od pravil, ki veljajo samo na določenem področju, postavljeno v splošne določbe zakona, in nasprotno. Ob
tem pa gre gotovo opozoriti, da se pripravljajo spremembe navedenih direktiv, na podlagi katerih naj bi se združila tako imenovana klasična področja naročanja blaga, storitev in gradenj v eno konsolidirano direktivo;
postopek nabave blaga, izvedbe gradenj in storitev subjektov, ki delujejo
na vodnem, energetskem in transportnem sektorju, pa naj bi urejala posebna direktiva. Predvideni rok za sprejem teh direktiv je bil do konca
leta 2002, veljati naj bi začele predvidoma dve leti po objavi v Uradnem
glasilu Evropskih skupnosti, dejansko pa so bile sprejete v letu 2004.
Pripombe in komentar Evropske komisije so upoštevani v spremembah Zakona v vseh zahtevanih podrobnostih. Spremembe Zakona so
tako usklajene tako z zahtevami Evropskih skupnosti kot strokovne javnosti. Tako se zapira to poglavje do uveljavitve novih direktiv, ki pomenijo zavezo k novemu usklajevanju zakonodaje. Morda velja še enkrat ponoviti, da je relativno pogosto spreminjanje zakonodaje javnih naročil
navzoče v velikem številu držav, še zlasti zaradi pritiska trga, naročnikov
in spreminjajočih se evropskih pravil tudi na drugih področjih, kjer zaradi novih izdelkov in tehničnega napredka ni mogoče povsod dosledno
slediti togim zahtevam postopkom oddaje javnih naročil. Vse predvidene
spremembe naj bi stremele k istemu cilju, to je k poenostavitvi postopkov oddaje naročil, racionalizaciji poslovanja države, zniževanju stroškov
in tudi k enakopravnemu obravnavanju ponudnikov in spoštovanju
temeljnih principov javnega naročanja.
Spremembe Zakona velja glede ciljev, ki jih zasleduje, strniti v tri
temeljne sklope:
1) uskladitev ZJN-1 s pravnim redom Evropskih skupnosti,
2) odprava administrativnih ovir in racionalizacija postopkov,
3) umestitev sistema elektronskega naročanja v prakso in možnosti centralizacije javnega naročanja.

274

XSLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTIX

USKLADITEV ZJN-1 S PRAVNIM REDOM EVROPSKIH SKUPNOSTI
Po mnenju Evropske komisije ZJN-1 ni v celoti usklajen z direktivami in
ima nekaj določb in nekonsistentnosti, ki delajo zakon nerazumljiv.
Evropska komisija je pripravila prvi komentar ZJN-1 že pred več kot
dvema letoma in se je nanašal na več poglavij zakona, v katerih po mnenju komisije ZJN-1 ne sledi ustrezno direktivam, pri čemer se je komentar nanašal tudi na nekatere definicije, ki niso dovolj dorečene in jasne.
Komentar in pripombe Evropske komisije gre povzeti v nekaj točkah:
– okvir ZJN-1 je pretirano omejen zlasti zaradi nedopustnih izjem in zaradi pomanjkanja jasnosti pri opredeljevanju definicije naročnika;
– razlogi za uporabo postopka s pogajanji niso v skladu z direktivami,
kar je tudi lahko posledica poskusa združevanja pravil, ki se nanašajo
na različne sektorje (blago, storitve, gradnja, sektor »utility«);
– obstaja samo delna implementacija evropskih pravil, ki se nanašajo na
tehnično področje, kar dodatno kaže, da se daje nacionalnim standardom prednost pred evropskimi standardi;
– pravila na številnih področjih je treba še bolj natančno opredeliti; to
so:
a) pravila določanja vrednosti,
b) pravila določanja pogojev za udeležbo,
c) pravila glede variantnih ponudb,
č) določitev razlogov za ugotovitev nesorazmerno nizke cene,
d) nekatera pravila objavljanja,
e) obveznosti, ki se nanašajo na statistiko;
– ureditev postopka oddaje javnih naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju je nepravilna. Zlasti je
bistveno prestroga glede na več določenih pravil, ki veljajo na tem sektorju; tudi implementacija določenih bistvenih pravil, ki se nanašajo
na to področje, je netočna;
– ZJN-1 predvideva seznam usposobljenih izvajalcev gradenj (92. čl.), ki
ne sledi evropskim pravilom, ki dopušča seznam tudi za izvajalce storitev.
Komentar in pripombe Evropske komisije se nanašajo tudi na druge določbe ZJN-1, ki so podrobneje pojasnjene v delu obrazložitev sprememb
in dopolnitev zakona. Sodelovanje z Evropsko komisijo (predstavniki direktorata za notranji trg) je bilo posebej intenzivno v zadnjem letu pred
sprejetjem sprememb Zakona. Pri tem gre poudariti, da je več kot polovico določb, ki spreminjajo ZJN-1, tako rekoč »evropskih«, ki naj bi zagotovile celovito implementacijo direktiv. V diskusiji s predstavniki Evropske
komisije se je namreč ugotovilo, da pravila javnega naročanja, ki jih določajo direktive tudi po mnenju pristojnih organov komisije EU, niso v
celoti upoštevana v ZJN-1 (Williams, 2002).
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Predstavniki Evropske komisije in Slovenije so imeli od februarja do
aprila 2003 več bilateralnih srečanj, na katerih so bile podrobno pregledane pripravljene spremembe Zakona in na končno predloženo besedilo,
obljubljena priprava in posredovanje pisnih pripomb. Besedilo zakona je
bilo aprila potrjeno na Vladi in posredovano v sprejem Državnemu
zboru. Na začetku junija je Komisija posredovala pripombe na predlagano besedilo sprememb Zakona.
V pripombah, ki so jih podali predstavniki Komisije na prejeto delovno gradivo besedila zakona o javnih naročilih, ki je že vključevalo tudi
besedilo predloga sprememb Zakona, gre generalno ugotoviti, da je pregled bil opravljen tako, da se je ugotavljalo ali in v kateri določbi zakona
je implementirana posamezna določba iz konkretne direktive.
Podrobnejši pregled, ki je botroval navedenim pripombam, izpostavljenim na bilateralnih sestankih, je pripombe v nekaterih primerih vsebinsko in številčno še nekoliko razširil, kar je v določeni meri znova pod
vprašaj postavilo usklajenost predlagane zakonske ureditve s citiranimi
direktivami. Tehnično je bil nov kamenček na poti do popolne in skladne
zakonske ureditve odmaknjen, ker je Državni zbor navedene pripombe
upošteval na podlagi amandmajskih predlogov poslanca Državnega
zbora, ki jih je matični odbor vključil v dopolnjen predlog zakona za
drugo obravnavo.
Podana generalna ugotovitev glede strukture sprememb Zakona je še
vedno, da sodi med najbolj zapletena zakonska besedila med vsemi državami kandidatkami, ker združuje in ureja v enem predpisu tako področje
javnega naročanja blaga, gradenj in storitev na t. i. klasičnem področju
kot tudi na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem
področju.
Ko govorimo o implementaciji direktiv kot prenosu evropskega pravnega reda v nacionalno pravo, gre ugotoviti, da mora biti ta prenos izredno dosleden, v določenih primerih ne zadošča zgolj smiselno enaka vsebinska ureditev, ampak se praktično zahteva prevod besedila določene
določbe direktive. Mogoče je zaključiti, da so pripombe, o katerih bo
nekaj besed v nadaljevanju, sicer vsebinskega značaja, vendarle pa kaže
pri tem ugotoviti, da ima Komisija tudi izredno formalističen pristop, ko
ugotavlja, ali je določena vsebina direktiv implementirana oziroma implementirana pravilno v nacionalno zakonodajo.
Glede ureditve javnega naročanja v Evropski uniji je kot enega od temeljev te ureditve zaslediti zagotovitev dostopnosti do javnih naročil
(upoštevaje, da določbe direktiv delujejo in zavezujejo nad evropskimi
vrednostnimi pragovi), tako da se naročila nad pragovi ne »izmuznejo«
pravilom direktiv. Zato se posveča posebna skrb določbam, ki urejajo določitev ocenjene vrednosti posameznega javnega naročila kot vrednostnemu parametru za obvezo, da objavijo javno naročilo v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti. S tem je namreč podano, da je zagotovljena enaka
dostopnost do javnih naročil za vse ponudnike znotraj Evropske unije, ki
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se kaže tudi po tem, da morajo biti javna naročila, ki presegajo v direktivah določeno vrednost, objavljena v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
Zato je pomembno v delovanju sistema javnega naročanja onemogočiti, da bi prišlo do neupravičene delitve naročil na manjše enote, kar bi
omogočilo izogibanje objavi v navedenem glasilu. S tem v zvezi je bilo
treba na podlagi pripomb Komisije vključiti v spremembe Zakona nekatere določbe kot na primer:
1) Vključitev opcij – v tem primeru gre za možnost naročnika, da predvidi oziroma poda možnost predložitve ponudbe, ki vključuje opcije, to
pomeni dodatke. V praksi to pomeni, da naročnik predpiše zahteve po
izpolnitvi javnega naročila, hkrati pa omogoči, da ponudniki ponudijo
dodatke, ki jih naročnik pri izboru lahko upošteva, vrednostno pa to
pomeni višjo vrednost naročila. Zahteva direktiv je, da se pri določitvi
ocenjene vrednosti upošteva vrednost javnega naročila z vključitvijo
vrednosti vseh opcij.
2) Naročnik mora na področju javnih naročil gradenj pri določanju ocenjene vrednosti javnega naročila gradnje upoštevati tudi vrednost materiala, ki ga bo izbranemu izvajalcu gradnje izročil z namenom, da ga
ta pri gradnji uporabi.
V zvezi z navedenim, na primer v primeru pod 1. točko, je ilustrativno,
da direktive ne rešujejo ponudbe z opcijami v vsebinskem smislu, torej
kako primerjati take ponudbe, na kakšni podlagi jih oceniti in izbrati najugodnejšo ponudbo. Materija je za direktive zanimiva prvenstveno kot
primer, v katerem bi lahko prišlo z različnimi pristopi glede določanja
vrednosti (če bi se na primer upoštevala vrednost naročila brez opcij) do
nižje vrednosti, kot jo pomenijo mejne vrednosti v direktivah, in se s tem
izmaknilo spoštovanju direktiv. Gre za tipične primere instrumentov, ki
onemogočajo izogibanja spoštovanja pravil javnega naročanja, predvsem
z vidika dostopnosti potencialnih ponudnikov do javnih naročil in s tem
zagotavljanja temeljnih načel, to je zagotavljanja poštene konkurence in
enakopravnosti ponudnikov.
Nasploh velja ugotovitev, da je v pogledih Komisije včasih zaslediti
težko razumljivo togost pri prenosu rešitev iz direktiv v nacionalno zakonodajo. Tako je v pripombah zaslediti vprašanje definicije naročnika,
kjer je postavljen predlog ali bolje rečeno zahteva, da se uporabijo iste
besede iz direktiv, ki so hkrati tudi podlaga za odločitve Evropskega sodišča. Gre za primer kategorije naročnika, ki je po definiciji zakona tudi
oseba zasebnega prava, ki jo z namenom zagotavljanja potreb v javnem
interesu, in ne zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti, ustanovi Republika Slovenija, lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava, če izpolnjuje enega od treh taksativno naštetih pogojev. V angleškem jeziku
besedni zvezi »pridobitna dejavnost«, ki jo kot pojem uporablja naš
zakon, ustreza besedna zveza »economic activity«. Vendar je pripomba
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Komisije, da se navedeni termin ne ujema, vsaj vedno ne, z dikcijo direktive »industrial or commercial character«. Navedeno je zgolj prikaz ene
od razsežnosti, v katerih je sicer potekalo preverjanje usklajenosti zakonskega besedila z besedili prej navedenih direktiv. Seveda se je po drugi
strani treba strinjati, da je za delovanje sistema javnega naročanja utemeljena zahteva po evropskih direktivah skladna opredelitev pojma naročnika. Pri tem gre slediti direktivam, ki delijo naročnike v dve kategoriji.
Prva vsebuje jasno členitev na:
– organe Republike Slovenije in lokalne skupnosti,
– javne sklade, javne agencije, javne zavode in druge posredne uporabnike proračuna,
– javna podjetja, javne gospodarske zavode in druge osebe javnega
prava.
S prvo skupino naročnikov in njihovo identifikacijo ni pričakovati zapletov. Druga kategorija pa zajema tako imenovane »bodies governed by
public law«, kar, povedano po domače, pomeni tiste skupine subjektov,
ki so obvezani spoštovati in se podrejati določenim pravilom oziroma za
katera velja ista pravna ureditev kot za naročnike v prvi kategoriji. V tem
delu je Komisija dala jasna navodila, kaj je treba upoštevati pri opredelitvi tega pojma, in podala natančno interpretacijo določbe direktive.
Po definiciji pomeni pojem »body governed by public law« vsak subjekt, ustanovljen s posebnim namenom zadovoljevanja potreb v splošnem interesu, ki nima značaja, katerega namen je proizvodnja ali prodaja s pridobitnim namenom in je pravna oseba ter je tesno odvisen od
države, regionalne ali lokalne skupnosti ali drugih »bodies governed by
public law«.
Komisija je postavila izrecno zahtevo po vključitvi take definicije v nacionalno zakonodajo. Kot navaja Komisija, morajo biti za merilo opredelitve subjekta kot naročnika, glede na zgornjo definicijo, izpolnjeni trije
pogoji:
a) »Ustanovljen s posebnim namenom zadovoljevanja potreb v splošnem
interesu, ki nima značaja, katerega namen je proizvodnja ali trženje s
pridobitnim namenom.« Evropsko sodišče se sklicuje na določen spisek, priložen direktivi za gradnje, in ugotavlja dve vrsti potreb v splošnem interesu:
– potrebe, ki se zadovoljujejo na način, drugačen od tistega, ki pomeni zadovoljevanje potreb z blagom ali s storitvami, ki so na razpolago na trgu,
– potrebe, ki jih iz razlogov splošnega interesa država izbere oziroma
določi in katerih zadovoljevanje zagotovi sama ali prek katerih želi
zadržati na določenih področjih pravico odločanja.
Primeri za zgoraj navedeno: izobraževanje, socialna oskrba in izdaja
uradnih državnih edicij. Subjekti, v katerih ima država lastniški delež, ki
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izvajajo čisto pridobitno dejavnost, ne sodijo v to kategorijo, npr. avtomobilska industrija, kemična industrija. Gotovo dejstvo, da lahko določeno dejavnost izvaja tudi oseba zasebnega prava, za to ni odločilno.
Primer: dve lokalni skupnosti sta ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo z namenom pobiranja stanovanjskih najemnin. Čeprav je obstajalo več podjetij, ki bi lahko izvajala navedeno dejavnost, je sodišče odločilo, da navedeno podjetje sodi med »bodies governed by public law«.
b) »Je pravna oseba.«
Z navedenim v praksi ni problema. Če ne obstaja pravna subjektiviteta,
ni mogoče vstopiti v pogodbena razmerja v okviru sistema javnih naročil.
c) »Obstoj tesne odvisnosti od države, regionalne ali lokalne skupnosti
ali drugih »bodies governed by public law«, izražen z besedami direktiv:
– v pretežnem deležu ga financira država, regionalna ali lokalna skupnosti ali druga »body governed by public law« (primer: univerza
Cambridge)
ali
– je subjekt, katerega poslovanje nadzorujejo navedeni subjekti (nadzor naročnikov, ki jim je omogočeno vplivanje na odločitve vezane
na javna naročila)
ali
– ima upravljavski, poslovodni ali nadzorni organ, katerega več kot
polovico članov imenuje država, regionalna ali lokalna skupnost ali
drug »body governed by public law«.
Navedene tri možnosti kažejo oziroma izkazujejo tesno odvisnost od
drugega naročnika. Pri tem je pomembno, da tesna odvisnost od države
sama po sebi ne pomeni, da je tak subjekt naročnik po definiciji direktiv.
Pri tem Komisija vendarle sklene, da je ugotovitev, da je določen subjekt
»body governed by public law«, včasih težka. Države se lahko izognejo
težavam tako, da pravilno prenesejo v nacionalno zakonodajo definicijo
naročnika, kot je opredeljena v direktivah. Tako bo mogoče skozi nacionalno zakonodajo slediti razvoju sodne prakse Evropskega sodišča. Komisija je izrazito pokazala še na nekatera področja, ki jih gre opredeljevati s posebno skrbjo. Tako je opozorila na dosedanjo napačno opredelitev
pojmov neprimerne in nesprejemljive ponudbe. V obeh primerih sta to
pojma, ki opredeljujeta nepravilnost ponudbe v določenem obsegu, in
ugotovitev, na katero je vezana dopustnost uporabe postopka s pogajanji
– v prvem primeru brez predhodne objave in v drugem primeru po predhodni objavi. Vprašanje definicij »pravilne«, »neprimerne« in »nesprejemljive« ponudbe se je torej doslej neustrezno reševalo. Kot je znano, je
že ZJN-1 kot možne razloge za uporabo postopka s pogajanji kot restriktivno uporabljivega postopka oddaje javnega naročila povezoval z obstojem neprimernih ali nesprejemljivih ponudb. Tako je bila postavljena
definicija:
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– »neprimerna ponudba«: tista ponudba, ki je pravočasna, vendar v
celoti ne ustreza tehničnim specifikacijam;
– »nesprejemljiva ponudba«: tista, ki je sicer pravočasna, vendar ne
odgovarja v celoti merilom, pogojem in tehničnim specifikacijam.
Pripomba glede zgoraj navedenih definicij je zanimiva iz razloga, ker
je predlog komisije, da naj v zakonu pojme le navedemo, brez vsebinske
definicije (to naj uredimo v podzakonskem aktu), ker direktive natančne
opredelitve pojmov nimajo, glede navedenih primerov pa tudi ni sodne
prakse Evropskega sodišča, na katero bi se kazalo opreti. Obstaja zgolj
neformalna razlaga Evropske komisije. Ta razlaga in upoštevanje te razlage sta lahko sporni glede hierarhije pravnih aktov.

ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR
IN RACIONALIZACIJA POSTOPKOV
Spremembe zakona se, kot je že večkrat zapisano, v pretežnem delu nanašajo na odpravo oz. zmanjšanje administrativnih ovir in tako tudi na
odpravo prekomernega obremenjevanja naročnikov in ponudnikov pri
predložitvi dokazil za izpolnjevanje formalnih in vsebinskih pogojev ter
odpravo oz. spremembe določenih členov, ki so se v praksi izkazali kot
bistvena ovira za racionalno oddajo javnih naročil. Po napovedih in pričakovanjih je ZJN-1 povzročil največ težav na področju dokazovanja
ponudnikove usposobljenosti in sposobnosti, še zlasti ker mora naročnik
po določbah, ki opredeljujejo pogoje za udeležbo (2.6. poglavje ZJN-1),
zahtevati dokazovanje izpolnjevanja pogojev, ki jih določa zakon ne
glede na vrsto in predmet javnega naročila, kar prinaša v praksi v nekaterih primerih nesorazmerne napore in stroške za pridobivanje dokazil.
Pomembno je poudariti, da mora naročnik tako v objavi kot v razpisni
dokumentaciji navesti, katere pogoje morajo izpolnjevati ponudniki, da
lahko sodelujejo v postopku. Tako se odpravlja določilo zakona, po katerem mora naročnik, ne glede na vrednost in vrsto predmeta javnega
naročila, zahtevati izpolnjevanje enakih pogojev, kar pomeni v praksi nesorazmerno obremenitev tako za ponudnike kot naročnike. Kot nujen
pogoj za priznanje sposobnosti spremembe Zakona še vedno zahtevajo,
da je ponudnik registriran, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, če je tako dovoljenje na podlagi zakona potrebno, kot novost
pa med obvezne pogoje za priznanje sposobnosti spremembe Zakona
vnašajo tudi pogoj, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega ni bil pravnomočno obsojen.
Zelo pomembna je predlagana sprememba, ki se nanaša na določitev
listin, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanje
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pogojev. Predlagatelj je upošteval pri tem prakso, da za nekatere listinske
dokaze, ki jih je zahteval ZJN-1, ni jasno in nedvoumno določeno, kateri
pristojni organ jih izdaja, kar povzroča dodatne zaplete pri prilaganju
ustreznih listinskih dokazil o izpolnjevanju pogojev. Po predlogu sprememb se odpravljajo nejasnosti tega poglavja zakona, kar pomeni, da je
predlagana ureditev usklajena z dejansko možnostjo izdajanja določenih
potrdil in listin ter izpiskov iz evidenc, ki jih izdajajo in vodijo pristojni
organi.
Posebej gre izpostaviti predlagano spremembo glede rokov za predložitev ponudb. V praksi se je prevečkrat očitalo, da so zakonsko določeni
roki za oddajo ponudb v zakonu predolgi, kar ustvarja dodatne stroške
tako ponudnikom (z dolžino bančne garancije) kot naročnikom (ponudniki prevalijo stroške priprave ponudbe na končno ponudbeno ceno, ki
jo plača naročnik).
Tudi zaradi navedenega se predlaga, da se lahko roki za predložitev
ponudb v primerih, ko vrednost javnega naročila ne presega vrednosti,
od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, skrajšajo, vendar ne več kot za polovico. Tako se daje naročnikom možnost bistvenega skrajševanja dolžine postopka oddaje javnih
naročil, pri čemer mora naročnik upoštevati, da morajo imeti ponudniki
pri pripravi ponudbe ustrezen čas za pripravo ponudbe.
Ena od predlaganih sprememb, ki odpravlja administrativne ovire, se
nanaša na ravnanje naročnikov pri obveznosti, da se izid postopka za
oddajo javnih naročil objavi v Uradnem listu RS. Ta obveznost ne velja v
primerih, ko naročnik oddaja naročilo po omejenem postopku, če so
predmet javnega naročila stalne nabave, ki jih naročnik po obsegu in
časovno ne more vnaprej določiti, za katere je vzpostavljen trg in vrednost naročila ne presega evropskega vrednostnega praga javnih naročil. S
to spremembo se odpravlja obveznost, da se objavi izid javnega naročila,
če npr. naročnik v drugi fazi omejenega postopka vsak mesec zbira ponudbe od usposobljenih ponudnikov (kandidatov). V praksi bi obveznost
mesečnih objav pomenila, da bi stroški pogostih objav presegli vrednost
oddaje javnega naročila, zato je predlog te spremembe tudi utemeljen.
Pomembno je opozoriti na ureditev postopkov oddaje naročil male
vrednosti. ZJN-1 je urejal ta postopek v 124. členu in naprej. Oddaja naročila male vrednosti pomeni posebno poglavje oddaje javnih naročil, katerih izpeljava se veže na upoštevanje določb zakona. V svojem notranjem predpisu morajo naročniki določiti izvedbo naročila, opredeliti
pripravo razpisne dokumentacije, določitev pristojnih oseb, način dokazovanja pogojev itn. Največja težava prakse je, da so naročniki v veliko
primerih pripravili notranje akte, v katerih so opredelili oddajo na način,
s katerim so si postavili višje administrativne ovire (tudi za ponudnike),
kot bi bilo potrebno, zlasti zaradi določbe 1. odstavka 125 člena ZJN-1, ki
je določal, da naročnik pri pripravi notranjega akta uredi postopek, pri
tem pa upošteva določbe ZJN-1. To določilo je imelo posledico, da so se v
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notranji predpis prenašale obveznosti, ki sicer veljajo neposredno za
naročila, za katera je potreben javni razpis, t. i. naročila velikih vrednosti.
Poseben problem pa pomenijo naročila zelo majhnih vrednosti, kjer je po
trditvah naročnikov več »birokracije«, kot je vrednost predmeta javnega
naročila. Iz navedenih razlogov je bil podan predlog, da je naročnik pri
pripravi svojega notranjega akta vezan na temeljna načela, kar s stališča
vsebine akta pomeni veliko več pravnega prostora za naročnike, da določijo način oddaje naročil male vrednosti in niso neposredno vezani na
določbe ZJN-1, pač pa na njegova temeljna načela. Pod določeno ocenjeno vrednostjo naročila tudi ne bo potrebno dokumentiranje preveritve
cene in kakovosti predmeta javnega naročila. Podrobneje so spremembe
sistema naročil malih vrednosti predstavljene pri pojasnilih k posameznim poglavjem sprememb Zakona.
Pomemben prispevek k odpravi administrativno oviralnih členov
pomenijo spremembe členov ZJN-1, ki urejajo obveznost naročnikov pri
vodenju statistike o javnih naročilih. ZJN-1 je zavezoval naročnike, da
morajo zbirati in voditi določene podatke o oddanih javnih naročilih, pri
čemer morajo podati podatke o ocenjeni celotni vrednosti sklenjenih pogodb, število in vrednost sklenjenih pogodb ter navedbo vrste postopkov,
vrsto blaga, gradnje ali storitve, naziv pogodbene stranke, sedež pogodbene stranke, posebej evidenco za postopke s pogajanji, posebej za vrednosti nad in pod vrednostnim pragom EU itd. Vse navedene podatke je
bilo treba voditi za vsa naročila ne glede na vrednost, torej tudi za naročila malih vrednosti, kar pa je v praksi povzročilo veliko število težavnih situacij predvsem, ker pri naročilih male vrednosti naročniki niso vodili
tako natančne evidence. Po spremembah Zakona se določa samo generalna razdelitev zbiranja in vodenja podatkov, in sicer ločeno za naročila
pod in nad vrednostjo, od katere dalje je treba objaviti javni razpis v
Uradnem listu Evropskih skupnostih (izrecna zahteva Evropske komisije), ločeno za blago storitve in gradnje ter ločeno za naročila na vodnem,
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju. Vse
druge potrebne podatke bo določal podzakonski akt, kar omogoča hitrejše usklajevanje obsega podatkov s potrebami, ki jih določata praksa in
pridružitvene obveznosti RS. Že analiza podatkov za leto 2002 bo pokazala, ali so zahtevane evidence potrebne ali odveč, vsekakor pa podzakonski akt pomeni sredstvo, s katerim se določi, ali se zbira evidenca
tudi za naročila male vrednosti oz. od katere vrednosti teh naročil dalje,
kar bi pomenilo bistveno zmanjševanje »birokracije« v teh postopkih.
Tudi druge spremembe Zakona, ki niso neposredno predstavljene v tem
delu, pomenijo prispevek tako k posredni kot neposredni odpravi administrativnih ovir ter s tem k spremembi in dopolnitvi tistih členov, ki so v
praksi predstavljali oviro pri učinkovitem izvajanju javnih naročil.
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IZVAJANJA POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREK ENEGA
ORGANA IN UMESTITEV SISTEMA ELEKTRONSKEGA NAROČANJA
V PRAKSO
Področje javnih naročil je mogoče razvijati tudi z ustrezno vzpostavitvijo
institucij, ki lahko prispevajo h kakovostnejšim učinkom javnih naročil
tako na vsebinski kot formalni ravni. V sredini leta 2001 je začel na podlagi zakona o javnih naročilih delovati Urad za javna naročila, ki skrbi za
takšen razvoj sistema javnega naročanja, ki zagotavlja gospodarnost,
učinkovitost in preglednost porabe javnih sredstev za javna naročila ter
spodbuja konkurenčnost in enakopravnost ponudnikov v postopkih javnega naročanja. Namen njegovega delovanja je prispevati k učinkovitem
izvajanju postopkov oddaje javnih naročil in v povezavi s tem k iskanju
najboljše rešitve za vzpostavitev institucionalno organizacijskih oblik, ki
bi omogočale racionalno izvedbo postopkov javnih naročil znotraj institucionalnih okvirjev.
Poudariti pa velja, da je Urad za javna naročila skladno z reformo
javne uprave ukinjen, njegove naloge in dejavnosti pa prevzema Ministrstvo za finance. Urad za javna naročila je v svojem programu dela, ki
ga je posredoval vsem relevantnim institucijam, zapisal v svoje ciljne usmeritve tudi vzpostavitev pogojev za ustanovitev Agencije RS za javna
naročila, zavedajoč se pri tem statusnih omejitev, postavljenih z zakonskimi okviri. Uresničitev takšne zamisli naj bi pomenila postopno združitev nabavnih služb na državni ravni in ustanovitev ene ali več centralnih nabavnih enot, ki naj bi racionalizirala delo upravnih organov,
dosegala ugodnejše pogoje, poenotila postopke, bila odprta za servisiranje drugih naročnikov, tudi nevladnih, in skrbela za specializacijo kadrov. Centraliziran pristop k javnemu naročanju pomeni na eni strani
opredelitev okvirov za vzpostavitev razvoja takega sistema javnih naročil,
ki zagotavlja doseganje enega od temeljnih ciljev javnega naročanja po
principu »dobiti največ za dogovorjeno plačilo« in se operacionalizira
skozi delovanje Agencije za javna naročila. Takšna agencija pomeni centralno mesto za oblikovanje ustreznih podlag, metod, standardov, zagotovitev izdelave metodologij za izdelavo vrst katalogov, pocenitev naročanja, poenotenje vsebin in prakse izvajanja postopkov javnega naročanja
in tako prihrankov v vseh fazah izvajanja javnega naročanja.
Po drugi strani pa pomeni takšen pristop vzpostavljanje ustreznih naročniških enot, ki izvršujejo politiko in prakso centralnega naročanja v
primerih in okvirih, kjer se to izkaže za racionalno in ekonomsko učinkovito, ob upoštevanju vplivov na relevantne trge. Ključne strategije centralnih organov naročanja vključujejo niz medsebojno odvisnih ciljev:
1. uresničevanje vizije, ki zagotavlja njeno stalno utemeljevanje in neprestano razvijanje kot centra razvoja z visoko motiviranim osebjem, primerno usposobljenih in izkušenih strokovnjakov s področja javnih naročil,
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2. zagotavljanje pomoči vladnim organom z namenom doseganja »value
for money«, z uporabo najboljših praks dognanih tehnik naročanja,
3. doseganje »value for money« z usmerjanjem delitve in izmenjave znanja o izvajanju vladnih javnih naročil,
4. pospeševanje izboljšav pri vodenju velikih, zapletenih in/ali izvirno
novih projektov, ki vključujejo javna naročila blaga, gradenj in/ali storitev,
5. usmerjanje in omogočanje povezav s ponudniki in z njihovimi partnerji oziroma podizvajalci s ciljem doseganja »value for money«,
6. zagotovitev doseganja strokovnosti in veščin osebju nabavnih služb
pri naročnikih, za zadovoljevanje potreb, vezanih na vse vidike javnega naročanja,
7. udejanjiti in zagotoviti nadaljnji razvoj procesa strateškega vodenja s
ključnimi ponudniki, s ciljem, da se iz teh odnosov zagotavlja doseganje »value for money«,
8. doseganje učinkovite konkurence na področju javnih naročil s tem, da
se zagotovi enostavno nastopanje ponudnikov na trgih javnih naročil
na vladni ravni,
9. uresničevanje večje učinkovitosti z uvajanjem elektronskega naročanja
za usklajevanje javnega naročanja vladnih organov na eni strani in ponudnikov na drugi strani,
10. podpirati širši javni sektor s ciljem doseganja »value for money«.
Realizacija omenjenih usmeritev pa je smiselna ob izpolnitvi nekaterih
predpostavk, brez katerih se centralizacija nabav kot sredstvo racionalizacije postopkov javnih naročil lahko sprevrže v svoje nasprotje. Podlaga
za tovrstni sistem je poleg zahtevane pravne ureditve in informacijskotehnološke opremljenosti tudi standardizirana vsebina razpisnih dokumentacij. Tako bi npr. lahko obstajal e-center, kjer bi se zbirale vse objave javnih naročil, ki bi temeljile na vnaprej določenih standardih, merilih
in pogojih na način, da bi ponudniki na dan pridobivali podatke o tekočih postopkih javnih naročil. Tak način vsekakor pomeni velik premik v
preglednosti javnih naročil, poleg tega pa omogoča sprotno zbiranje podatkov, pomembnih za analiziranje stanja in učinkov javnih naročil tako
po panogah in podjetjih kot pri predmetih javnih naročil. S pomočjo
elektronskega naročanja bi ponudniki svoja dokazila o statusu shranjevali v posebnem registru, odprtem tudi za druge naročnike, kar bi bistveno
pripomoglo k zmanjševanju potrebnega zbiranja dokazil ob vsakem kandidiranju na javnem razpisu.
Javna naročila so za naročnike storitev, blaga in gradbenih del pojem,
ki pomeni trnovo pot sledenja zapletenih pravil postopkov do želenega
cilja. Namen zakonodaje tega področja je zagotoviti na eni strani racionalno uporabo javnih financ in na drugi strani omogočiti možnost poštene konkurence širšemu krogu ponudnikov. Ali je sedanji ZJN-1 (pravna
ureditev tega področja) dosegel svoj cilj, je težko ovrednotiti zgolj na pod-
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lagi statističnih podatkov, temveč je pri tej oceni treba upoštevati tudi
prakso, stališča in mnenja naročnikov ter ponudnikov o uporabni vrednosti zakona. Pretiranega navdušenja nad uporabnostjo in jasnostjo zakona ni zaslediti, vseeno pa velja poudariti, da zakon postopoma le uveljavlja konkurenčne prednosti sistema javnih naročil. Ob tem ne gre
prezreti, da se je zakonodaja tega področja razmeroma hitro spreminjala,
kar je gotovo vplivalo na potrebno prilagoditev prakse zakonskim normam. Spremljanje in nadziranje tega področja je gotovo eden od pomembnih elementov uresničevanja horizontalne odgovornosti.
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SUMMARY:
System of public procurement as a part of
horizontal answerability
Implementation of horizontal responsibility poses challenge for every
democratic society as it represents a cornerstone for respecting the rule
of lawfulness and hence the establishment of the system of value
norms and relations. Considering its implementation, this type of responsibility depends on institutions, which exert certain formal jurisdiction over state’s activities and administration in the broadest sense.
Being independent and having certain prerogatives the purpose of
these institutions is to follow-up disclose and impose coercive measures in the widest-ranging sense. Efficient implementation of the horizontal responsibility is primarily plausible by cooperation of competent institutions and their fair and rapid measures taken in case of
illegitimate actions. Nevertheless, attention should be drawn to the hazards of inefficient implementation of horizontal answerability. When
the stakeholders of public authority in the area of inspection exceed
their authorization and there exist prospects of corrupt practices, these
poses impediments to the performance of autonomous institutions of
inspection. Hence, this is the consequence of feeble horizontal answerability (Zajc, 2000:1). It was O’Donnell who has defined horizontal
answerability as the control and supervision of state bodies over other
state bodies. Horizontal answerability is the kind of responsibility,
which rests on the existence of state bodies being established by law
and given control and supervisory function over other public institutions on the state level. Collaboration between these independent bodies of supervision and control is of utmost significance as they may
establish a rapport with regard to their mutual independence also with
the reference to their authorization in order to avoid entanglement and
overlapping the same authorizations and powers (Schedler, 1999: 26).
Broadly speaking, consistent and transparent control and scrutiny of
the operations and activities of the state has apart from their democratic beneficences also significant impact on the rational state management which thus by its sound administration means lesser and more
rational spending of public funds. In this domain of state activities, it
is also possible, to measure and evaluate the range of implementation
of horizontal answerability by savings, juxtaposing them with the
planned and utilized budgetary funds for instance. When awarding
public contracts for goods, services and works, the state assumes pecuniary considerations and relations, where it is of consequence that its
activities are transparent, non-discriminatory and economic. For making all this possible, proper legal framework and efficient and effective judicial protection are both required and indispensable.
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MOŽNOSTI KORUPCIJE
PRI JAVNIH NAROČILIH
BOJAN DOBOVŠEK*
Zaradi v javnosti večkrat izrečene trditve, da je največ korupcije pri
javnih naročil in ne nazadnje tudi v organih, ki vodijo te postopke, je
prav, da si pojav podrobneje ogledamo. Zato v prispevku najprej
analiziram pojav korupcije v javni upravi, v nadaljevanju pa poudarjam pojavne oblike korupcije v okviru javnih naročil. Praktično v
vseh fazah izvedbe javnega naročila, od zahtevka za izvedbo javnega
naročila pa vse do njegove dejanske realizacije, obstaja možnost, da
osebe, ki so odgovorne za izvedbo javnega naročila, ravnajo v nasprotju z veljavno zakonodajo. Vendar imajo tudi dejanja, ki niso kazniva dejanja, pogosto elemente korupcijskih ravnanj, kar se kaže v
konfliktih interesov, nemoralnosti, zvezah in poznanstvih ipd. Nepravilno ravnanje v postopkih je lahko posledica nepoznavanja veljavnih predpisov in postopkov javnih naročil, lahko pa tudi zavestno povzročenih nepravilnosti, ki bi lahko imele znake korupcijskih
dejanj. Če si podrobneje ogledamo posamezne oblike korupcije, ki se
vežejo na javna naročila, vidimo, da je korupcija med javnimi uslužbenci težko prepoznavna, saj gre za zelo prikrite primere korupcije, ki
na zunaj niso opazne. Javni uslužbenci ne podkupujejo z modrimi
kuvertami, temveč gre za razne oblike preferiranja in dajanja uslug
(izbrati ponudnika, ki ga preferira vodja institucije, ki pa sam ne odloča o poslu). Nekateri jo opredeljujejo kot bolezen, ki se širi z vrha
navzdol. Više, kot je državni uslužbenec na hierarhični lestvici, večja
so njegova pooblastila za odločanje, s tem pa je tudi bolj ranljiv za
korupcijo. Najbolj razširjena in spoznavna je korupcija med javnimi
uslužbenci in zasebniki. Najbolj preprosta oblika takšne korupcije je,
ko zasebnik hoče pridobiti uslugo (dobiti posel v okviru javnega naročila), do katere ni upravičena, ali jo hoče pridobiti hitreje, kot je to
običajno, in za to ponudi kakršno koli obliko korupcije. V takšnih
primerih gre za manjše oblike korupcije, ki pa sčasoma vodijo v hujše
*

Doc. dr. Bojan Dobovšek, doktor politoloških znanosti, univ. dipl. iur., predstojnik
Katedre za kriminalistiko, kriminologijo in kazensko pravo na Fakulteti za Policijsko-varnostne vede. Raziskovalno področje: organizirana kriminaliteta.
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oblike korupcije, še posebno če se začno vpletati tudi uslužbenci, ki
so višje v hierarhični piramidi državne uprave. Če tisti, ki so zadolženi za nadzor in delovanje državne uprave, postanejo del koruptivnega procesa in so za tiho privolitev ustrezno nagrajeni, prihaja do
moralne vprašljivosti delovanja celotnega sistema. V končni fazi postane koruptibilna celotna institucija. Tako postane korupcija globoko zakoreninjena v celoten sistem in se izraža v vseh odnosih institucij do državljanov. Korupcija med javnim sektorjem in politiki se
odvija predvsem v obliki vračanja uslug na osebni ravni. Problem, ki
se pojavlja pri tej obliki korupcije, je predvsem dejstvo, da takšne oblike korupcije težko zajamemo v obstoječih definicijah korupcije, še
teže pa jo je dokazovati. Korupcija v zasebnem sektorju je najbolj
opažena v gospodarstvu. Pojavlja se v obliki zlorab gospodarskih
pogodb in kršitve poslovnih običajev za pridobitev gospodarskih
koristi. Najbolj razširjene oblike so posredovanja pri pogodbah, preferiranja na javnih razpisih ipd. V vse oblike vplivanj pa se lahko
vmešava tudi politični sektor s svojimi interesi. Podrobna analiza
javnih naročil nam kaže, da javno naročilo lahko razdelimo v tri temeljne sklope: predlog za izvedbo javnega naročila, ki vključuje tudi
določitev vrste postopka ter pripravo razpisne dokumentacije, izvedba javnega naročila od odpiranja ponudbe do izbora najugodnejšega
ponudnika ter dejanska izvedba in nadzor nad izvedbo javnega naročila. V vsakem od teh sklopov pa lahko ugotovimo specifična področja, kjer je možnost za nepravilna ravnanja večja, ta nepravilna ravnanja pa bi lahko v nekaterih primerih imela tudi znake korupcije.
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UVODNA RAZMIŠLJANJA
Korupcija v javni upravi se tako najpogosteje kaže kot vpliv na državne
uslužbence, da izdajajo dovoljenja, zaračunavajo premajhne takse, dovoljujejo tihotapljenje nedovoljenih dobrin, sklepajo pogodbe z goljufivim
namenom, posredujejo pri javnih naročilih, podaljšujejo postopke ob
prekršitvah zakonov, izdajajo potrdila z lažno vsebino ipd. Gospodarstveniki s pomočjo korupcije zmagujejo na razpisih, politiki pa podpirajo
določene zakonske rešitve, dajejo prednost določenim podjetjem, omogočajo dostop do dotacij in subvencij in ponujajo drugo podporo. Skupine organiziranega kriminala prek korupcije sistematično vdirajo v javno
sfero in vplivajo na gospodarske tokove. Z iskanjem ekonomskih ali
osebnostnih slabosti posameznikov, za katere menijo, da jih lahko podkupijo, vdirajo v sektorje, ki so zanje finančno ali pozicijsko zanimivi,
javna naročila pa to zagotovo so.
Korupcijo v javnem sektorju, še posebej pri javnih naročilih, je težko
odkriti, veliko težav pa povzroča tudi zbiranje dokaznega gradiva, v pretežnem delu je to poslovna dokumentacija. Kazniva dejanja se skrivajo
pod plaščem običajnega poslovnega delovanja, poslovni dogodki so marsikdaj varovani s poslovno skrivnostjo. Poslovne transakcije so v pravnem redu urejene s številnimi zakoni in še mnogo večjim številom podzakonskih aktov. To od preiskovalca poleg policijskega znanja zahteva
poznavanje tudi posameznih področij gospodarstva (statusna urejenost
gospodarskih družb, finančno poslovanje, računovodstvo in knjigovodstvo itd.). Z globalizacijo svetovnega ekonomskega prostora gospodarska
kriminaliteta pridobiva svoj mednarodni značaj in značaj organizirane
kriminalitete. Gospodarska kriminaliteta se tudi izrazito dinamično odziva na tehnični in tehnološki razvoj družbe, strukturo in velikost kapitala,
pravno reguliranih pogojev poslovanja in učinkovitosti internega ter
eksternega nadzora nad poslovanjem gospodarskih subjektov.
Preiskovalec, ki preiskuje korupcijo v takšnih razmerah, mora poleg
osnovnih principov preiskovanja poznati tudi delovanje javne uprave in
gospodarsko poslovanje. Poznati je treba gospodarskopravne posle, osnove računovodstva s poudarkom na knjigovodstvu, statusne značilnosti
gospodarskih subjektov, poznati mora knjigovodske listine in razumeti
njihovo vsebino ter pomen za pravni promet. Pri ugotavljanju subjektivnega dejanskega stanu pa mora preiskovalec ugotoviti motiv za sklenitev
posla, ekonomsko upravičenost in premike v premoženju gospodarskih
subjektov in fizičnih oseb, ki so v povezavi s poslovanjem gospodarskega
subjekta. Če so ugotovljena taka dejstva, ki ustrezajo zakonskemu dejanskemu stanu posameznega kaznivega dejanja, pomeni, da je preiskovalec
utemeljil sum storitve kaznivega dejanja.
V posebej izpostavljenih poklicih so potrebna še dodatna pravila in
ustaljena praksa, ki naj bi skupaj preprečevala kolizijo interesov, zagoto-
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vila ustrezno rabo javnih sredstev in najvišjo stopnjo profesionalnosti
zaposlenih v teh poklicih. To je med drugim mogoče doseči z neodvisnim
in s specializiranim delom pri oblikovanju kodeksov ravnanja, z usposabljanjem zaposlenih – ne samo za pravilno razumevanje svojih odgovornosti, ampak tudi etičnosti ravnanja in zagotavljanje najvišje mogoče
profesionalnosti, z vzpostavljanjem menedžerskih mehanizmov za uresničevanje etičnih in delovnih normativov ravnanja, razvojem pozitivnih
motivacijskih procesov za uspešno delo pri preprečevanju korupcije, uveljavljanjem rotacije na izpostavljenih delovnih mestih, omejevanjem
nepotrebnih diskrecijskih pooblastil, s postavljanjem pravil za nadzor
najvišjih delovnih mest in z ustreznimi pravili o financiranju političnih
strank (Pečar, 1995c).
Korupcija zmanjšuje kredibilnost države na svetovnem trgu in poslabšuje razmere v državi. Država zgublja zaupanje in s tem partnerje. Če država s svojimi institucijami ne poseže v takšno stanje in ne začne odpravljati korupcije, pride do socialnih nemirov in razpada družbe. Zavedanje
o učinkih korupcije lahko spodbudi družbo, da se ji začne upirati. Iz dosedanjih razprav lahko vidimo, da se korupciji lahko postavimo po robu
samo s strukturnim pristopom, to pomeni, da ukrepamo na vseh družbenih ravneh, tako z represijo kot tudi s prevencijo (Meško, 2002).1

JAVNA UPRAVA IN KORUPCIJA
Kaj naj bi sploh bila korupcija v javni upravi? Na splošno lahko govorimo
o treh sestavinah korupcije:
– delovanje posameznega akterja v javni službi;
– dajanje mora kršiti formalno vlogo njegove organizacije;
– dejanje mora prinašati neko osebno, zlasti materialno korist, izhajajočo iz zlorabe uradnega položaja.
Za podrobnejšo predstavitev stanja si moramo ogledati subjekte, ki nastopajo v koruptivnih poslih. Razvrščanje glede na vlogo, v kateri nastopata oba udeleženca v koruptivnem dejanju, loči javni, zasebni in politični sektor. V vseh primerih lahko poleg tega ločimo še, ali gre za notranji
ali mednarodni sektor. Akterji korupcije so tako lahko državni uradniki
na vseh ravneh, zasebne osebe iz korporacijskih družb in člani organiziranih kriminalnih skupin. Ker se takšna delitev zdi najbolj pregledna, si
jo podrobneje oglejmo (Duyne, 1996).

1

Več o preventivni funkciji pri preprečevanju kriminalitete v Meško, Osnove preprečevanja kriminalitete, (2002).
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Tabela 1: Kategorizacija korupcije glede na sektorje
SEKTOR
Javni
Zasebni
Politika

Javni
X

Zasebni
X
X

Politika
X
X
X

Tabela nam prikazuje kategorizacijo korupcije glede na delovno okolje, v
katerem se pojavlja. V posameznih sektorjih in med sektorji pa se razvijajo določene oblike korupcije, ki so značilne glede na okolje, v katerem
se pojavijo. Iz tabele lahko vidimo, da korupcija poteka znotraj javnega
sektorja, med javnim in zasebnim sektorjem, med javnim sektorjem in
politiko, v zasebnem sektorju, med zasebnim sektorjem in politiko ter
znotraj politike. Vse interakcije so mogoče pri javnih naročilih, saj se v
teh primerih prepletata javni in gospodarski sektor, pogosto pa prihaja
tudi do vplivov politike.
Če si podrobneje ogledamo posamezne oblike korupcije, vidimo, da je
korupcija med javnimi uslužbenci težko prepoznavna, saj gre za zelo prikrite primere korupcije, ki na zunaj niso opazne. Javni uslužbenci ne
podkupujejo z modrimi kuvertami, temveč gre za razne oblike preferiranja in dajanja uslug (izbrati ponudnika, ki ga preferira vodja institucije,
ki pa sam ne odloča o poslu). Nekateri jo opredeljujejo kot bolezen, ki se
širi z vrha navzdol. Više, kot je državni uslužbenec na hierarhični lestvici,
večja so njegova pooblastila za odločanje, s tem pa je tudi bolj ranljiv za
korupcijo (Dobovšek, 2002).
Najbolj razširjena in spoznavna je korupcija med javnimi uslužbenci
in zasebniki. Najbolj preprosta oblika takšne korupcije je, ko zasebnik
hoče pridobiti uslugo (dobiti posel v okviru javnega naročila), do katere
ni upravičen, ali jo hoče pridobiti hitreje, kot je to običajno, in za to ponudi kakršno koli obliko korupcije. V takšnih primerih gre za manjše oblike korupcije, ki pa sčasoma vodijo v hujše oblike korupcije, še posebno,
če se začno vpletati tudi uslužbenci, ki so višje v hierarhični piramidi državne uprave. Če tisti, ki so zadolženi za nadzor in delovanje državne
uprave, postanejo del koruptivnega procesa in so za tiho privolitev ustrezno nagrajeni, prihaja do moralne vprašljivosti delovanja celotnega sistema. V končni fazi postane koruptibilna celotna institucija. Tako postane korupcija globoko zakoreninjena v celoten sistem in se izraža v vseh
odnosih institucij do državljanov.
Korupcija med javnim sektorjem in politiki se odvija predvsem v obliki vračanja uslug na osebni ravni. Problem, ki se pojavlja pri tej obliki korupcije, je predvsem dejstvo, da takšne oblike korupcije težko zajamemo
v obstoječih definicijah korupcije, še teže pa jo je dokazovati.
Največ korupcije v zasebnem sektorju opazimo v gospodarstvu. Pojavlja se v obliki zlorab gospodarskih pogodb in kršitve poslovnih običajev
za pridobitev gospodarskih koristi. Najbolj razširjene oblike so posredo-
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vanja pri pogodbah, preferiranja na javnih razpisih ipd. V vse oblike vplivanj pa se lahko vmešava tudi politični sektor s svojimi interesi.
Korupcija na mikroravni se kaže v obliki majhnih daril javnim uslužbencem za dejavnosti, ki pa bi jih ti morali storiti že po svoji dolžnosti.
Najbolj razširjena je med uslužbenci, ki imajo opravka z dokumentacijo
in izdajo dovoljenj. Takšna korupcija zajema javne uslužbence nižjih
ravni, višina nagrade ne dosega povprečne mesečne plače uslužbenca,
darilo pa je ponavadi bolj osebne narave. Nevarnost je, da postane zelo
razširjena, ljudje pa so do takšne korupcije strpni in prav lahko postane
del vsakdanjih običajev. Moralno se takšna korupcija opravičuje z nizkimi plačami in prizadevanjem uslužbencev za rešitev zadeve.
Korupcija na srednji ravni zajema javne uslužbence na višji ravni. Najbolj razširjena je na lokalni ravni, kjer se s pooblastili lokalnih veljakov
kreira politika lokalne skupnosti. Podkupnino ponujajo manjši podjetniki ali interesne skupine, s čimer dosegajo ustrezne predpise in rešitve, ki
so v pristojnosti srednje ravni javnih uslužbencev. Za zlorabo svoje pristojnosti dobijo uslužbenci večja darila, ki dosegajo vrednost nekaj do
več deset povprečnih plač, odvisno od tega, koliko oseb je vpletenih in
koliko dokumentacije ali uslug je treba pridobiti. Javnost takšno korupcijo šteje za nepošteno in nemoralno dejanje, zato tudi ni strpna do te vrste
korupcije.
Korupcija na makroravni je povezana z vladnimi naročili, sklepanjem
pogodb za večja dela v državi, kot so ceste in infrastruktura ter druge
večje investicije. Tisti, ki odloča o danem pooblastilu, lahko s podkupninami »zasluži« plačo za vse življenje. V korupcijo so vpleteni vodilni v
večjih podjetjih ali monopolih, najvišji, ki odločajo v državnih institucijah in politiki. Takšne vrste korupcija je bolj ali manj tabu tema v vseh
družbah, vpliv na družbo pa je velik. Stroški se izredno povečujejo, kakovost dela pa je slaba. Tako se namesto zdrave konkurence, temelječe na
kakovosti, ceni in inovaciji, pojavljata korupcija in nepotizem, kar vodi v
razpad gospodarstva.
Medtem ko so druge oblike korupcije ponavadi velikokrat omenjane v
medijih in razpravah in si vlade prizadevajo za njihovo izkoreninjenje, je
korupcija na makroravni še vedno tabu tema, kljub temu da je njen učinek na družbo zelo velik, predvsem na ekonomskem področju. Rezultat
takšne korupcije je – namesto pravične konkurence, zasnovane na ceni,
kakovosti in inovacijah – stanje, kjer prihaja do tekmovanja v podkupovanju in do stroškovno neučinkovitih procesov. To škodi trgu in odvrača
nove naložbe. Za lažjo predstavitev ravni korupcije si oglejmo spodnjo
tabelo, povzeto po Jandosovi (Jandosova, 2000).
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Tabela 2: Ravni korupcije
Raven
Akterji

Mikro
Državljani ter najnižji javni
uslužbenci v institucijah,
kot so: zdravstvo, šolstvo,
policija, upravne službe …

Srednja
Mali in srednji poslovneži
ter
srednja raven vladnih
uslužbencev, lokalne
avtoritete in funkcionarji …
Pomen in Nagrada do višine plače
Količina denarja niha od
oblike
nižjega državnega uslužbenca, nekaj sto do tisoče dolarjev,
darila za individualne usluge lahko tudi provizija od
ali olajšave …
pogodb, poslovnih namigov,
nezakonitih licenc itd.
Raziskave o Javno mnenje, razpravljanje Študije po posameznih
korupciji
v skupini o natančno
področjih, okrogle mize,
določenih temah v različnih
študije primerov,
tematskih krogih …
anketiranje poslovnežev,
razprave o izboljšavah in
sodelovanju institucij,
promoviranje kodeksov
obnašanja …
Prihodnje Skrbna in podrobna izdelava Prejšnji ukrepi in uskladitev
delovanje primernega spodbudnega
predpisov, revizija sistemov,
sistema govorjenja in
uvajanje preglednosti in
prijavljanja korupcije,
odgovornosti …
izgradnja standardov in
kodeksov za javne
uslužbence …

Makro
Najvišji menedžerji nacionalnih
in internacionalnih podjetij ter
najvišji državni uslužbenci,
politiki, državne komisije,
nadzornim telesom …
Delež v pogodbi, delnice
korporacij, elitne štipendije za
otroke uslužbencev, dajanje
delovnih mest, partnerstva,
dostop do vladnih strok itd.
Okrogle mize s sodelovanjem
tujih strokovnjakov, ocenitve
stanja, ki ga opravijo neodvisni
strokovnjaki, s predhodno listo
sodelujočih; možnost spraševanja vpletenih, sodelovanje z
mediji …
Prejšnji ukrepi in razkritje
povezav med gospodarstvom,
politiko in upravo, preglednost
nad sredstvi, preglednost nad
odločitvami, prijavljaje
premoženjskega stanja

Vir: Jandosova, 2000.

Analize državnih protikorupcijskih ukrepov kažejo, da makrokorupcija
pogosto ni zajeta v protikorupcijski zakonodaji. Zelo težko je ugotavljati,
ali je bila odločitev sprejeta na podlagi zasebnih interesov, ali zapletenih
odločitev o ponujenih vlogah, ali na podlagi poslovnih načrtov. Jandosova predlaga nekatere ukrepe za boj proti makrokorupciji oziroma
»grand« korupciji, kot jo nekateri imenujejo. Procesi odločanja bi morali
biti standardizirani zaradi ugotavljanja primernosti oziroma pravilnosti
vsake odločitve. Procesi javnih naročil bi morali biti pregledni, pravila
jasna in preverljiva. Odločitve bi morale biti predvidljive in sprejete na
podlagi zahtevanih standardov tistih, ki ponujajo najboljšo ponudbo. Pogodbene možnosti morajo biti široko predstavljene in dostopne javnosti.
Protikorupcijska zakonodaja bi morala biti vključena v vse segmente
družbe (Dobovšek, 2004).
Iz omenjenega je razvidno, da se korupcija najpogosteje kaže kot vpliv
na državne uslužbence, da izdajajo dovoljenja, zaračunavajo premajhne
takse, dovoljujejo tihotapljenje nedovoljenih dobrin, sklepajo pogodbe z
goljufivim namenom, podaljšujejo postopke ob prekršitvah zakonov, izdajajo potrdila z lažno vsebino ipd. Politiki podpirajo določene zakonske
rešitve, favorizirajo določena podjetja, omogočajo dostop do dotacij in
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subvencij in ponujajo drugo podporo. Skupine organiziranega kriminala
sistematično prek korupcije vdirajo v civilno družbo. Z iskanjem ekonomskih ali osebnostnih slabosti oseb, za katere menijo, da jih lahko
podkupijo, sistematično vdirajo v sektorje, ki so zanje finančno ali pozicijsko zanimivi. Prvi stiki so zelo nedolžni in pomenijo »pripravljanje«
terena, ponavadi pa gre za zaupanje manjših informacij. Pozneje se takšna oseba vključi v kriminalne dejavnosti, kar daje tem kriminalnim dejanjem videz zakonitosti (Clutterbuck, 1995).
Dejanje korupcije kaže navzkrižje med javnim interesom in trgom.
Obstaja namreč močan javni interes, ki nasprotuje vzpostavitvi trga na
tem področju. Korupcija ni zločin brez žrtve, saj spodkopava uporabo
objektivnih demokratičnih meril, ki naj bi uradno osebo vodila pri njenem odločanju. Razmah korupcije lahko uradne postopke, temelječe na
demokratičnih načelih, sprevrže v postopke, ki temelje na pripravljenosti
plačati podkupnino. Takšna epidemija lahko spodkoplje zaupanje državljanov v državo in zniža raven spoštovanja prava. Ljudje so se tako vedno
bolj začeli zavedati problematike korupcije. Analitiki so med najpogostejše negativne učinke korupcije uvrstili naslednje:
– korupcija zmanjšuje investicije v (korumpirano) državo in s tem posredno na daljši rok zmanjšuje gospodarsko rast;
– zmanjšuje se produktivnost, saj je z napačnimi ali neuporabnimi investicijami izkrivljeno prikazano dejansko stanje, ki ne prinaša pozitivnih učinkov. Tisti, ki odloča, bolj skrbi za svojo provizijo kot pa za
ekonomski učinek projekta. Ker je provizija ponavadi v odstotku vrednosti projekta, se korumpirani uslužbenci zavzemajo za dražje rešitve;
– korupcijski posli zaradi visokih stroškov in nepotrebnih investicij slabšajo družbeno infrastrukturo (promet, zdravstvo, energija …). Infrastruktura zaradi slabih investicij in nekompatibilnosti ne more delovati stoodstotno, ko pa stanje skušamo popraviti, to vodi v še večje
stroške in nove priložnosti za korupcijo;
– korupcija zmanjšuje davčni priliv, saj tisti, ki so zadolženi za pobiranje
davkov, ne poberejo davkov v celoti, ampak del sredstev prelivajo v
svoj žep. Tisti, ki plačujejo davke, pa so zadovoljni z manjšim plačilom. Še posebej je to pogosto pri uvozu in izvozu dobrin;
– korupcija izkrivlja uravnovešenost državnega proračuna. Bolj ubogljivi
in nepokvarjeni sektorji dobijo manj sredstev,2 kar poslabšuje standard najrevnejšega sloja prebivalstva;
– korupcijsko stanje v državi prestraši tuje investitorje, da si ne upajo
vlagati v projekte;
– korupcijski denar se porazdeli med slojem, ki ima boljše položaje in
zveze, najnižji sloji pa morajo plačevati, da pridejo do osnovnih storitev, kar vodi v obubožanje teh slojev.
2

Ponavadi šolstvo in zdravstvo.
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Zaradi vsega navedenega je mednarodna skupnost sprožila številne mehanizme za omejevanje pojava. Ukrepe za uspešno odpravljanje korupcije, ki izhajajo iz mednarodnih priporočil, lahko strnemo v naslednje: krepitev pravnega okvira, nadzor nad financami, profesionalizacija dela,
odgovornost nosilcev, vzpostavitev mehanizma preglednosti, decentralizacija odločanja in upravljanja, deregulacija in omejevanje diskrecijskih
pristojnosti, krepitev zunanjega in notranjega nadzora, javnost dela – če
omenimo najpomembnejše, ki vplivajo tudi na oblikovanje javnih naročil. Glede na doslej opredeljeno korupcijo v javni upravi, si v nadaljevanju podrobneje poglejmo možnosti koruptivnih dejanj pri izvajanju javnih naročil.

SKLOPI JAVNIH NAROČIL IN MOŽNOSTI KORUPCIJE
Javno naročilo lahko razdelimo v tri temeljne sklope, to so: predlog za
izvedbo javnega naročila, ki vključuje tudi določitev vrste postopka ter
pripravo razpisne dokumentacije, izvedba javnega naročila od odpiranja
ponudbe do izbora najugodnejšega ponudnika ter dejanska izvedba in
nadzor nad izvedbo javnega naročila. Glede na dejstvo, da lahko že sam
predlog za izvedbo javnega naročila usmeri javno naročilo, je treba največ pozornosti nameniti že samemu oblikovanju predloga in njegovi
opredelitvi predmeta dobave oziroma storitve. Obstaja možnost, da je to
usmerjeno k določenemu ponudniku, saj lahko že sam predlog vsebuje
določene značilnosti, ki jih lahko izpolni samo določen oziroma določeni
ponudniki in na ta način izključi oziroma omeji morebitno konkurenco
(Kodela, 2002).
Znotraj predloga, posebej pa v sklepu, naročniki definirajo vrsto postopka javnega naročila. V primeru oddaje naročil malih vrednosti imajo
naročniki praktično največ možnosti, da glede na veljavno zakonodajo izberejo tistega ponudnika, ki ga želijo izbrati. Ker naročniki v teh postopkih sami določijo pravila igre, je možnost subjektivnega ravnanja lahko
navzoča v največji meri. Naročniki poziv za oddajo ponudbe pošljejo
vnaprej določenim ponudnikom, kjer se dopušča možnost, da je izbor
izvajalca opravljen še pred pozivom.
Najmanj subjektivnega odnosa do naročila dopušča odprti postopek,
ki predstavlja najbolj transparenten način javnega naročanja. Preglednost mu zagotavljata objava javnega naročila in javno odpiranje ponudb,
ki hkrati posledično pomenita vložitev morebitne revizije s strani najširšega kroga zainteresiranih ponudnikov.
Omenjeni postopek praktično lahko razdelimo v dve fazi. V prvi fazi
naročnik z javno objavo zbira ponudbe zainteresiranih kandidatov, med
katerimi izbere usposobljene, ki jih v drugi fazi pozove k oddaji konkretne ponudbe. Pomanjkljivost v prvi fazi, ki omogoča subjektivni vpliv
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naročnika, je dejstvo, da v prvi fazi zakon ne predvideva javnega odpiranja ponudb, kar je predvideno šele v drugi fazi. Vsekakor je treba ugotoviti, da sta za ponudnika pomembni tako prva kot druga faza, morda
prva celo bolj, saj – če ni izbran kot usposobljen kandidat – v drugi fazi
ne sodeluje.
Za izbor ponudnika je vsekakor najpomembnejša razpisna dokumentacija, ki s svojimi pogoji, merili, oblikovanjem morebitnih sklopov in
tehnično dokumentacijo pomeni področja, kjer lahko subjektivni elementi pridejo najbolj do izraza. Pogoji, ki jih v javnem naročilu določimo,
imajo poseben pomen, saj jih morajo možni ponudniki za sodelovanje
pri javnem naročilu absolutno izpolnjevati. Že neizpolnjevanje enega od
pogojev pomeni izločitev takšnega ponudnika, zato je vsekakor oblikovanje pogojev izjemno pomembno, hkrati pa dopušča možnost, da z določenimi pogoji javno naročilo ciljno usmerimo.
Merila so za izbor ponudnika enako pomembna kot pogoji. Naročniki
pogoje velikokrat hkrati tudi vrednotijo, torej jih postavljajo v dvojno
vlogo: prvič kot pogoj za sodelovanje in drugič kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika. Vsako merilo mora biti izrecno utemeljeno in
uravnoteženo. Postavljena morajo biti objektivno in na tak način, da onemogočajo kakršnokoli subjektivno razlago. Vnaprej mora biti natančno
določeno, kakšno število oziroma odstotek točk bo posamezni ponudnik
po posameznem merilu prejel. Poseben problem predstavljajo neuravnotežena merila, ko se posameznim merilom brez utemeljenega razloga daje
prevelika teža, kar lahko pomeni, da je cena kot merilo drugotnega pomena in da bistveno ne vpliva na izbor najugodnejše ponudbe (Kodela, 2002).
Tehnična dokumentacija je temeljni element razpisne dokumentacije,
ki definira predmet javnega naročila, s tem pa tudi potencialne ponudnike. Iz navedenega vsekakor sledi, da je najpomembnejši del razpisne
dokumentacije ravno njen tehnični del, katere priprava vsekakor dopušča nepravilna in ciljna ravnanja.
Vsekakor je treba posebej poudariti, da se javno naročilo ne konča z
izborom najugodnejšega ponudnika, temveč šele z njegovo dejansko realizacijo. Pri sami izvedbi javnega naročila pa lahko prav tako prihaja do
določenih nepravilnosti. Ena od nepravilnosti pri praktični izvedbi javnega naročila je sprememba predmeta, ko se ta pri izvajanju bistveno spremeni (Bukovec, 2004).
Preiskovalec korupcijskih dejanj pri javnih naročilih si mora odgovoriti na naslednja vprašanja: ali obstaja sled, kdo je zahteval naročilo, kdo je
naročil, kdo je preveril prejem in kdo je odobril plačilo. Pri tem mora
ugotoviti razliko v zneskih med naročilom, dobavo, plačilom, preveriti
datume (plačilni roki, kdo dobiva avanse, komu se plačuje pred zapadlostjo, zakaj so zamude pri plačilih …). Pri tem so mu v pomoč indici, ki
kažejo na koruptivne osebe vpletene v javna naročila.3
3

Več o tem Dobovšek, indici korupcije, dnevi varstvoslovja, Bled, 2001.
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Treba je upoštevati, da korupcija nikoli ne sme postati nekakšen del
tržnih zakonitosti, in to tudi ne, če gospodarski subjekti in drugi nanjo
pristajajo in doživljajo represijo države kot vmešavanje v razmerja, ki jih
nekateri štejejo kot del »normalnega« poslovanja, na katerega je treba
pač računati. Utemeljena je namreč le ocena, da korupcija ogroža same
ekonomske temelje, na katerih slonita svobodna trgovina in svobodna
konkurenca. Če v zvezi z javnimi naročili torej pride do sklenitve posla
oz. oddaje naročila le zaradi plačane podkupnine in ne za to, ker bi bil
končni produkt boljši ali cenejši, je očitno, da je ogroženo načelo svobodne konkurence in svobodnega trga. Če pa poleg tega le denar predstavlja
tudi dejansko moč, se političen vpliv seli tja, kjer s takšno močjo razpolagajo (Ferlinc, 2002).
Iz navedenega lahko sklenemo, da obstajajo možnosti, da se nepravilna ravnanja odgovornih uslužbencev, ki – v nasprotju z veljavno zakonodajo – prilagodijo javno naročilo ali njegov element določenemu ponudniku in mu tako omogočijo, da je izbran ali bi lahko bil izbran v postopku
javnih naročil. Takšne možnosti se lahko pojavijo praktično v vseh fazah
javnega naročila, najpogosteje pa že pri oblikovanju predloga za njegovo
izvedbo in določitvi vrste postopka.4

SKLEP
Iz dosedanje razprave je razvidno, da se pri odpravljanju korupcije pri
javnih naročilih pojavljajo številni problemi. Pri tem pa je treba poudariti, da so korupcijska dejanja povezana z mnogimi drugimi dejanji in se
tako posredno z njimi ukvarjajo poleg policije tudi druge institucije. Težavnost dokazovanja se kaže v primerih, ko je lažje dokazati, da neka
oseba v okviru svojih uradnih pravic naredi nekaj, česar ne bi smela, kot
dokazati, da je neka uradna oseba terjala ali sprejela podkupnino, da bi
nato naredila nekaj, kar bi tudi sicer morala narediti. Obstajajo pa tudi
drugi, veliki bolj prikriti načini, kako državnega uslužbenca, ki sodeluje
pri nekem postopku javnega naročanja ali pri pripravi zakonodaje, pritegniti na svojo stran. Ni namreč skrivnost, da so tudi poslanci tik pred
iztekom mandata, ko jim na volitvah slabo kaže, precej dobra tarča lobistov in da so kakšne rešitve pripravljeni podpreti v zameno za službo v
gospodarstvu.
4

Za ugotavljanje kršitev je bila ustanovljena Državna revizijska komisija, ki je samostojen in neodvisen državni organ, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil. Državna revizijska
komisija je v preteklem letu sodelovala tudi z drugimi državnimi organi. Tako smo
glede na dejstvo, da odločamo le v primerih, ko je vložen zahtevek za revizijo, vse
druge prijave kršitev posredovali drugim institucijam, npr. Računskemu sodišču,
Ministrstvu za finance – Finančni inšpekciji, Državnemu tožilstvu, Uradu za preprečevanje korupcije, Sodniku za prekrške.
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Tisti, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in zatiranjem korupcije, tudi iz
nevladnih organizacij, so enotnega mnenja, da Slovenija velja za dokaj
čisto državo, čeprav zanemarljivo število kazenskih ovadb še zdaleč ne
kaže realnega stanja. Osnovna težava Slovenije je ravno v tem, da ne
vemo, v kolikšnem obsegu se je korupcija pri nas razrasla. Samo policijski podatki ne zadoščajo za prikaz dejanskega stanja, treba bi bilo izvesti
vrsto drugih raziskav. Razlika med uradno ugotovljeno korupcijo in zaznavanjem državljanov je namreč izredno velika. Odgovor na vprašanje,
koliko korupcije je v Sloveniji, je torej nekje vmes. Po oceni mednarodnih organizacij smo med najboljšimi tranzicijskimi državami in dosti
boljši od nekaterih članic EU, na primer Italije in Grčije.
Zaradi podobnih težav, kot jih imajo tudi druge države v tranziciji, so v
Sloveniji pri odkrivanju korupcije pri javnih naročilih glavni problemi:
pomanjkanje strokovnjakov, pomanjkanje izobraževanja, premalo ljudi
in časa v organih odkrivanja in pomanjkanje sredstev. Kot smo videli, se
korupcija prepleta z vsemi kriminalnimi dejavnostmi in se z njimi medsebojno pogojuje. Predvsem se v korupcijska dejanja nenehno vpleta
mednarodni element. Premajhno poudarjanje mednarodnega sodelovanja v boju s korupcijo je tisto področje, na katerem lahko v prihodnje še
veliko storimo, če priznamo, da je korupcija znana tudi Sloveniji.
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SUMMARY:
Possibilities of corruption in public procurement
This article analyses corruption in the public administration and
emphasises forms of corruption in public procurement. In all phases
of public procurement there is a possibility that the people in charge
of the procurement process act contrary to the applicable legal provisions. Further, non-criminal acts often comprise those elements of
corruptive behaviour that can be seen as involving conflicts of interest, morality, contacts, networks etc. Irregular behaviour in the procedures can spring from ignorance of positive law and the public
procurement procedures, as well as from intentional irregularities
that could show signs of corruptive activity. We can see that corruption among public servants is not easy to detect for we deal with hidden cases of corruption. The most common type of such corruption
is between public servants and private businessmen. In its most simple form, it includes situations where a private individual wants to
compete successfully in a public procurement tender for which he
either does not qualify or he qualifies but his competition is stronger.
This is an example of the misuse of economic contracts and breaking
of good business practice standards in order to gain an economic benefit. The political sector could be involved in all forms of corruption through its wide influence. The thorough analyses of public procurements show that a public procurement can be divided into three
main stages: the first is the elaboration of a public procurement tender, defining the type of procedure and preparation of tender documents; the second spans the opening of proposals and choosing of
the most suitable bidder; while the last is the actual realisation and
supervision. In each of these three stages, specific areas allowing for
greater possibilities of improper behaviour exhibiting signs of corruption can be defined.
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PRESOJA UČINKOV PREDPISOV (RIA)
PO SVETU, V EU IN PRI NAS
POLONA KOVAČ*
V sredini devetdesetih let 20. stoletja je OECD oblikovala priporočila in definirala dobre prakse presoje učinkov predpisov in drugih
javnih politik – RIA (ang. Regulatory Impact Analysis). RIA pomeni
preplet ekonomskih, pravnih in socioloških elementov, katerega
namen je odpraviti nepotrebno regulacijo, izboljšati kakovost predpisov in zmanjšati njene stroške. Ključni del RIA pomeni po izkušnjah
vodilnih držav, med katere v evropskem prostoru sodijo npr. Velika
Britanija, Danska, Nizozemska, potrebno posvetovanje z javnostjo še
pred sprejemom zakonov in drugih regulacijskih instrumentov. Tako
se neposredno gradi tudi odprta družba, ki nastaja postopoma, od informiranja javnosti prek njenega sodelovanja pa vse do soodločanja.
RIA je običajno predpisana z bolj ali manj podrobnimi postopki,
glede vplivov na gospodarstvo pogosto vključuje analizo cost-benefit. Z vidika makroekonomskega vpliva regulacije na konkurenčnost
nacionalnih ekonomij in evropskega gospodarstva je na začetku tega
desetletja po pooblastilu Evropske komisije posebna ekspertna skupina pod vodstvom Mandelkerna ugotovila, da bi se slabemu odstotku
BDP EU dalo izogniti, če bi v postopke sprejema predpisov pravočasno pritegnili prizadete subjekte in s tem izboljšali pomanjkljivosti,
kar v absolutnem znesku pomeni kar 40 milijard evrov ali več. Zato
EU metode RIA uvaja tako v skorajda vseh državah članicah kot tudi
v lastnih institucijah. Gibanjem sledi Slovenija, vendar bolj postopoma. RIA naj bi se uvedla od leta 2005 v sklopu zakonodaje o odprti
upravi, v poglavju o sodelovanju javnosti pri odločanju.

*

Mag. Polona Kovač, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani.
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RAZVOJ UPRAVE V SMEREH VEČJE UČINKOVITOSTI IN
DEMOKRATIČNOSTI
Javni sektor, v mejah katerega deluje javna uprava, se po svetu in pri nas
nenehno razvija, prilagajoč se družbenim in ekonomskim razmeram.
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja se je zato začela oblikovati in
izvajati doktrina novega javnega menedžmenta (ang. New Public Management). Njena glavna cilja sta bila in sta še vedno zmanjšanje javne porabe
(absolutno in relativno glede na bruto domači produkt) in večje upoštevanje tako uporabnikov javnih storitev kot javnih uslužbencev. Posamezne države so uvedle vrsto ukrepov na področjih usmeritve na profesionalni menedžment, merjenja in spodbujanja uspešnosti, ekonomičnosti,
decentralizacije, poslovnih metod dela, (kvazi) konkurence, participacije
ipd. Uspešna je tista država (Rus, 2001), ki zmanjšuje okoljske strese in
povečuje politično, gospodarsko in socialno varnost državljanov.
Dvajset let pozneje Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
(OECD) poudarja, da je za družbeni napredek potrebna skupna družbena odgovornost (ang. Corporate Social Responsibility). Zato na temelju
zglednih praks dobrega vladanja/upravljanja (ang. Good Governance)
poudarja poleg gornjega participativno strateško načrtovanje in konstruktivno sodelovanje vseh strani, vpletenih, udeleženih v oblikovanje,
sprejem in izvajanje javnih politik (ang. stakeholders). Dobro vladanje je
skupaj z gospodarskim napredkom in s socialno kohezijo pogoj za trajnostni družbeni razvoj, saj izhaja iz načel odprtosti in transparentnosti,
odgovornosti, odzivnosti, uspešnosti in učinkovitosti, etičnosti in poštenosti.1
Razvoj javne uprave po svetu, v Evropi in pri nas torej upošteva, da
mora biti uprava v mejah javnega interesa partner svojim uporabnikom,
tako državljanom kot gospodarskim subjektom, nevladnim organizacijam, sindikatom in drugim. Delovati mora zakonito (zanesljivo in predvidljivo), uspešno, učinkovito in gospodarno, odprto in odgovorno.2 Stre1

2

Več o dobrem vladanju/upravljanju v Governance for Sustainable Development:
Five OECD Case Studies (2002), OECD, oz. na spletnih straneh http://www.
oecd.org/home/ in http://www.unescap.org/huset/gg/ governance.htm, gl. tudi
letna poročila Svetovne banke.
Gre za načela Evropskega upravnega prostora, ki jih je izoblikovala organizacija
SIGMA (European Principles for Public Administration (1999), Sigma Papers, No.
27, OECD) in izhajajo iz prakse Sodišča evropskih skupnosti. Vsa načela so med
seboj soodvisna, zato jih ne ponderiramo, je pa logično, da je ustrezen regulatorni
okvir, ki zagotavlja pravno varnost (s poudarkom na nevtralnosti, antidiskriminaciji, hierarhiji pravnih aktov, nadzoru uprave s strani neodvisnih sodišč, določitvi pristojnosti in odgovornosti, odločanju po diskreciji, sorazmernosti, postopkovni pravičnosti, pravočasnem reševanju zadev, nepristranskosti in profesionalizmu), primarnega pomena za nadgradnjo ostalih ciljev. O odprti družbi, katere stebri so informiranje, posvetovanje in soodločanje javnosti, več v Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation in Policy-making (2001), OECD.
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meti mora k uravnoteženju včasih nasprotujočih si ciljev racionalizacije
in demokratičnosti ali celo zakonitosti.3 Pri tem se upošteva vloga države, ki je ponekod bolj intervencionistična, drugod je le regulator določenih tržnih disfunkcionalnosti. V obeh primerih deluje čedalje bolj zavedno v smeri spodbujanja globalizacije in hkrati ohranjanja nacionalne
konkurenčnosti, varstva človekovih pravic, narodnih manjšin in okolja,
povezovanja javnega, zasebnega in prostovoljnega sektorja oz. oblastnih
struktur in civilne družbe ter razvoja na znanju temelječe družbe.4 Rus
(2001) ugotavlja, da ima postmoderna država možnost razvoja demokratičnosti ne samo prek predstavniške demokracije, temveč tudi prek
neposredne demokracijo, ki temelji na samoregulaciji, in partnerstva s
civilno družbo.
Ena izmed dimenzij učinkovite države in uprave je vsekakor stopnja
implementacije pravnega reda. Kljub omejitvam sodobne uprave glede
preusmeritve od represivne k servisni, svetovalni in pospeševalni funkciji, proračunskim deficitom in s tem omejeni investicijski sposobnosti
uprave, racionalizaciji upravnih struktur in prenosu del pooblastil na
druge organizacije oz. posameznike namreč država ter v njenem imenu
uprava ostaja odločevalec, to je nosilec javnih politik. Uprava mora presoditi, kakšni so njeni dolgoročni cilji, pri čemer gre za sovpadanje strokovnih alternativ in političnih prioritet. Na osnovi vizije, poslanstva in
vrednot se oblikuje poleg vsebinskih še oblikovne elemente javnih politik, med katere zaradi uveljavljenih metod in izpričanih pozitivnih učin3

4

Za konkretno ilustracijo konflikta med racionalnostjo in demokratičnostjo lahko
predstavimo primer smernic na področju organizacije upravnih enot kot teritorialnih izpostav slovenske državne uprave. Upravne enote so začele delovati 1. 1. 1995
po območjih prejšnjih komunalnih občin (58). Reorganizacija upravnih enot v RS, ki
je bila načrtovana sprva za leto 2004, zdaj preložena na prihodnje dvoletno obdobje,
pa stremi k racionalizaciji in centralizaciji režijskih nalog v smislu oblikovanja dvanajst oz. štirinajst upravnih okrajev. Da ne bi bila s tem prizadeta dostopnost državljanov in drugih strank do upravnih storitev, se hkrati predvideva ohranitev tistih
od 58 UE, ki ne bodo sedeži okrajev kot izpostav. Še več, poleg UE kot samostojnih
državnih upravnih organov se v zadnjih letih aktivno spodbuja ustanavljanje novih
(oz. posodabljanje obstoječih) krajevnih uradov oz. informacijskih izpostav, pri čemer le ti delujejo bodisi kot notranje organizacijske enote upravnih enot ali pa so
oblikovane le kot način dela. Širše lahko ugotovimo, da se mora potencialni konflikt
med učinkovitostjo in vladavino prava ter zakonitostjo na drugi strani razrešiti prek
ločitve usmerjevalnih in izvajalskih funkcij uprave, tako da uprava določa javne politike in vrši nadzor, medtem ko samo izvajanje prenese na pogodbene izvajalce
(ang. contracting-out).
Moran v Rakar (2003: 322) ugotavlja, da se od sredine sedemdesetih let prejšnjega
stoletja pojavlja ne glede na geografsko lego in institucionalno ureditev t. i. »regulatorna država«. OECD (1997: 178) ugotavlja, da so se v istem času državni regulatorni
ukrepi preusmerili od ekonomske k socialni regulaciji, kjer poudarjajo pomen jedrske varnosti, varstva potrošnikov, enakih možnosti, varstva zaposlitve, vpliva onesnaževanja na zdravje, ekologije. Več o spreminjajoči se vlogi države tudi pri nas v
Strategiji razvoja Slovenije (delovno gradivo UMAR, april 2004), v vladni Strategiji
nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003–2005 (sprejeta julija 2003) in
v poročilu Slovenije o izvajanju Lizbonske strategije (2003).
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kov v ospredje stopa tudi predhodna in naknadna presoja učinkov predpisov (ang. Regulatory Impact Assessment/Analysis; v nadaljevanju: RIA).
Zlasti v germanskem kulturnem in pravnem prostoru namreč javne politike oblikujemo in izvajamo skoraj izključno prek kogentne zakonodaje.
Da bi regulativo sprejemali le na tistih področjih, kjer je to nujno in seveda v čim bolj kakovostni izvedbi, ki kljub omejitvam v javnem interesu,
pogosto interesu ogroženih subjektov omogoča manevrski prostor za razvoj posameznih področij in nosilcev, je treba zakonodajne in sorodne
postopke modernizirati, tako da bo sodelovanje z javnostjo in njenimi
reprezentativnimi predstavniki institucionalizirano. Zavestni politični
ukrepi, ki so usmerjeni k izgradnji spodbudnega in demokratičnega institucionalnega okolja, prispevajo med drugim neposredno h gospodarski rasti. Pokazatelji kakovosti vladanja/upravljanja so po mednarodnih
metodologijah namreč med drugimi kakovost regulative, vladavina prava,
učinkovitost vladanja/upravljanja in nadzor korupcije.5 RIA se pojmuje v
širšem kontekstu celo kot jedro reform v zadnjih nekaj letih, saj hkrati
omogoča večjo odprtost uprave in smotrnejšo alokacijo virov, kar pomeni
združitev osnovnih ciljev upravnih reform v eni točki.

RIA – OSNOVNI ELEMENTI IN DOBRE PRAKSE
Kaj je RIA in kako poteka?
V začetku devetdesetih je OECD za RIA oblikovala priporočila (1995) in
pozneje definirala dobre prakse (1997). OECD je torej definirala RIA na
podlagi kritične mase uporabnikov in njihovih izkušenj. RIA6 je postopek presoje učinkov načrtovanih ali že uveljavljenih predpisov in drugih
javnih politik na ekonomijo, okolje in družbo kot celoto. Je analitično7 in
komunikacijsko orodje. Izvorno je instrument makroekonomske analize,
a so jo pozneje uporabniki nadgradili v preplet ekonomskih, pravnih in
socioloških elementov. Njeno bistvo je namreč postopek preverjanja
5

6

Več o tem v prispevkih dr. Urbana Vehovarja. Sicer gre zlasti za indikatorje indeksa
globalne konkurenčnosti (ang. Growth Competitiveness Index – GCI), ki ga izračunava WEF in katerega tretjino predstavlja indeks javnih institucij (ang. Public Institutions Index – PII), podatke Svetovne banke (ang. World Bank, Governance Research Indicators Country Snapshot – GRICS), analize Mednarodnega monetarnega
sklada (ang. International Monetary Fund – IMF, World Economic Outlook, April
2003: 105–106).
OECD je uveljavila izraz RIA, pri čemer se včasih izpostavlja v delu, ki ga zastopa
črka A, sama analiza (ang. analysis), drugič ocenjevanje/ocena (ang. assessment),
pri čemer nekateri uporabniki oba termina štejejo za sinonima, drugi pa ju razumejo
bodisi kot sam postopek presoje (analiza) bodisi kot rezultate ocene. Pogosto opazimo, da države uporabljajo izraz »Impact Analysis«, s čimer pa želijo poudariti, da ne
gre le za presojo učinkov predpisov, temveč tudi drugih javnih politik.
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predvidenih pozitivnih in predvidljivih negativnih učinkov javnih politik
na družbo kot celoto in njenih posameznih podsistemov, s čimer dosežemo srednjeročno in dolgoročno integracijo javnih politik ter večjo odgovornost vlade/uprave. Ključni cilj RIA je optimizacija oblikovanja in izvajanja politik, tako da bodo koristi od sprejete regulatorne odločitve za
družbo maksimalni, stroški pa minimalni.
Glavni nameni RIA so:
1. preveriti potrebnost urejanja področja oz. problema s predpisi in odpraviti nepotrebno regulacijo;8
2. izboljšati kakovost predpisov in s tem povečati stopnjo implementacije;
3. preveriti, ali predvideni učinki predpisa presegajo potrebne stroške
oz. ali so koristi večje od bremen (analiza cost-benefit);9
4. zmanjšati stroške, ki jih povzroča regulacija;
5. demokratizacija postopka oblikovanja javnih politik prek vključevanja
javnosti.10
Upoštevaje namene RIA se ob pravilni in dosledni rabi, tako pravi OECD
(1997: 7), dolgoročno povečajo ekonomski cilji konkurenčnosti, gospodarske uspešnosti, inovativnosti, globalizacije in politološko-sociološki
cilji odprtosti ter javne odgovornosti.
Ločimo predhodno (ex ante) presojo učinkov in naknadno oz. nadzorno (ex post). Pomen predhodne RIA je v ugotavljanju pravilnosti ocene
7

8
9

10

Med metodami za sprejemanje odločitev OECD pozna naslednje (RIA sodi med
empirične):
1. ekspertne – nosilci so priznani strokovnjaki iz uprave ali zunanji strokovnjaki;
2. konsenzualne – odločitve se sprejemajo na podlagi soglasja vseh udeleženih
strani;
3. politične – odločitve sprejemajo predstavniki pozicije, funkcionarji;
4. primerjalne (ang. benchmarking) – odločitve sledijo uspešnim domačim in tujim
praksam/izkušnjam;
5. empirične – odločanje temelji na ugotavljanju dejstev in analiz.
Običajno se uporabi hibrid več metod, tudi odvisno od tipa, zgodovine, prava, demokratičnosti in velikosti države.
Eden izmed splošnih ciljev OECD je deregulacija, saj se ugotavlja celo »regulacijska
inflacija«.
Analiza CBA (oz. BCA – ang. Benefit/Cost Analysis) je v državah OECD uveljavljena
metoda, ki se izvaja v več razičicah in stopnjah zahtevnosti. Poznamo tudi druge sorodne metode (ang. cost-effectiveness analysis, risk analysis, risk-risk analysis, cost
assessment), pri vseh pa je verodostojnost rezultatov analize odvisna od kakovosti
in izbora uporabljenih podatkov. OECD (1997: 8) celo ugotavlja: »A key to good RIA
is the quality of the data.« Pridobivanje pravih vhodnih podatkov pa je običajno
drago, zato se CBA-metoda uvršča med dražje analize. Pri ključnih javnih politikah
se CBA vseeno izplača, saj vodi k izboljšanju stroškovne učinkovitosti in ustreznejši
alokaciji virov. Primer (OECD, 1997: 20) iz ZDA, Agencija za varstvo okolja, je v
osemdesetih letih za 15 RIA plačala cca. 10 milijonov dolarjev, vendar so bile neto
koristi zaradi izboljšav regulative na osnovi RIA ocenjene na 1000-krat večjo vrednost!
Bugarič (2003) govori o zmanjševanju demokratičnega deficita.
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načrtovanih ciljev iz zornega kota subjektov, ki predloga predpisa niso
pripravili, vendar jih (bo) tako ali drugače zadeva(l), medtem ko je smisel
naknadne RIA preveriti skladnost zastavljenih ciljev in dejanskih rezultatov, kar naj bi bila analitična podlaga za morebitno spremembo oz.
dopolnitev predpisa.
RIA se uporablja le za pomembnejše javne politike, ki imajo znatne
finančne učinke oz. za zakone (forma zakona kot selekcija pomembnejših odločitev), sicer se lahko sprevrže v svoje nasprotje (postopek, ki da
natančne rezultate, pomeni zaradi potrebnega časa, formalnih pravil, angažmaja strokovnjakov v upravi in zainteresirane javnosti dodatno birokracijo). V povprečju beležijo vodilne države po 200 izvedenih RIA na
leto (npr. Danska, Nizozemska, Kanada, Velika Britanija), pri čemer so v
ZDA bolj usmerjeni na vpliv predpisa na proračun,11 na Nizozemskem
ali Danskem pa tudi na okoljske vplive, socialno ogrožene skupine in
povezavo s komunitarnim pravom, drugod (npr. dokaj ekstenzivno v Avstraliji) je dodatno merilo vpliv na majhna in srednja podjetja, enakopravnost spolov, lokalno samoupravo oz. regionalni razvoj, mednarodno
trgovino, zdravje in varnost, varstvo potrošnikov in/ali drugo.
Da bi uprava RIA ne uporabila pristransko, je postopek formaliziran.
Tega primarno izvaja državna uprava, praviloma je urejen v internih
aktih vlade oz. uprave (smernice, navodila, okrožnice, običajno gre za
nekaj deset strani), ki navzven nimajo pravnega učinka. Drugače bi bilo,
če bi bila RIA del sodelovanja javnosti pri odločanju ali uveljavljanja
pravic posameznikov napram upravi, kar je zakonska tematika.12 Za
določene učinke, zlasti na konkurenčnost najbolj prizadetih podjetij, je
predpisana natančnejša metodologija na temelju analize cost-benefit (kot
vzorčen se večkrat navaja nizozemski vprašalnik). RIA operativno pomeni odgovore na vprašanja (ang. checklist), kot so: ali je regulacija področja
nujna ali in kakšne so alternativne rešitve, predvideni stroški in koristi
za posamezne ciljne skupine, zlasti gospodarstvo, javni sektor, tretji sektor idr.13
11

12

13

V ZDA je enako kot drugod selekcija nujna, saj se sicer na leto sprejme kar prek
2200 regulacijskih ukrepov. Kot selekcijska meja služi predviden učinek v višini najmanj 100 milijonov dolarjev na leto, čemur ustreza približno 15 % predpisov.
Primer je Madžarska, kjer je postopek RIA vključen od l. 2000 v Zakon o splošnem
upravnem postopku. Žal strokovnjaki poročajo, da se določbe v praksi ne izvajajo.
V Sloveniji načrtujemo umestitev RIA v Zakon o sodelovanju javnosti pri odločanju
v letu 2004 oz. 2005.
Danske smernice (2000) določajo naslednje: splošna obrazložitev naj vsebuje kratko
vsebino zakona, ozadje in postopke priprave ter sprejemanja, nato glede na področje sedanjo zakonodajo s poudarkom na usmerjenosti novega zakona v liberalizacijo
ali regulacijo. Nadalje je treba navesti ekonomske in upravne posledice za javni sektor in posebej za gospodarstvo, vplive na okolje, vplive oziroma razmerje s komunitarnim pravom in morebitne druge posledice na občutljivih področjih, kot sta regionalna politika ali enake možnosti. Obrazložitev mora biti še bolj podrobna pri določbah zakona, ki terjajo izdajo izvedbenih predpisov, nadzor, ki vplivajo na drugo
zakonodajo in ki zadevajo pristojnost. Ekonomske posledice za javni sektor je treba
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V državah članicah OECD sicer ni enotnega modela RIA-programa,
razlike so opazne pri več vprašanjih (OECD, 1997: 18 insl.). Metodologija
je lahko le splošna ali natančno predpisana (npr. na Danskem ali Nizozemskem je podroben le del, ki se nanaša na vpliv predpisa na gospodarstvo; v tem delu je v ZDA predpisana CBA-analiza). Največkrat države
uporabijo le predhodno analizo, lahko zoženo, tako se pogosto ocenjuje
le vpliv na javne finance. Med institucijami, ki so odgovorne za RIA, ločimo izvajalce, nosilce RIA in nadzornike nad izvedbo (t. i. »gatekeeper«).
Povsod so primarni nosilci RIA decentralizirani pripravljavci predlogov
podati ločeno za centralno, okrajno in občinsko raven, in to za prvo proračunsko
leto ob uveljavitvi zakona in za prihodnja leta. Pri tem je treba upoštevati makroekonomske kazalce stanja in gibanj (cene, plače ipd.). Posebej se izpostavi morebitne
investicije v informacijsko tehnologijo. Stroški se izrazijo absolutno, vključno s pripravo na implementacijo zakona, ter relativno v deležu proračuna, prav tako pa tudi
glede socialno ekonomskih posledic. Učinke ni treba kvantificirati samo v denarju,
temveč tudi po kazalcih učinkovitosti (število učencev, zadev …). Posebej se obrazloži postavitev morebitnih standardov in norm. Administrativne posledice za javni
sektor se vežejo na institucije (nove, radikalne spremembe obstoječih, vključno s
kadri, prostori itd.). Ekonomske posledice za gospodarstvo se razvršča po pomembnosti, navede se variacije učinkov v času in po posameznih gospodarskih panogah.
Navesti je treba učinke na: 1 – poslovne stroške (konkurenčna sposobnost – npr.
novi davki, standardi glede tehnologije ali varnosti ipd.), 2 – tržne strukture (strukturna konkurenčnost – zlasti glede produktivnosti in zaposlovanja), 3 – administrativne stroške. Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo posebne smernice o metodologiji ekonomskih posledic in priročnik o oceni posledic za podjetja. Posebej je treba
navesti tudi odnos med zakonom in komunitarnim pravom (navezava na kateri del
acquisa, naziv, objava, tok za implementacijo v nacionalni zakonodaji, če ni neposredne veljavnosti itd.), pri vseh zakonih mora biti navedeno, kateri zakonske določbe so »EU relevantne«. Končno je potrebna presoja upravičenosti določitve novih
prekrškov in drugih kazenskih določb. Irski vprašalnik (1999), ki je trenutno v reviziji, pa vsebuje naslednja vprašanja: ali je predlagani predpis potreben, ali ne bi bilo
mogoče cilja doseči z drugimi sredstvi, vpliv predlaganega predpisa na konkurenčnost, dostop do trga, obremenitev javne uprave, distribucijski vplivi na mala in srednja podjetja, uporaba načel sunsetting, review date in replacement, obseg posvetovanja z zainteresirano in s prizadeto javnostjo. Švedski vprašalnik SimpLex vsebuje
12 vprašanj, ki se nanašajo predvsem na različne vidike vplivov regulacije na mala
podjetja: katere ukrepe morajo mala podjetja sprejeti na podlagi regulacije, koliko
časa je potrebnega za prilagoditev, ali bo nova regulacija pripeljala do dodatnih
stroškov za plače, drugih stroškov ali obremenitve njihovih virov ter vpliv na konkurenčnost in konkurenco nasploh. Nizozemski vprašalnik določa presojo učinkov
na podjetja, okolje, izvedljivost in izvršljivost. Za izvedbo vseh treh vrst testov so izdani obsežni priročniki. Glede učinkov na podjetja je treba proučiti, na katere kategorije podjetij bo predlog odločitve vplival, koliko podjetij bo dejansko prizadetih,
kakšna je najbolj verjetna narava in obseg stroškov in koristi predloga odločitve,
kako so stroški in koristi primerljivi z viri podjetij, kakšna je zakonodaja s tega področja v državah, ki so najbolj konkurenčna nizozemskim podjetjem, kakšne so posledice za delovanje trga in kakšni so socialni in ekonomski učinki predlagane odločitve. Zaželeno je, da se čimveč učinkov izrazi kvantitativno. Upravno breme se
meri s pomočjo modela MISTRAL oz. njegovimi izpeljavami. Jedro modela so stroški in kvantiteta. Vsaka dolžnost je razdeljena na posamične aktivnosti in podaktivnosti in za vsako od teh se izračunajo stroški (delo, oprema, skupni stroški). Nato se
izračunajo stroški posamezne dolžnosti, oceni, kolikokrat na leto mora povprečno
podjetje to dolžnost izpolniti in koliko podjetij ima to dolžnost.
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predpisov (ministrstva) in zelo redko zunanji strokovnjaki. Nadzor je
centraliziran, nekatere države za to odločijo obstoječ organ (npr. ministrstvo za finance ali pravosodje ali upravo),14 drugod ustanovijo posebna
medresorska telesa, druge zaradi bližine moči odločanja locirajo nadzorni organ blizu premiera.15 Nadzor je lahko le formalni (RIA da ali ne) ali
vsebinski (pogoj je znanje uradnikov na nadzornem organu). Precej razlik je opaziti pri dosežkih ob uporabi RIA. Večinoma se uporablja le za
zakone, ponekod tudi za izvedbene predpise, nikjer (še) za akte lokalnih
skupnosti, vendar neenakost zmanjšuje učinkovitost. Različna je formalizacija postopka (pisna navodila) – približno pol uporabnikov RIA ima
pisna navodila od običajno bolj izkušene države, saj gre praviloma za bolj
natančen in zahteven postopek RIA. Posebno vprašanje je določitev
obvezne javne razprave – države posvetovanje z javnostjo večinoma
vključujejo v RIA, vendar v različnih fazah (predlog predpisa, zadnja verzija, šele naknadna presoja).
Po analizi OECD med uporabniki mora RIA ustrezati naslednjim desetim zahtevam:16
1. politična podpora postopku RIA,
2. ustrezna porazdelitev odgovornosti za izvajanje RIA,
3. usposobitev pripravljavcev regulative,
4. uporaba fleksibilnih metod, ki morajo biti med seboj usklajene,
5. ustrezna strategija zbiranja podatkov,
6. usmeritev RIA-prizadevanj,
7. vključitev RIA v čim bolj zgodnjo fazo postopkov oblikovanja javnih
politik,
8. preveriti rezultate prek ustrezne komunikacije,
9. intenzivna vključitev javnosti,
10. uporaba RIA pri veljavni in novi zakonodaji.
Za učinkovit sistem RIA moramo (OECD, 1997: 213) zadostiti pogojem
sistematičnosti, empiričnosti, skladnosti, fleksibilnosti, splošne uporabnosti, transparentnosti, posvetovalnosti, pravočasnosti, odzivnosti in
praktičnosti. Seveda glede na opisano RIA ni preprost instrument, zato
se pojavljajo različne težave, med katerimi najbolj žgoče niso tehnične
(npr. verodostojnost zajema podatkov), niti institucionalne v zvezi s pristojnostjo ali z usposobljenostjo pripravljavcev in nadzornikov, temveč
tiste, ki zadevajo vrednote, mentaliteto in politično podporo, saj dosedanji odločevalci RIA ponekod pojmujejo kot omejitev svoje lastne obla14
15

16

V Italiji deluje v ministrstvu, pristojnem za upravo, posebna enota, imenovana Nucleo.
Npr. britanski Regulatory Impact Unit, ki je del premierovega kabineta ali Office of
Information and Regulatory Affairs (OIRA), ki je neposredno odgovoren podpredsedniku ZDA.
OECD, 1995 in 1997: 7–8, 22, več 211–241; podobno Mandelkern, 2001: 19–20.
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sti.17 Slednje je seveda natančno, vendar naj bi v dobi demokratičnih
vlad ne bilo vprašljivo.

Posvetovanje z javnostjo kot del RIA
Posvetovanje z javnostjo je običajno formalni del RIA, saj sicer niso doseženi njeni nekateri temeljni nameni, to je ugotavljanje smotrnosti pokrivanja tematike z regulativo, ocena stroškov in drugih posledic po posameznih ciljnih skupinah, torej preverjanje načrtovanih in identifikacija
drugih predvidljivih učinkov še v fazi pred sprejemom zakona oz. drugega akta. Skozi konzultacijo z javnostjo je RIA pomembna tudi za državljane, ne samo za upravo (več Bugarič, 2003).
Ko govorimo o javnosti, mislimo na njeno najširšo opredelitev, v praksi pa se ta pojem zoži na t. i. zainteresirano javnost. Pri slednjem pojavu
uprava ne sme pasti v past prejudiciranja zainteresiranih, temveč mora
ostati odprta najrazličnejšim skupinam oz. posameznikom. Ker pa imajo
določene organizacije ali individualni predstavniki bolj izražen interes
(mednje lahko npr. za veliko konkretnih predpisov z najrazličnejših področij od zdravstvenega varstva živil do potrošniških kreditov umestimo
zvezo združenj za varstvo potrošnikov), se postopek posvetovanja z njimi
posebej institucionalizira tako po vsebini kot po obliki (poleg internetne
objave posebna obvestila o pripravi predloga predpisa, usklajevalna
srečanja idr.). Zaradi oblastnega položaja uprave mora ta še posebej razviti oblike sodelovanja s civilno družbo oz. nevladnimi organizacijami
(več Rus, 2001), s tem dokazuje svojo partnersko naravnanost, ki naj bi
vodila k sinergičnim učinkom. Posebna podvrsta sodelovanja javnosti je
socialno partnerstvo, kjer gre za tripartitne oblike skupnih dogovorov
med delodajalci, delojemalci (sindikati) in vlado.
Javnost se lahko vključi že zgodaj ali pozneje, prva možnost je po
izkušnjah bolj učinkovita. Praviloma so z vidika postopka določena nekatera operativna pravila, ki omogočajo doseganje demokratičnih ciljev odprtosti in javne odgovornosti, npr. minimalni rok objave predloga predpisa v javnosti (v ZDA vsaj 90 dni), način objave (praviloma na spletu, s
čimer se doseže najširša obveščenost), obveza pripravljavcev predpisa, da
prejete pripombe bodisi sprejmejo bodisi jih zavrnejo z obrazložitvijo.
Slednje je pomembno, ker so pravila o postopku konzultacije skoraj
vedno nezapisana ali zapisana le v internih aktih, kar posameznikom ne
daje možnosti uveljavljanja pravice do podajanja pripomb, upravi pa
omogoča bolj ali manj proste roke pri odločanju, kako in kdaj bo javnost
vključila.18 RIA je v tem pogledu zunaj t. i. postopka »notice and com17
18

Mandelkern (2001: 24 insl.) govori o »cultural resistance«.
Kot primer lahko navedemo danske smernice za kakovost v zakonodaji (Guidelines
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ment«. Seveda bi bilo smiselno, da se javnost vključi pri politično bolj
občutljivih vprašanjih in ne pri kakih tehničnih standardih ali če bi bila
vključitev javnosti dejavnik zavlačevanja (obrambni interesi) ali v nasprotju z namenom predpisa (davki). Sankcije za neupoštevanje RIA v
delu, ki se nanaša na vključitev javnosti, imajo torej zlasti politične
posledice za posameznega ministra oz. celotno vlado, kar se realizira
(kvečjemu) na daljša obdobja in v demokratično bolj izkušenih državah
(npr. Velika Britanija).
Z vidika pravnega učinkovanja je vključitev javnosti v postopek sprejemanja predpisov zelo pomembna, ker povečuje stopnjo implementacije, tako zaradi predhodne seznanitve in predvidljivosti kot zaradi bolj
realnih in skupno oblikovanih rešitev. Napačno pa bi bilo razumeti, da
gre pri postopkih posvetovanja z javnostjo za pogajanja z upravo (z izjemo specifik pri socialnem partnerstvu); uprava predvsem obvešča ter
išče dodatne informacije in alternative.

Primeri dobrih praks RIA med državami OECD in v EU
Po podatkih OECD je že v letu 1996 RIA uporabljalo več kot pol držav
članic, danes dve tretjini,19 kar je impresiven napredek glede na začetke,
ko so ugotovili enega do dva uporabnika leta 1980. Vodilne države sodijo
v krog anglosaških držav, za katere je značilno, da usmerjajo napore pri
upravnih reformah poleg učinkovitosti predvsem v optimiziranje cilja
demokratičnosti uprave. Odprtost uprave vidijo te države kot pogoj za
odgovornost in sploh legitimizacijo dela javnih uslužbencev proti
državljanom kot davkoplačevalcem. Tipične reforme vključujejo: skrb za
kakovost storitev, vključitev uporabnikovih zahtev in vrednot v proces
upravljanja, preferiranje izvoljenih predstavnikov pred imenovanimi,
poudarjanje skrbi za javno dobro pred rutiniziranim delom in soupravljanje uporabnikov. V prvi vrsti lahko tu poudarimo Združene države
Amerike, Kanado, Avstralijo, Veliko Britanijo, Irsko in druge države. Na
drugi strani velja pri razvoju partnerskih odnosov med upravo in državljani izpostaviti Skandinavijo, ki ne nazadnje svoje usmeritve realizira
potom t. i. države blagostanja. Tu gre zlasti za Švedsko in Dansko. Med
starimi članicami EU le dve državi RIA še nista uvedli (Grčija in Luksemburg), medtem ko se med novimi intenzivno uvaja v zadnjih ali prihodnjih letih (med prvimi Madžarska in Estonija).20

19
20

on Quality in the Legislation, 2000). Te smernice določajo kot obliko posvetovanja z
javnostjo t. i. hearing.
Bugarič (2003: 212–213).
Glej Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries, 1997, in European Parliament, Regulatory Impact Analysis: Developments and current practices
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Principom, ki jih izvorno favorizira in promovira OECD, sledi tudi
Evropska unija kot zveza držav. V letu 2001 je delo končala posebna
Mandelkernova skupina, ki je proučila podlage za oblikovanje strategije
regulatorne reforme v EU. Iz poročila je razvidno, da države uporabljajo
različne pristope, poleg RIA programiranje zakonodaje (predhodno načrtovanje priprave predpisov ter obrazložitev, zakaj so potrebni), poenostavitev predpisov, institucionalizacijo vključevanja civilne družbe in gospodarstva v zakonodajni postopek, dostopnost baz predpisov idr. Breme
regulative samo za podjetja pomeni po ugotovitvah Evropske komisije
(Internal Market Scoreboard na podlagi Gallupove mnenjske raziskave v
letu 2001) kar 4–6 % BDP, od katerih bi se dalo 15 % ali več izogniti, to je
vsaj 40 milijard evrov. Danes EU šteje RIA v svojih lastnih institucijah,
zlasti v parlamentu in komisiji, za standardni ukrep. Evropska komisija
uporablja RIA že od leta 1990 za vso regulativo, pospešeno od leta 2000.
Pozna tako prosojo ex ante (zlasti glede proračunskih posledic) kot presojo ex post, javnost vključuje zlasti pri strateških dokumentih (bele in
zelene knjige), nadzor je interne narave. RIA se je v praksi izvajala različno, odvisno od direktorata, zato je bila leta 2001 sprejeta bela knjiga o
izboljšanju predpisov z akcijskim načrtom, ki so jo nadgradili s sprejemom načrta za poenostavitev in izboljšanje zakonodajnih postopkov,
akta o povečanju možnosti za dialog in sodelovanje ter sistemizacijo analize učinkov predpisov. RIA se naj bi od leta 2004 tako sistematično in v
celoti izvajala še zlasti za vse uredbe in direktive, ki imajo vpliv na gospodarstvo, okolje in civilno družbo, vendar ne sme biti preveč zbirokratizirana. Predhodna RIA vključuje dve stopnji: 1 – pripravljalna analiza; 2 –
temeljita analiza učinkov. Cilj slednje je ne samo ocena učinkov, temveč
tudi posvet z zainteresiranimi subjekti in neodvisnimi strokovnjaki.
V sklopu neformalne Evropske mreže za javno upravo pod okriljem
ministrov, pristojnih za upravo v državah članicah, deluje tako nacionalno kot komunitarno od leta 2003 skupina za boljše predpise (ang. Better
Regulation Group, European Public Administration Network). Tako naj bi
Evropska komisija predlagala izboljšave glede priprave in predstavitev
predlogov predpisov, obravnave predlogov predpisov v Evropskem parlamentu kot tudi glede dosledne uporabe predpisov v državah članicah.
Med dobrimi praksami je treba izpostaviti Veliko Britanijo, kjer se za
presojo učinkov predpisov uporablja sistem vrednotenja povezanih stroškov (ang. Compliance Cost Assessment – CCA), ki upošteva vplive na gospodarstvo in tretji sektor. Tak predpis mora biti od leta 1992 dan v postopek že v fazi predloga, obvezna je konzultacija z javnostjo. Za RIA oz.
CCA je odgovoren neposredno minister, v vsakem ministrstvu sicer deluje deregulacijska enota, nadzor izvaja centralna vladna enota (več Rakar,
in the EU Member States, on the EU level and in selected third countries, 2001, pa
tudi OECD poročila o regulatornih reformah po posameznih državah (npr. Madžarska, Češka), ki datirajo v obdobje 1999–2003.
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2003). Med poglavitnimi prednostmi uporabe CCA se poudarja 1 – strokovnost odločitev (manjša politična samovolja), 2 – večja kakovost sprejetih predpisov zaradi zgodnje vključitev subjektov, ki jih bo zavezovala
(ti svoje poglede na izvedljivost in smotrnost rešitev podajo še pred uveljavitvijo predpisa, ko je nemalokrat prepozno; pravočasno so znani
okvirni stroški uvajajočih se sprememb, zato so lažje obvladljivi), 3 – povečuje se preglednost zakonodajnega odločanja idr.
Nizozemska izvaja RIA od leta 1992 za predloge zakonov, uredb in
odredb oz. pravilnikov (razen tistih, ki na gospodarstvo nimajo vpliva oz.
pomenijo neposredno izvedbo evropskih direktiv). Poseben vprašalnik
sestavljajo trije sklopi vprašanj o vplivih na podjetja (t. i. Business Effects
Test – BET), na okolje in glede izvedljivosti ter izvršljivosti. BET-test ima
OECD za vzorčen z vidika celovitosti, saj zahteva odgovore na sedem
vprašanj (gl. opombo 13), med katerimi je posebej zanimivo, kakšno je
stanje zakonodaje na relevantnem področju v državah, ki pomeni največje konkurente prizadetim podjetjem.
V Nemčiji poznajo predhodno RIA že vrsto let, nekaj metod celo že od
leta 1960, zlasti na področjih socialne varnosti, davčnega sistema in varstva okolja ter urejanja prostora. Zanimiva je igra načrtovanja (simulacija).
Pri tem naj bi učinke presojali pod fikcijo, da načrtovani predpis v praksi
že velja, s tem da vlogo različnih subjektov prevzamejo v ministrstvu, ki
predpis pripravlja. Ta metoda je priporočljiva, če pravi pilot ni mogoč
(npr. varstvo pred naravnimi nesrečami) ali je predrag oz. preveč zamuden (npr. graditev objektov). Poleg simulacije uporabljajo še praktični
test, ko aplicirajo norme predvidenega predpisa v nastalo resnično življenjsko situacijo. Oba pristopa trajata običajno nekaj mesecev. Javnosti
ni obvezno vključiti, niti ne poznajo pisnih smernic. RIA naj bi vodila k
bolj smiselnemu strukturiranju predpisov, večji jasnosti izražanja in s
tem izboljšanemu razumevanju, bolj razjasnjenim pristojnostim organov.
Danska je izdala smernice o RIA leta 1993, zdaj so veljavne nove iz
leta 2000. Urejajo tako predhodno kot naknadno RIA za vse predloge zakonov. Vsebovane so izpeljave ustavnih določb, ki se tičejo zakonskega
urejanja po vsebinah (nepremičnine, davki itd.), in ratificiranih mednarodnih pogodb (predvsem o EU s poudarkom na štirih svoboščinah notranjega trga in protidiskriminatornih določbah ter o Evropski konvenciji
o človekovih pravicah). Pri posameznih vprašanjih se smernice sklicujejo
na specifične okrožnice predsednika vlade ali posameznih ministrstev
ter na posebni juridični zbornik iz leta 1989. Posebno zanimivo je poglavje smernic, ki terja od pripravljavcev zakona predhodni premislek, ali je
zakon kot oblika ukrepa najboljša alternativa za dosego zastavljenih ciljev.21 Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo posebne smernice o metodo21

Druge alternative so npr. ekonomski ukrepi na davčnem področju, samonadzor –
certifikati, sporazumi med državo in predstavniki gospodarstva, regulacija postopkov, usposabljanje in informiranje. Smernice zadevni premislek nalagajo zlasti na
gospodarskem področju, še posebej če gre za novo regulirana področja. Odgovoriti
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logiji ekonomskih posledic zakona za gospodarstvo in priročnik o oceni
administrativnih posledic za podjetja. Obvezna je vključitev javnosti, le
izjemoma šele po predložitvi predloga zakona v parlamentarno proceduro, sicer prej, in to prek interneta. Na nekaterih področjih je predvideno
predhodno soglasje Evropske komisije.
Na Švedskem poznajo na temelju parcialnih ukrepov iz prejšnjih
desetletij od leta 1998 sistem SimpLex, ki že z nazivom kaže na namen
poenostavitve zakonodaje. RIA se izvaja ne samo za zakone, ampak tudi
za akte regulatornih agencij in nekatere uredbe ter celo določene akte
pravnega reda Evropskih skupnosti.
Irska zakonodajna reforma se je začela izvajati šele konec devetdesetih, vendar je zastavljena zgledno, saj upošteva zlasti pomen postopka
sodelovanja javnosti pri predhodni presoji učinkov predpisov na družbo
in gospodarstvo. Leta 1999 je bil izdan vladni priročnik o izvajanju RIA.

UVAJANJE RIA V SLOVENSKI PRAVNI RED
KOT DEL REFORME UPRAVE
Slovenija ažurno spremlja delovanje in usmeritve OECD, čeprav kljub
prizadevanjem ni njena članica.22 Pri prenosu tujih dobrih praks o RIA
za Slovenijo vendarle veljajo določene omejitve, ki se vežejo zlasti na ureditev zakonodajnega postopka pri nas in možnosti uporabe virov. Ni pa
sporno, da je gibanje OECD in EU zavezujoč že v srednjeročnem obdobju, tako zasledujoč cilj učinkovitega reguliranja kot gradnje odprte družbe. Za zgled si lahko vzamemo zlasti majhne in izpričano demokratične
države, tipična je Irska. Glede na priporočila OECD in Sigma je ena
ključnih usmeritev, da je RIA del sistemske reforme javne uprave.
Slovenski pravni red nekaj določb v duhu RIA že vsebuje v poslovniku
vlade, parlamentarnem poslovniku, Zakonu o javnih financah23 in pod-

22

23

je treba na vprašanje, ali problem opravičuje javno intervencijo, pri čemer sta odločilni merili možnost učinkovite implementacije in sorazmernost stroškov. Če se odloči za pripravo zakona, je treba posebno pozornost nameniti jasni formulaciji namena zakona in uravnoteženju predvidljivih pozitivnih in negativnih posledic. Uveljavljeno naj bi bilo načelo liberalizacije, po katerem ima nadzor prednost pred sistemom upravnih dovoljenj.
Polnopravno članstvo v OECD je sicer ena izmed treh poglavitnih prioritet sedanje
pozicije, čeprav je ob bok članstvu v EU in NATO javnosti manj poznana. Med merili za vključitev OECD sicer izpostavlja tudi t. i. pravilo »major player«, torej odločujočo strokovno in politično vplivnost, kar Sloveniji oporekajo. Dodatne možnosti se
Sloveniji odpirajo po dveh poteh: 1 – ena izmed opcij je, da OECD kolektivno med
svoje članice sprejme vse države EU; 2 – Slovenija si utira pot v OECD tudi po posameznih področjih, tako npr. v zvezi z bojem proti korupciji, malim gospodarstvom;
v segmentu javne uprave pa je Slovenija februarja 2003 pridobila status opazovalke
v delovnih telesih odbora PUMA (Public Management and Good Governance).
Predvsem gre za obvezo predlagatelja zakona, da ob predložitvi akta v Državni zbor
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ročnem Zakonu o varstvu okolja. Nikakor pa ne moremo še govoriti o
vzpostavljeni RIA; še manj o institucionalizaciji posvetovanja z javnostjo.
Zato se po programu Vlade RS za leto 2004 oz. 2005 pripravlja predlog
zakona o sodelovanju javnosti pri odločanju, ki naj bi nadgradil že sprejeti in uveljavljeni Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03).
Že v letu 2001 je na Ministrstvu za notranje zadeve začela delovati medresorska delovna skupina, ki je pripravila nekaj strokovnih izhodišč
projekta RIA, vendar do konkretnih dejanj ni prišlo. Skupina je predlagala, da bi se RIA določila kot obvezna za predloge zakonov v vladnem
poslovniku. Žal je delo opazno zastalo oz. se je uveljavitev RIA prelagala
iz meseca v mesec in celo iz leta v leto zaradi pomanjkanja politične volje
(tako pri vsebinah kot postopkovno), pa tudi pomanjkanja praktičnih
znanj in veščin ter nejasne odgovornosti in pristojnosti posameznih sodelujočih organov. Zato lahko ugotovimo, da enako nekaterim drugim
evropskim državam slovenska politika po stopnji demokratične zrelosti
in odgovornosti žal ne dosega standardov OECD. Slovenija je še na začetku poti tako pri gradnji odprte družbe kot razvoju podpore gospodarskega in s tem trajnostnega družbenega razvoja.
Ne glede na všečnost, ki bi jo z uvedbo RIA v slovenski prostor, poželi
na ravni EU in OECD, mora Slovenija intenzivirati sodelovanje z javnostjo, uporabniki javnih storitev, gospodarstvom in civilno družbo, tudi zato
da bi odpravila oz. zmanjšala ključne razvojne probleme slovenske javne
uprave, med katerimi lahko leta 2004 izpostavimo: 1 – vsaj delno pretirano, notranje neusklajeno in predvsem mestoma neizvajajočo se regulativo; 2 – pomanjkljiv odnos do uporabnikov, zlasti gospodarskih subjektov, z vidika zavedanja, da je uprava v službi ljudi in ne sme in more biti
samozadostna; 3 – že zaradi pomanjkanja oblikovanja vizije in ciljev neučinkovit način upravljanja kadrovskih in drugih virov; 4 – le proklamirapoda tudi predvidene finančne in druge posledice zakona. Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) pravi: »Obrazložitev zakona
ali drugega predpisa, ki se predlaga v sprejem vladi, mora vsebovati oceno finančnih
posledic za proračun, iz katere mora biti razvidno, ali predlagani predpis povečuje
ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna. Ocena finančnih posledic mora vsebovati:
1. predvidene spremembe prejemkov in izdatkov proracuna za prihodnja tri leta;
2. predloge za pokrivanje povečanih izdatkov proračuna ali
3. predloge za nadomestitev zmanjšanih prejemkov proračuna in
4. mnenje ministrstva, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa
občine.«
Podobno poslovnik Vlade RS izrecno terja, da pripravljavci gradiv predočijo tudi
predvideno povečano obremenitev sodišč in javne uprave, če bodo rešitve sprejete.
Nadzor nad izvajanjem teh določb je (bil) v praksi le formalne narave, kar so pripravljali pogosto izkoriščali z dikcijo, kot je »Predlog zakona nima znatnih neposrednih finančnih posledic.« Seveda je treba opozoriti, da tudi dobronamerni pripravljavci kaj drugega niso mogli napisati zaradi popolnega pomanjkanja metodologij vrednotenja in nikakršnih možnosti usposobitve.
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no, a v resnici pomanjkljivo krčenje klasične (državne) uprave. RIA in
postopki odprte družbe so nedvomno instrumenti, ki bi se neposredno
nanašali na prvo in drugo točko, posredno na druge dimenzije trenutne
slovenske uprave. Regulatorni slovenski okvir ni zadovoljiv, ker ne upošteva vpliva na učinkovitost konkurence, tako zlasti manjka ukrepov za
spremembo zakonodaje v smeri odprave administrativnih ovir in privatizacijo ter poenostavitve in združevanja postopkov, njihove standardizacije in informatizacije. V tem kontekstu je posebej pohvaliti prizadevanja
glede priprave strokovnih podlag za politično odločanje, kot je Strategija
razvoja Slovenije – izzivi prihodnosti (2004–2013).24

SKLEPNE UGOTOVITVE
Če povzamemo, se mora Slovenija čim prej zavezati za uvedbo RIA. Pri
tem ne zadošča vključitev nekaj členov v vladni poslovnik ali predlog zakona o sodelovanju javnosti pri odločanju, temveč je zelo pomembna
stalna politična podpora za dosledno izvajanje RIA. Če bo doseženo slednje, nujno na ravni predsednika vlade, bodo prej ali slej izpolnjeni drugi
pogoji, kot sta oblikovanje podrobnejše metodologije za vplive na gospodarstvo in usposobitev nosilcev priprave predlogov zakonov po posameznih ministrstvih in v občinah. Ob tem naj opozorimo na skorajda banalno vprašanje časovne umestitve RIA v zakonodajni postopek. Namreč
OECD ugotavlja pomen čim bolj zgodnje izvedbe RIA, sicer se pripravljene rešitve ne spreminjajo in RIA pomeni le formalni dodatek ali celo
opravičilo politično najbolj sprejemljivim ukrepom.
RIA ob vrsti pozitivnih učinkov, naj še enkrat izpostavimo zlasti demokratizacijo postopkov sodelovanja uprave z javnostjo in izboljšano stroškovno učinkovitost regulatornih ukrepov za gospodarstvo in druge, ni
čarobna paličica, ki bi zagotovila idealen, utopistično lep pravni red, temveč je orodje, katerega dosledna raba poda politiki ob odločanju strokovno neoporečne alternative. RIA je pripomoček za sprejemanje dobrih
odločitev; je torej nekako le forma, ki jo je treba zapolniti z vsebino. Vsebino pa dobimo v prvi vrsti z določitvijo vrednostnih prioritet in ciljev
reforme (slovenskega) javnega sektorja. Za pozitivne učinke RIA je potreben čas, kar pomeni, da moramo začeti čim prej.

24

Strategija se pod vodstvom vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj
pripravlja od julija 2003. Po potrditvi na vladni seji pomladi 2004 je določen postopek javne razprave, nato prilagoditve in sprejem. V povezavi z omenjeno strategijo
se pripravlja tudi že dlje načrtovan akt o koordinaciji pomembnejših vladnih politik,
predvidoma uredba o usklajevanju razvojnih politik. Ta uredba naj bi s postopkovnimi standardi prispevala k bolj kakovostnim odločitvam, zlasti na področjih gospodarstva, regionalnega razvoja, urejanja prostora, javne uprave itd.
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SUMMARY:
Regulatory Impact Analysis around the World,
in EU and in Slovenia
It has been only a decade since OECD issued the recommendations
and later on defined the best practices on the regulatory impact
analysis/assessment (RIA). RIA has its origins in economics, being
upgraded into an instrument incorporating economic, social and
legal elements as well. RIA is meant to detect the key positive and
negative impacts of major public policies on society, economy, business sector, trade unions, civil society, citizens etc. The average
country makes around 200 RIA uses annually. RIA has been developed and used in order to improve the quality of regulation and consequently its implementation. The key purpose of RIA is also reduction of costs caused by regulation. RIA means special methodology,
detailed to emphasize influence on competitiveness of key market
players. One of the most important elements of RIA is public consultation. It leads to open society; from information to consultation and
later on to participation. EU follows the objectives and practices set
within individual member states (Great Britain, Denmark, Netherlands etc.) and from 2001 in its institutions, especially parliament
and commission. There is also the Better Regulation Group established in 2003 within European Public Administration Network. In
2001 so called Mandelkern Group issued the final report on guidelines for regulatory reform of EU. It was identified that regulation is
responsible for 4–6 % GDP and at least 15 % of it could be avoided
(40 milliards euros). Slovenia is just starting its way toward open
society and support for economic and sustainable social development, since the political culture still does not follow the level of European one (in the sense of democratisation). One could argue that
there have been some steps made such as passing the Act on the Access to Information of Public Character (2003), but these are just of
formal nature. Therefore sectoral strategies and also national strategy on development of Slovenia, covering the first ten years in EU,
stress that RIA and building up open government and society are
necessities for further development.
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INTEGRACIJA SLOVENSKEGA
UPRAVNEGA PROSTORA
V SKUPNI EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR
GORDANA ŽURGA*
V prispevku je predstavljena vloga menedžmenta v slovenski javni
upravi, zlasti z vidika integracije slovenskega upravnega sistema v
skupni evropski upravni prostor. Vizija Vlade Republike Slovenije,
zapisana v Strategiji nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003–2005, je oblikovati tako javno upravo, ki bo delovala po načelih zakonitosti, pravne varnosti in predvidljivosti, politične nevtralnosti, usmerjenosti k uporabniku, odprtosti in preglednosti,
kakovosti, uspešnosti in učinkovitosti, ter da bo pri tem dosegla rezultate, primerljive javnim upravam v državah Evropske unije. Temeljna smer razvoja slovenske javne uprave je vzpostavljena, in
sicer v smeri večanja vloge menedžmenta v upravi, večje učinkovitosti ter usmerjenosti k rezultatom in strankam/uporabnikom uprave.
Za (nadaljnjim) razvojem slovenske javne uprave stoji več konceptov oziroma pristopov, ki pa se medsebojno dopolnjujejo; zlasti velja
izpostaviti javni menedžment, različne sheme kakovosti in poslovne
odličnosti ter procesno naravnanost. Njihovi povezovalni elementi
so močni in sestavljajo jedro udejanjanja sprememb, hkrati pa omogočajo načrtovanje in spremljanje razvoja iz različnih zornih kotov.
Procesna naravnanost je tista, ki omogoča celovito obvladovanje
procesov, saj vsi procesi v upravi niso domena zgolj posamezne institucije, številni procesi so čezsektorski in medorganizacijski, veliko
procesov postaja tudi vedno bolj vertikalnih, ter je tista, ki omogoča
in celo pogojuje udejanjanje pomembnih programov, kot je to npr.
program e-uprava. Slovenija se je v številne programe in iniciative
Evropske unije (EU), ki se nanašajo na razvoj upravnih sistemov ter
na izmenjavo izkušenj, znanja, idej in dobrih praks, dejavno vključevala že pred 1. majem 2004, zdaj pa ima priložnost, da prek svojega
sodelovanja in vplivanja, prispevanja kreativnosti in zagotavljanja
prepoznavnosti še močneje sooblikuje ter bogati skupno evropsko
prihodnost.
*

Dr. Gordana Žurga, docentka na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani
in podsekretarka v Direktoratu za javno upravo Ministrstva za notranje zadeve.
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VLOGA MENEDŽMENTA V SLOVENSKI UPRAVI
Dinamične in korenite spremembe, ki se odvijajo pri večini segmentov
sodobnega okolja, opredeljujejo in vplivajo na konkurenčnost in obstoj
podjetij, konkurenčnost narodnih gospodarstev in celih držav: svetovna
demografska gibanja, tehnološki razvoj, zlasti razvoj informacijske in
telekomunikacijske tehnologije, pa tudi spremembe v družbenih vrednotah, načinu poslovanja in delovanja. Vedno bolj pomemben dejavnik razvoja je znanje. Razvijajo in razširjajo se nove tehnologije, pojavljajo se
nove, bolj učinkovite in transparentne oblike organiziranja. Socialne in
kulturne raznolikosti se uporabljajo kot vzvod za kreativnost in inovativnost, kar po eni strani zahteva, po drugi strani pa omogoča manj hierarhične in fiksne metode upravljanja. Novo upravljanje bo zahtevalo tudi
nove načine in sredstva za sprejemanje in implementacijo odločitev. Izziv
in priložnost bo zagotoviti, da bodo ljudje imeli zadostne zmogljivosti za
učenje in priložnosti za uporabo znanja ter da bodo uspešno usklajevali
strpnost, tekmovalnost in sodelovanje.
Globalizacija kot fenomen vključuje hkratno tekmovanje in sodelovanje; pomeni soodvisnost in zato soodgovornost. Globalizacija pomeni, da
so pritiski, s katerimi se soočajo organizacije tako v zasebnem kot v javnem sektorju in tudi države kot celote, globalni – vendar pa so globalne
tudi možnosti in priložnosti za njihovo delovanje in vplivanje. Vprašanje
je, kako najti pravo ravnovesje ekonomske učinkovitosti, socialne pravičnosti, skrbi za okolje ob hkratnem upoštevanju etike, vrednot in nacionalnih značilnosti.
Vlade vedno bolj delujejo v razmerah, ko se večina zadev obravnava
mednarodno. Vedno manj zadev ostaja izključno »domačih«. Tekmovanje za mednarodne investicije pomeni, da večina tradicionalno domačih
zadev, kot so npr. izobraževanje in usposabljanje, davčno področje, socialno varstvo, gospodarska ureditev, delovna zakonodaja ipd., postaja
mednarodnih, takšne so celo vladne politike na področju javnega menedžmenta, saj vplivajo na učinkovitost in uspešnost drugih politik. Iz
tega sledi, da morajo biti politike vedno bolj konsistentne oziroma konkurenčne glede na gibanja pri glavnih trgovinskih partnerjih. Obstaja
tudi nekaj področij, ki jih vlade preprosto ne morejo nadzirati. Informacijska tehnologija je npr. odpravila zmožnost držav, da se izolirajo od zunanjega sveta. Nadzor na tem področju ni mogoč, saj je informacijska revolucija preprosto demokratizirala dostop do tehnologij in informacij.
Rezultat tega je, da tudi svoboda govora in človekove pravice ter svoboščine postajajo vedno bolj mednarodna zadeva.
Za vsako novo članico Evropske unije, tudi za Slovenijo, je torej pomembna evropeizacija javnih politik in modernizacija javne uprave ter
krepitev izvajanja in uveljavljanja politik. Hkrati morajo vlade izboljšati
delovanje svojih državnih uprav. Te morajo postati bolj fleksibilne, različ-
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ni njihovi resorji oziroma področja in agencije morajo imeti več avtonomije za sprejemanje odločitev in seveda več pristojnosti. Vloga menedžmenta v javni upravi se torej krepi. Lep primer je npr. črpanje sredstev
EU. Najprej mora država vzpostaviti prave institucije in postopke. Za
maksimiziranje teh sredstev iz strukturnih skladov EU mora država
vzpostaviti/zagotoviti tudi ustrezna nacionalna sredstva. Ker je v državi,
ki ima proračunski deficit, politično težko povečati davke, da bi ti povečali prihodke države, bi bilo treba zmanjšati porabo. Slednja pa vodi v
manjše absorbiranje strukturnih sredstev EU, ker država na možna
evropska sredstva ne more ustrezno odgovoriti z lastnim denarjem.
Edina alternativa je torej, da država poveča učinkovitost svoje javne uprave, javnih programov in celotne javne porabe. Če hoče država maksimizirati finančne koristi iz članstva v EU, mora torej doseči učinkovitost
javne porabe, kar se nanaša na vsa področja njenega delovanja in na vse
segmente njene odgovornosti.
Globalizacija ima torej izjemen vpliv tudi na nadaljnji razvoj upravnih
sistemov. Vloga države in njene uprave se namreč spreminja in narekuje
partnersko vlogo države, kjer država skupaj z vsemi drugimi družbenimi
podsistemi kot enakopravna partnerica skrbi za uspešen razvoj celotnega
družbenega sistema. Poudarjen je medsebojni vpliv javnega in zasebnega
sektorja ter doseganje ravnotežja med izvršno, zakonodajno in sodno oblastjo na eni strani in zakoni trga, industrije in uporabnikov na drugi
strani, pri tem pa je treba upoštevati njihove specifičnosti. Zavedati se
moramo tudi, da postajajo z vstopom Slovenije v Evropsko unijo številni
procesi v slovenskem upravnem sistemu bolj vertikalni, vedno bolj v
ospredje bodo prihajali novi načini delovanja in organiziranja kot npr.
mreženje (networking), virtualne organizacije idr.

EVROPSKA UNIJA IN SKUPNI EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR
Integriteta EU kot sistema je odvisna od zmožnosti in pripravljenosti
vsake države članice, da prispeva k skupnemu odločanju in da se (nato)
ravna po skupnih pravilih. Te vloge participacije in izvajanja so postale s
širitvijo EU 1. 5. 2004 še bolj pomembne, saj je število članic EU zdaj bistveno večje, še bolj kot to pa sta pomembna: povečanje stopnje in obsega
interakcij ter komunikacij med posameznimi deli sistema in funkcioniranje sistema kot celote.
Če so se nove države članice EU med svojimi pripravami na vstop v EU
osredotočile zlasti na vzpostavitev novih institucij in postopkov ter na
sprejemanje novih zakonov in pravil – pretežno kvantitativni vidik – se
bodo zdaj morale osredotočiti bolj na kakovostni vidik:
– zagotavljati, da bodo nove institucije in postopki delovali učinkovito,
– uspešno udejanjati pravila skupnega sistema,
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– zadovoljivo obvladovati pritožbe prizadetih fizičnih in pravnih oseb,
– zagotavljati pričakovane javne storitve.
Da bodo nove države članice EU tudi uspešne države članice EU, morajo
vzpostaviti široko usposobljenost svojih institucij in uprave. Za to pa
bodo morale inovirati in identificirati rešitve, primerne njihovim domačim razmeram in tudi njihovi tradiciji. Ravno tako morajo inovirati za
maksimiziranje koristi iz članstva v EU.
Uspešno članstvo v EU Nicolaides (2003) opredeli kot:
– zmožnost države, da vpliva na pravila celotnega sistema, tako da ta
čim bolj ustrezajo lastnim nacionalnim interesom,
– rigorozno izvajanje skupnih pravil,
– izkoriščanje vseh priložnosti, ki jih zagotavlja enotni trg,
– maksimiziranje absorbiranja sredstev EU.
Doseganje pravih ekonomskih pogojev za absorpcijo sredstev EU za izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja novo skupno okolje, je za nove države članice EU – tudi za Slovenijo – velik izziv. Pomembno je tudi dejstvo,
da EU s svojim obsežnimi mrežami med državami članicami, številnimi
programi skupnosti in njenim ogromnim trgom ponuja širok nabor priložnosti tako javnim organom kot tudi zasebnemu sektorju. Javnim organom ponuja možnost učenja in sodelovanja z ustreznimi javnimi organi
drugih držav. Za zasebni sektor odpira številne priložnosti za čezmejno
sodelovanje in investiranje ter podporo iz R & D programov EU in financiranje majhnih ter srednje velikih podjetij (SME). Za to, kako izkoristiti
priložnosti na tem področju, EU ne ponuja receptov ali priročnikov, pač
pa to zahteva načrtovanje, strateško pripravo in tudi investiranje, tako od
organov javne uprave kot gospodarskih subjektov.

Evropski upravni prostor in njegovo nadaljnje izgrajevanje
Evropski upravni prostor zajema izdelane evropske politike in pravila, ki
vključujejo aktivno vlogo nacionalnih uprav. Evropski upravni prostor je
okolje, v katerem morajo nacionalne uprave za zagotovitev poenotenja
pravic državljanov in gospodarskih subjektov v Evropski uniji jamčiti homogeno raven učinkovitosti in kakovosti svojih storitev. Pomembna je
sposobnost uprav držav članic EU, da prispevajo k oblikovanju evropskih
javnih politik, in nato njihova sposobnost, da te politike polno in učinkovito implementirajo. Med glavnimi skupnimi izzivi evropskim javnim
upravam za nekaj prihajajočih let sta ravno razširitev EU in naraščajoča
digitalizacija. V prihodnosti bo treba doseči večjo integracijo in koordinacijo politik upravnih reform držav članic EU. Skupaj z močnejšo evropsko integracijo bo to zahtevalo večjo homogenizacijo upravnih sposobnosti držav članic.
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Homogenizacija sposobnosti upravnih sistemov ne pomeni, da bodo
te imele identične institucije ali javne uprave, ne oziraje se na njihovo
zgodovino ali specifičnosti posamezne države. Tisto, kar je treba harmonizirati, je delovanje na relevantnih upravnih področjih: kvantitativno in
kakovostno raven javnih storitev, ki so signifikantne za politike EU.
Pomembni sta učinkovitost in kakovost storitev. Nadaljnja opredelitev
skupnega evropskega upravnega prostora bo morala temeljiti na ciljih
glede učinkovitosti in kakovosti javnih storitev kot skupne oziroma krovne težnje vseh držav članic EU.
Nadaljnje izboljševanje skupnega evropskega upravnega prostora se
nanaša zlasti na (D’Orta, 2003):
– evropski ravni na zbiranje in procesiranje podatkov, ki se nanašajo na
dejavnosti in dosežke uprav posamezne države članice EU; s tem je
povezana zmožnost opredelitve standardov, izvajanja analiz in evalvacij, opredelitev zanesljivih skupnih pokazateljev napredka javnih storitev. Primer: merjenje in vrednotenje sposobnosti za angažiranje sredstev iz evropskih strukturnih skladov, v povezavi z mehanizmi za
spodbujanje bolj učinkovitega menedžmenta;
– primerjalne preglede sistemov posameznih držav oziroma njihovega
delovanja (country reviews, peer reviews) kot orodja za vrednotenje in
spodbujanje napredka upravnega sistema posamezne države članice
EU;
– izboljševanje regulative in pravil delovanja;
– e-upravo,
– usposabljanje javnih uslužbencev.

EPAN – European Public Administration Network
Namen delovanja mreže je zlasti podpora pri izmenjavi izkušenj, idej,
informacij o programih ter razvoj skupnih orodij za uporabo v javnih
upravah držav članic EU in v Evropski komisiji. Delovanje mreže je v
osnovi neformalno. Mandat njenega delovanja pa so odločitve, resolucije
in srednjeročni programi, ki jih sprejmejo ministri, pristojni za javno
upravo, in generalni direktorji za javno upravo, ter prioritete vsakokratnega predsedstva EU. Programi sodelovanja so naslednji:
– innovative public services/inovativne javne storitve,
– human resource management/upravljanje človeških virov,
– e-government/e-uprava,
– better regulation/boljša regulativa.
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V preglednici so po programih podani poudarki delovanja v letih
2004–2005:1
Innovative Public Services
Usmerjenost zlasti v kakovost storitev za državljane in gospodarske subjekte ter v različne pristope za
nenehno ustvarjanje najboljše možne kakovosti v času, v povezavi z ‘value for money’.
Glavna področja delovanja v obdobju 2004–2005:
– skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (CAF),
– konference o kakovosti,
– benchmarking,
– komunikacije,
– stalni razvoj ustreznih metod dela.
Human Resources Management
Delovanje na tem področju se v obdobju 2004–2005 osredotoča bolj podrobno na ključne dejavnike
uspeha v povezavi s prihodnjimi izzivi.
Nova področja obravnave so zato:
– inovativni sistemi HRM,
– strategije HRM v podporo organizacijskim spremembam v resorjih/področjih državne uprave,
– pokojninski sistemi v javnem sektorju,
– integriteta v javni upravi in
– usposabljanje javnih uslužbencev.
E-Government
To področje pomeni tudi horizontalni povezovalni program za inoviranje v javnih upravah EU.
V obdobju 2004–2005 bo fokus zlasti na:
– medvladnem sodelovanju, interoperabilnosti in panevropskih storitvah,
– organizacijskih spremembah in znanju ter veščinah, zahtevanih za e-upravo,
– spremljanju in evalvaciji delovanja e-uprave ter njenih koristi.
Better Regulation
Izboljševanje kakovosti regulative tako na ravni skupnosti kot na nacionalni ravni.
Glavna področja v letih 2004–2005:
– ocenjevanje vpliva,
– posvetovanje,
– poenostavljanje,
– dostopnost do regulative,
– prenosljivost (transpozicija),
– uspešne strukture.

1

Mid term programme 2004–2005 for co-operation in public administrations, 2003.
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TEMELJNA IZHODIŠČA IN DEJAVNOSTI SLOVENIJE
ZA INTEGRACIJO V EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR
Konkurenčnost slovenskega gospodarstva in odlična kakovost
Slovenija je kot manjša država zelo soodvisna od globalnih tokov gospodarjenja, prostega pretoka ljudi, prenosa tehnologij in gibanja kapitala,
tudi zaradi visokega deleža izvoza (Regvar, 2001). Skrb za konkurenčnost
slovenskega gospodarstva še naprej ostaja eden od temeljnih ciljev države. Že leta 2002 je bilo v proračunskem memorandumu zapisano, da
»možnosti za izkoriščanje prednosti, ki jih ponuja članstvo v EU, niso
odvisne le od uspešno sklenjenih pogajanj in prilagoditve pravnega ter
upravnega sistema, ampak tudi od razvoja gospodarskega in pravnega
okolja, ki bo zagotavljalo narodnemu gospodarstvu obstoj v razmerah, ki
bodo zahtevnejše od sedanjih«. Tudi v proračunskem memorandumu za
leti 2004 in 2005 je zapisano, da želimo namesto zgolj sprotnega reševanja političnoekonomskih problemov ustvariti okolje za ustvarjalni družbeni razvoj, utrjevanje kulturne samozavesti in identitete države.
Pomembno vlogo pri rasti konkurenčnosti in izboljševanju uspešnosti
v pogojih globalizacije ima tudi obseg javne porabe. Velik javni sektor
namreč ni združljiv z dinamičnim tržnim gospodarstvom, saj se gospodarstvo krepi z več trga in ne z naraščanjem javnih izdatkov, kar narekuje potrebo po usklajenosti porabnikov javnih sredstev in tistih, ki ta
sredstva prispevajo. Eno od pomembnih meril, ki določajo konkurenčnost države, pa je učinkovita uprava.
Odlična kakovost je cilj, ki si ga je Slovenija postavila že leta 1993 in
ga zapisala v Nacionalni program kakovosti. Vizija nacionalnega programa kakovosti je, da Slovenija postane v zavesti evropske in svetovne javnosti prepoznavna kot država kakovosti in blaginje. Izvajanje programa
je bilo časovno umeščeno v obdobje do leta 2020: 1993–2000: evropska
in mednarodna primerljivost; 2001–2010: konkurenčna in kompetitivna
kakovost; 2011–2020: odlična kakovost.
Vidimo, da se cilji slovenskega nacionalnega programa kakovosti prekrivajo s cilji, ki si jih je Slovenija postavila pri konkurenčnosti narodnega gospodarstva in z zunanjepolitičnimi cilji, vsi ti pa morajo rezultirati v
ustvarjanju možnosti za kakovostno delo in življenje državljanov Republike Slovenije.
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Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja
2003–2005
Vizija Vlade Republike Slovenije je oblikovati tako javno upravo, ki bo
delovala po načelih zakonitosti, pravne varnosti in predvidljivosti, politične nevtralnosti, usmerjenosti k uporabniku, odprtosti in preglednosti,
kakovosti, uspešnosti in učinkovitosti, ter bo pri tem dosegla rezultate,
primerljive javnim upravam v državah EU.
Strategijo nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja 2003–2005
je Vlada Republike Slovenije sprejela julija 2003. V njej so opredeljeni
podrobnejši cilji razvoja slovenske javne uprave glede uspešnosti in učinkovitosti, kakovosti in odzivnosti; uslužbenskega sistema in sodobnega
upravljanja kadrovskih virov in optimizacije poslovnih procesov ter sodobne organizacije uprave. V preglednici so prikazani cilji po prednostnih področjih razvoja slovenske državne uprave in lokalne samouprave,
kot so opredeljeni v strategiji:
Upravljanje kadrovskih virov
– načrtno, sistematično in racionalno upravljanje kadrovskih virov (boljši izkoristek kadrovskih virov,
povečanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov),
– uslužbenski sistem v javni upravi, ki bo temeljil na izbiri po merilih strokovne usposobljenosti in bo
spodbujal nadpovprečno delovno uspešnost,
– transparenten, fleksibilen in obvladljiv plačni sistem,
– profesionalna in politično nevtralna uprava,
– vzpostavitev vrhunske menedžerske strukture; krepitev vloge in odgovornosti menedžmenta,
– uvedba strateškega kadrovskega načrtovanja in fleksibilnega razporejanja zaposlitvenih kvot med upravne organe,
– večja mobilnost kadrov med organi javne uprave in večja fleksibilnost pri premeščanju in pri razporejanju
dela,
– večja možnost nagrajevanja glede na delovno uspešnost,
– preprečevanje avtomatizmov pri napredovanju; povezava napredovanja z delovno uspešnostjo in
kariernimi potenciali posameznika,
– dvig motivacije menedžerskih struktur za racionalizacijo poslovanja,
– dvig zadovoljstva in motiviranosti za delo v upravi,
– »učeča se uprava«,
– vzpostavitev enotne organizacijske kulture s poudarkom na usmerjenosti k uporabnikom,
– krepitev sodelovanja s civilno družbo in razvijanja partnerstva s sindikati.
Funkcionalno in organizacijsko prestrukturiranje javne uprave
– optimalna in racionalna organizacijska struktura na temelju opredelitve funkcij in poslovnih procesov,
– odpravljanje administrativnih ovir in preprečevanje uvajanja novih,
– prožnost organizacijskih struktur,
– projektna naravnanost upravnih organizacij,
– decentralizacija upravnega odločanja na ravni državne uprave – lokalna samouprava.
Poslovni procesi v upravi in e-uprava – standardizacija, optimizacija in informatizacija upravnih
postopkov ter drugih poslovnih procesov
– optimizacija in racionalizacija funkcij in organizacije uprave,
– usmerjenost k uporabniku,
– prenos nekaterih funkcij ožje uprave v širši javni sektor,
– uvajanje strateškega menedžmenta in obvladovanja sprememb,
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– povečanje koordinacijske sposobnosti uprave,
– povečanje dostopnosti uprave, zagotavljanje obveščenosti, večja odprtost,
– zmanjševanje stroškov poslovanja uprave in pospešitev poslovnih procesov,
– intenzivno uvajanje elektronskih storitev v javni upravi in omogočanje elektronskega poslovanja javne
uprave z državljani in zasebnim sektorjem,
– omogočanje izbire (konkurence) uporabnikom upravnih storitev, kjer je to mogoče.
Upravljanje kakovosti v upravi in usmerjenost javne uprave k uporabniku
– spodbujanje in krepitev upravljanja kakovosti,
– celostni pregled uspešnosti upravnih organizacij,
– primerljivost z evropskimi javnimi upravami in z zasebnim sektorjem,
– usmerjenost k uporabniku, razvoj partnerskih odnosov z državljani, zasebnim sektorjem, nevladnimi
organizacijami in drugimi deli družbenega sistema,
– dvigovanje standardov kakovosti storitev in povečanje zadovoljstva uporabnikov,
– razširjanje in nagrajevanje dobrih praks ter njihov razvoj v ustrezne standarde.
Odprta javna uprava
– zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja,
– zagotavljanje kakovostnega nabora javnih informacij na svetovnem spletu,
– ublažitev »demokratičnega deficita« javne uprave,
– kakovostnejši predpisi, drugi splošni pravni akti in politični akti,
– partnerski odnos med javno upravo in civilno družbo,
– izboljšanje kakovosti predpisov in drugih aktov državnega zbora, vlade in ministrov,
– krepitev spoštovanja do civilne družbe in sodelovanja s civilno družbo ter razvijanja partnerstev z
nevladnimi organizacijami.
Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnofinančnih sredstev ter uspešnosti poslovanja
sektorja država
– povečati obvladljivost javnofinančnih odhodkov,
– zagotoviti prestrukturiranje proračunskih odhodkov,
– razširiti javnofinančne mehanizme spodbujanja varčevanja in racionalizacije,
– povečati transparentnost javnofinančnih tokov,
– povečati učinkovitost ter uspešnost sektorja država.

Med ključnimi dejavniki uspeha nadaljnjega razvoja slovenske javne
uprave je v strategiji navedena tudi ustrezna umestitev celotnega razvoja
javne uprave in posameznih delov, zlasti upravljanja kadrovskih virov,
javnih financ in razvoja informacijske družbe kot strukturnih vladnih
politik pri vključitvi v Evropsko unijo.

Program za učinkovit vstop v Evropsko unijo
Vlada Republike Slovenije je julija 2003 sprejela Program za učinkovit
vstop v Evropsko unijo. V uvodu programa je navedeno, da »mednarodne
primerjave dokazujejo, da smo uspešni na področju makroekonomskih
pogojev gospodarjenja in tudi pri zagotavljanju uravnoteženega socialnega in okoljskega razvoja. Primerjalno pa bi bilo treba izboljšati podjetniško konkurenčnost, delovanje javne uprave in učinkovitost celotnega
javnega sektorja.« Ukrepi programa so zato namenjeni tudi izboljšanju
teh rezultatov.

328

XSLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTIX

Program za učinkovit vstop v EU vsebuje kratkoročne ukrepe kot podlago potrebni prilagodljivosti za čim mehkejšo in učinkovitejšo vključitev
z namenom, da se zmanjšajo vstopna tveganja in hkrati povečajo sposobnosti za izkoriščanje prednosti članstva. Program zajema naslednja
področja: gospodarstvo, regionalni razvoj in regionalizem, zdravstvena
reforma, reforme javnega sektorja in nadaljevanje reformnih procesov v
javni upravi, uresničevanje načel pravne države, zunanja politika in kulturna identiteta. Za področje reforme javnega sektorja in nadaljevanje
reformnih procesov v javni upravi je vlada opredelila naslednje razvojne
cilje:
– kakovostnejše in učinkovitejše opravljanje javnih storitev in usmerjenost k dosežkom,
– večja kakovost predpisov,
– uporabnikom prijazna uprava,
– partnerski odnos s civilno družbo,
– smotrnejša poraba danih finančnih virov ali zmanjševanje javnih izdatkov.
Pri izboljševanju delovanja državne uprave gre zlasti za uvajanje oziroma
še močnejše uveljavljanje načel menedžmenta, zlasti po vzoru t. i. novega
javnega menedžmenta. Vlada je zato na področju Povečevanje učinkovitosti državne uprave in racionalizacija njenega dela (A3) v program zapisala
ukrepe, prikazane v spodnji preglednici:
Povečevanje učinkovitosti državne uprave in racionalizacija njenega dela (A3)
– nadaljevanje standardizacije in optimizacije poslovnih procesov, zlasti upravnih postopkov;
– večja raba elektronskega poslovanja za komuniciranje med državo in državljani ter pravnimi subjekti (edohodnina, e-DDV, elektronska javna naročila, vlaganje zahtevkov, registracije, dostop do registrov, ipd.);
– do konca leta 2004 omogočiti državljanom, da z e-poslovanjem opravijo večino obveznosti oziroma
storitve države;
– še naprej omogočati državljanom brezgotovinsko plačevanje obveznosti do države;
– baziranje kadrovske politike predvsem na povečevanje učinkovitosti zaposlenih, v kombinaciji z
organizacijskimi rešitvami, usposabljanjem zaposlenih na obstoječih delovnih mestih oziroma razporejanjem zaposlenih na naloge, ki jih bodo lahko učinkoviteje opravljali ipd.;
– spodbujanje vseh oblik usposabljanja javnih uslužbencev, ki so usmerjene k povečevanju učinkovitosti
uprave in racionalizaciji postopkov ter še posebej oblik usposabljanja, povezanih z vključevanjem
Slovenije v mednarodne povezave;
– pravljanje kakovosti in usmerjenosti uprave k uporabniku, uporaba modelov ocenjevanja kakovosti in
poslovne odličnosti;
– nadaljevanje uvajanja elektronskega poslovanja pri izmenjavi podatkov med registri in uradnimi
evidencami, skladno s strategijo e-poslovanja v državni upravi za obdobje do konca leta 2004.
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Prioritete Slovenije na področju evropskih zadev v letu 2004
V dokumentu Prioritete Slovenije na področju evropskih zadev v letu
2004 iz aprila 2004 je opredeljeno, da bo Slovenija pri aktivnem soustvarjanju pravil in politik na evropski ravni sledila načelom odgovornosti
izpolnjevanja članstva in konstruktivnega sodelovanja med državami članicami. V okviru tega se bo zavzemala za krepitev in poglabljanje pristojnosti na ravni EU ter za odločanje v okviru skupnih institucij EU (komunitarna metoda). V dokumentu je tudi predvideno, da bo Slovenija, kljub
visoki stopnji usposobljenosti za članstvo, tudi po vstopu potrebovala še
določeno obdobje, v katerem se bo popolnoma vključila v delovanje
Unije. Med štirimi ključnimi prioritetami delovanja Slovenije v okviru
EU je na prvem mestu zapisana:
Učinkovita vključitev v EU in nadaljnje širitve EU
• učinkovita vključitev v EU:
• – nadaljevanje prilagajanja slovenskega pravnega reda,
• – vključitev v odločanje o zakonodajnih in drugih aktih EU,
• – prevzem evra,
• – vzpostavitev zunanje meje,
• – učinkovito črpanje sredstev kohezijske politike in sredstev jamstvenega dela Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada ter schengenskega vira;
• nadaljevanje širitve.

Od naštetih posebej izpostavljamo Učinkovito črpanje sredstev kohezijske
politike in sredstev jamstvenega dela Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in
jamstvenega sklada ter schengenskega vira. To namreč sodi med prioritetne
naloge Slovenije v letu 2004 in vključuje izvedbo razpisov ter čim prejšnji
začetek izvajanja projektov kohezijske politike.2 Sem sodi tudi priprava
zadostnega števila kakovostnih projektov nevladnih partnerjev. Prav
tako med prioritetne naloge v letu 2004 sodi tudi dodatna krepitev administrativne usposobljenosti organov, vključenih v koordinacijo, izvajanje
in nadzor projektov omenjenih skladov. Gre tako za kadrovsko okrepitev
organov kot tudi za dodatno izobraževanje obstoječega kadra. Od sposobnosti učinkovitega črpanja omenjenih sredstev bo namreč močno
odvisno, ali bo Slovenija v obdobju do konca 2006 tudi dejansko neto
prejemnica sredstev iz evropskega proračuna.
Kljub splošni oceni, da je Slovenija med vsemi pristopnicami najbolje
pripravljena in da je dosegla visoko stopnjo usklajenosti, pa mora po
vstopu opraviti še nekatere dokončne prilagoditve na področju zakonodaje in delovanja institucij. Evropska komisija je osnovala t. i. Prehodni
vir 2004–2006, s katerim bo novim državam članicam pomagala pri
krepitvi administrativne usposobljenosti za izvajanje pravnega reda EU.
2

Prioritete Slovenije na področju evropskih zadev v letu 2004, april 2004.
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Slovenija mora v letu 2004 predložiti načrt koriščenja teh sredstev za leti
2005 in 2006.

Sodelovanje v EPAN
Slovenija sodeluje v European Public Administration Network (EPAN) od
leta 2003, ko smo bili povabljeni k sodelovanju kot država pristopnica.
Sodelujemo v vseh programih: Better Regulation, E-Government, Human
Resources Working Group ter Innovative Public Services Group; za posamezna vsebinska področja so oblikovane še nadaljnje delovne skupine
ali celo podskupine. Posebno sodelovanje je vzpostavljeno na ravni
direktorjev, odgovornih za področje javne uprave. Za Slovenijo je sodelovanje v EPAN pomembno zlasti iz dveh razlogov:
– izmenjave relevantnih informacij in širšega ovrednotenja lastnih razvojnih prizadevanj, ter za
– tvorno sodelovanje in sooblikovanje skupne evropske bodočnosti na
segmentu delovanja lastnega upravnega sistema kot tudi skupnega
evropskega upravnega prostora.
Analiza3 delovanja EPAN, izvedena pred zadnjo širitvijo EU, je pokazala,
da so učinki sodelovanja za posamezno državo številni: po eni strani država pridobi, po drugi strani pa prispeva k izmenjavi izkušenj, idej in informacij glede razvojnih programov in razvoju skupnih orodij, ki se nanašajo
na države članice EU. Koliko bomo kot država prispevali k razvoju skupnega evropskega upravnega prostora, je odvisno predvsem od nas samih.

Komunitarni program IDA
K evropskemu komunitarnemu programu IDA – Interchange of Data between Administrations je Slovenija pristopila leta 2002 kot prva takratna
država kandidatka (Damjan, 2003). Program IDA je strateška iniciativa
Evropske komisije za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij
v podporo hitri izmenjavi podatkov med upravami držav EU in (takrat)
držav pristopnic. Javne uprave namreč morajo sodelovati tako, da so sposobne hitrega prenosa velikih količin podatkov med njimi in gospodarstvom ter morajo slediti stalnim spremembam v informacijski družbi. Ta
cilj je mogoče doseči le s pomočjo usklajene uporabe modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Program IDA zajema:
3

Report on the potential impact of EU enlargement on the European Public Administration Network.
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– projekte skupnega pomena (projekti s področja telematskih omrežij
posameznih sektorjev in njihovega povezovanja ter na internetu temelječa orodja (portali, katalogi, povezane podatkovne baze ipd.)); nekateri projekti se v določeni meri pokrivajo s horizontalnimi aktivnostmi
in uporabljajo v njihovem okviru razvita skupna orodja in generične
storitve);
– horizontalne aktivnosti in ukrepe (njihov namen je služiti vsem sektorjem; mednje sodi razvoj generičnih storitev (TESTA,4 CIRCA,5 PKI
CUG), skupnih orodij in tehnik, smernic za interoperabilnost ter razširjanje dobrih praks).

MENEDŽMENT V JAVNI UPRAVI ZA USPEŠNO INTEGRACIJO V
EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR – KLJUČNI POUDARKI
Novi pogledi na delovanje organizacij v javni upravi
Temeljna smer razvoja slovenske javne uprave je vzpostavljena, in sicer
v smeri večanja vloge menedžmenta v upravi, večje učinkovitosti ter
usmerjenosti k rezultatom in k strankam/uporabnikom uprave. Z večanjem vloge menedžmenta in uveljavljanjem njegovih načel so povezani
tudi spremenjeni pogledi na delovanje organizacij javne uprave:
– vedno bolj se uveljavlja gledanje na organizacije javnega sektorja in
državne uprave kot na poslovne sisteme, s poudarkom na procesnem
vidiku delovanja teh organizacij, usmerjenosti v doseganje rezultatov
in k uporabnikom;
– vedno bolj se uveljavlja procesni vidik delovanja organizacij uprave.
Na proces gledamo kot tisto kategorijo, ki jo je mogoče organizirati
tako, da bo razmerje med vhodom in izhodom kar najugodnejše (vidik
učinkovitosti) ter da izhod pomeni tudi doseganje postavljenih ciljev v
čim večji možni meri (vidik uspešnosti). Procesna naravnanost je tista,
ki omogoča celovito obvladovanje procesov, saj vsi procesi v upravi
niso domena zgolj posamezne institucije, številni procesi so čezsektorski in medorganizacijski, veliko procesov postaja tudi vedno bolj vertikalnih, ter je tista, ki omogoča in celo pogojuje udejanjanje pomembnih programov, kot je to npr. program e-uprava;
– upravni proces obravnavamo kot informacijski proces. Zaradi visoke
stopnje vsebovanosti informacije v dejavnostih in storitvah javne uprave je na tem področju tudi mogoče bistveno znižati stroške javne upra4

5

Trans-European Services for Telematics between Administrations je glavno zasebno
omrežje evropske administracije; od maja 2003 je nanj povezano tudi hitro komunikacijsko omrežje državnih organov RS HKOM.
Communication and Information Resource Centre Administrator; http://forum.europa.eu.int/; vključuje tudi dostop do EPAN.
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ve, ob tem pa uresničiti tudi nekatere druge cilje, kot so: komunikacijska razpoložljivost informacij, povezljivost, novi načini zagotavljanja
storitev, preglednost idr.;
– kakovost opredelimo kot stopnjo, s katero sistem, komponenta ali proces zadovoljuje določene zahteve oziroma uporabnikove ali strankine
potrebe oziroma pričakovanja. Opredelitev kakovosti kot stopnje, do
katere so zadovoljene zahteve strank, pa je enaka opredelitvi pojma
uspešnost. Učinkovitost kot notranje merilo uspešnosti pa lahko opredelimo kot gospodarnost uporabe virov organizacije pri zagotavljanju
dane stopnje zadovoljstva strank. Vidimo torej, da so pojmi kakovost,
uspešnost, učinkovitost in gospodarnost med seboj neločljivo povezani.
Spremembe in usmeritve pri večanju vloge in principov menedžmenta v
delovanje slovenske uprave zadevajo zlasti:
– vzpostavljanje takih razmer za zagotavljanje javnih dobrin (javnih izdelkov in storitev), ki bodo vključevale tudi možnost izbire na področju javnih služb in pospeševanje njihove kakovosti, tekmovalnosti ter
smotrno izrabo virov;
– snovanje in udejanjanje sprememb za racionalizacijo poslovanja v
upravi ob hkratnem izboljševanju kakovosti. Gre za združevanje dveh
pristopov: pristop k racionalizaciji je bolj pasiven, saj se osredotoča na
doseganje zastavljenih smotrov in ciljev ob kar najmanjši porabi virov;
pristop h kakovosti je dejavnejši in skuša kar najbolj izboljšati kakovost delovanja in storitev. Oba pristopa je mogoče smiselno združiti,
npr.: izboljšati kakovost izdelkov oziroma storitev, ob tem pa tudi
zmanjšati porabo virov;
– koncipiranje sprememb na področju organiziranosti javnega sektorja v
smeri večanja fleksibilnosti in večje usmerjenosti k uporabnikom ter
ločevanja strateških od izvajalskih funkcij;
– uvajanje takih menedžerskih modelov, ki bodo spodbujali ustvarjalnost zaposlenih, večali njihovo organizacijsko pripadnost in pomagali
graditi novo organizacijsko kulturo v upravi ter posledično dvigovali
ugled uprave;
– skrb za uvajanje novih načinov delovanja za doseganje večje učinkovitosti in smotrnejše porabe virov v upravi.
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Potrebne kompetence
Zaradi neprestanih sprememb in za potrebe odzivanj na spremembe je
treba na ravni celotnega upravnega sistema med drugim zagotoviti tudi
razvijanje sposobnosti državne uprave, da takoj in samodejno odgovarja
na prihodnje spremembe v okolju. Kompetence vlad, ki pomembno vplivajo na zmožnost delovanja uprave kot sistema, Carneiro (1999: 23) opredeli kot: strateške, menedžerske in izvršilne. Strateške vloge so tiste, ki
jih navadno izvajajo nacionalne vlade prek centralnih enot politike in sodelujočih agencij. Vključujejo naloge strateškega načrtovanja, oblikovanja politik, priprave zakonov, socialna pogajanja, izvedbeno regulativo,
financiranje (s poudarkom na pravičnosti), evalvacijo, nadzor in spremljanje. Ključne kompetence in zmogljivosti, potrebne za uresničitev tega
nabora funkcij, vključujejo usmerjenost v prihodnost, sposobnost učenja, socialno kooperativnost in zmožnost mrežnega delovanja.
Menedžerske vloge vključujejo principe dobrega menedžmenta, kjer
se odgovornosti prelivajo navzdol, prek različnih ravni odgovornosti:
postavljanje ciljev, vzpostavljanje pristojnosti, procesiranje informacij,
upravljanje portfeljev zagotavljanja sredstev, motiviranje zaposlenih,
spremljanje delovne izvedbe in poročanje o njej ter razvoj ljudi. Prepoznavni in jasni menedžerski principi morajo biti prevedeni v nabor javnih
nalog, npr. menedžment informacij in informacijskega sistema, kontrolo
učinkovitosti, uspešnosti in pravičnosti, sistem pristojnosti, vrednotenje
učinkov, izdelavo kazalnikov delovne izvedbe, sklepanje pogodb za zagotavljanje storitev z zunanjimi izvajalci, upravljanje partnerstev, zatekanje
k tržnim mehanizmom, kadar je to primerno, vključevanje in/ali franšizing aktivnosti, izvajanje programov razvoja kadra. Izmed ključnih zahtevanih kompetenc in zmogljivosti je treba poudariti: socialno kooperativnost, mrežno delovanje, normativno razmišljanje, izvajanje prilagoditev
in organizacijske kompetence.
Izvršilne vloge predstavljajo naloge, ki se navadno izvajajo na točkah,
kjer poteka zagotavljanje storitev – znotraj izvedbenih institucij in/ali
uprave. Vključujejo: nadzor vhodov, spremljanje porabe, postavljanje
normativov in zagotavljanje strinjanja z njimi, upravljanje finančnih
sredstev, odnose z lokalnimi strankami in nosilci interesov, osnovno ugotavljanje potreb in zbiranje podatkov, vsakodnevno vodenje institucij,
spremljanje rezultatov in poročanje o njih. Na tej ravni so ključne organizacijske, metodološke in strokovno-tehnične zmogljivosti.
Zaradi močne naravnanosti slovenskega upravnega sistema k razvoju
je treba posebno pozornost posvetiti tudi potrebnim kompetencam za
doseganje razvojnih ciljev v upravi. Razvojne cilje (tako kot strategije)
praviloma dosežemo prek projektov. Projekti so torej sredstvo, s katerim
uvedemo spremembe, projektni menedžment pa je v svojem bistvu menedžment sprememb.
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Projektni menedžment
Projektni menedžment pokriva cel nabor dejavnosti od opredeljevanja
do izvajanja projektov in nato njihove evalvacije ter je ključen za doseganje poslovnih rezultatov. Povezanost s poslovnimi rezultati organizacije
se izkazuje in udejanja prek menedžmenta portfelja projektov in programa projektov ter menedžmenta vrednosti. Projektni menedžment se
torej nanaša na doseganje poslovnih dosežkov prek projektov. Slednji pa
so sredstvo, prek katerih uresničujemo strategije in razvojne cilje organizacije oziroma sistema. Proračun Republike Slovenije je vedno bolj programski in usmerjen v rezultate, kar pomeni, da si bodo programi in projekti vedno bolj konkurirali za omejena proračunska sredstva.
Drug pomemben vidik javnih sredstev v smislu projektnega menedžmenta pa so t. i. evropska sredstva. Sredstva, ki jih Slovenija dobi iz proračuna Evropske unije (EU), so namenska, zato mora biti taka tudi njihova poraba. To pa ne pomenisamo, da morajo biti porabljena na natančno
določenem področju, pač pa da mora njihova poraba prispevati k realizaciji ciljev EU (in seveda tudi Slovenije) na tem področju. Poraba mora biti
torej utemeljena, hkrati pa morajo biti evidentni tudi doseženi rezultati.
Sredstva, ki jih Slovenija dobi iz proračuna EU, so/bodo v domači proračun vključena integralno, skrbniki teh prilivov pa so posamezni proračunski uporabniki.
Na več ravneh bo torej morala biti zagotovljena transparentnost v zvezi s
temi sredstvi:
– med posameznim proračunskim uporabnikom v Sloveniji in posameznim skladom EU (ponor – izvor),
– med zaključnim računom posameznega proračunskega uporabnika v
Sloveniji in integralnim zaključnim računom države ter prek tega do
javnosti.
Ker gre globalno za velike zneske, pomeni, da je/bo iz njih financirano
veliko število (razvojnih) projektov v Sloveniji. Za doseganje transparentnosti in čim lažjega »obdelovanja« podatkov v zvezi s številnimi projekti
iz različnih zornih kotov je zato nujen enoten metodološki pristop, tako k
načrtovanju projektov kot tudi k spremljanju projektov in poročanju o
projektih. Enoten metodološki pristop pa je pomemben tudi za sprejemanje odločitev v zvezi z bodočimi projekti na teh področjih, saj bodo možni projekti za pridobitev sredstev med seboj tudi konkurirali. Obvladovati bo treba torej portfelje projektov in/ali programe projektov na različnih
ravneh (država, posamezen proračunski uporabnik), kar zahteva striktno
uporabo načel projektnega menedžmenta, zlasti pa njegovo integracijo z
generalnim menedžmentom – pri posameznem proračunskem uporabniku prejemniku/skrbniku sredstev iz proračuna EU kot na ravni celotnega
sistema.
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Večja transparentnost porabe proračunskih sredstev bo vedno bolj pomembna – ne samo na področju »evropskih sredstev«, pač pa vseh proračunskih sredstev. Zahteve po bolj pregledni (berite smotrni in etični) rabi
javnih sredstev bodo vedno večje. Država nanje lahko najbolje odgovori
na način, da porabo javnih sredstev dejansko naredi bolj transparentno
prav prek uporabe enotnega metodološkega pristopa, s čimer pa bo omogočila tudi kakovostni preskok od oblike na vsebino in s tem sama prispevala k večji demokratizaciji procesov odločanja v državi, v odnosu do
Evropske unije pa bo lahko izkazala še večjo kredibilnost.
Ocenjujem, da so področja, ki jim bo v tem kontekstu treba posvetiti
še posebno skrb, zlasti naslednja:
– sprememba odnosa do projektnega menedžmenta v upravi; tudi projektno delo mora postati običajen način dela in ne neka posebnost, ki
odstopa od osnovnih delovnih zadolžitev;
– inkorporacija projektnega menedžmenta v celovit menedžment organizacij v upravi; razrešiti bo treba probleme inkorporacije projektne
organizacije v formalno organizacijsko strukturo in probleme odgovornosti;
– vzpostaviti trdne temelje za integracijo strateškega in projektnega
menedžmenta, kar zahteva tudi ustrezno usposabljanje (ne le za
področje projektnega menedžmenta) ter bolj načrtno uvajanje metodologije vodenja projektov v državni upravi; to pa bo zahtevalo tudi
vzpostavitev notranjega svetovalnega tima, zlasti v podporo posameznim projektom uvajanja projektnega menedžmenta;
– nadaljnji razvoj metodologije vodenja projektov v državni upravi in
razvoj metodoloških orodij v smislu operacionalizacije metodologije in
podporo njenemu skrbništvu. Izrednega pomena je tudi vzpostavitev
baze znanja, na osnovi že izvedenih projektov opredelitev tipov oziroma vrst projektov ter razvoj referenčne projektne strukture zanje, ki se
lahko uporabi kot osnova za boljše načrtovanje projektov kot tudi za
njihovo bolj učinkovito izvedbo;
– integracija strateškega in projektnega menedžmenta za realizacijo ciljev organizacije, razporejanje virov in za upravljanje delovne izvedbe.
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SKLEPNO
Za uspešno integracijo slovenskega upravnega sistema v skupni evropski
upravni prostor je treba zagotoviti še intenzivnejše uveljavljanje načel
menedžmenta v javni upravi. Da bo Slovenija kot država članica EU
lahko maksimizirala svoja pričakovanja do Evropske unije, bo morala po
eni strani povečati učinkovitost svojega delovanja, po drugi strani pa zagotavljati ustrezno raven svojih storitev v smislu zagotavljanja homogene
ravni njihove učinkovitosti in kakovosti. V prizadevanjih za uvrstitev v
Evropo prve hitrosti so dosežki na področju učinkovitega in uspešnega
delovanja upravnega sistema izrednega pomena!
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SUMMARY:
Integration of the Slovenian administrative
system into the common European administrative space
Within this paper development in the area of management in Slovenian public administration – results achieved as well further development – will be presented in the light of integration of the Slovenian administrative system in the common European administrative
space. Special emphasis will be put on possibilities and opportunities for Slovenia in its proactive co-operation and co-shaping of the
common European administrative space. Basic direction of Slovenian public administration is established; it is: enhancing the role of
management, greater efficiency, as well the results and customer
orientation. Behind the (further) Slovenian public administration development there are several complementary concepts and approaches, especially public management, different quality and business
excellence schemes and process orientation. They share strong connective elements which represent bases for changes implementation,
as well enable planning and controlling the development from different perspectives. Process orientation is especially important as not
all the processes can be assigned only to a single institution; several
processes are cross functional and cross organisational, several processes are becoming more vertical. The vision of the Government of
the Republic of Slovenia is to shape a public administration that
shall function under the principles of: legality, legal protection and
predictability, political neutrality, openness and transparency, qua-
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lity, effectiveness and efficiency in which doing, it will obtain results comparable with the result of public administrations in the
countries of the European Union. Slovenia is being actively involved
in several programmes and initiatives of the EU, regarding administrative systems development and exchanging the experience, knowledge, ideas and good practices. For example, Slovenia is actively
participating to the European Public Administration Network
(EPAN) since 2003. Within the network several working bodies are
established: Better Regulation, E-Government, Human Resources
Working Group and Innovative Public Services Group; in certain
areas working groups and even sub-groups are established. Special
co-operation is established at the level of directors general responsible for public administration. For Slovenia this co-operation is important especially for
– Exchanging the relevant information and broader evaluation of
our own developmental efforts, and for
– Active participation and co-shaping common European future in
the area of our own administrative system functioning as well the
common European administrative space.
The analysis on EPAN functioning performed before the last EU
enlargement showed that the implications of this co-operation are
several: each country gains and at the same time contributes to the
exchange of experience, ideas and information regarding different
developmental programmes and common tools. What will be our
contribution to the development of the common European administrative space depends in the first place on us.
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FINANČNI TOKOVI MED PRORAČUNOM RS
IN PRORAČUNOM EU
ANDREJA ROVAN*
Na javnofinančno politiko posamezne države članice EU vplivata
predvsem dva sklopa njenih politik – koordinacija ekonomskih politik v okviru ekonomske in denarne unije ter politika prihodkov in
odhodkov evropskega proračuna. Javnofinančna politika Slovenije
že deluje v smeri zagotavljanja stabilnega in vzdržnega javnofinančnega položaja RS v okviru Maastrichtskih kriterijev. S članstvom v
EU pa bo je začela sodelovati tudi v politiki prihodkov in odhodkov
proračuna Skupnosti. Prevzem obveznosti Slovenije kot polnopravne članice EU, skladno z njenim pravnim redom, pomeni vplačevanje prispevkov v proračun EU in porabo sredstev iz evropskega
proračuna ter ustrezno nacionalno soudeležbo pod pogoji, ki jih opredeljujejo politike odhodkov proračuna EU. Vsebinsko bo to pomenilo
postopno prestrukturiranje dela odhodkov nacionalnega proračuna
skladno z omenjenimi politikami Skupnosti.

*

Andreja Rovan, Ministrstvo za finance RS.
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SISTEM VIROV LASTNIH SREDSTEV SKUPNOSTI
Viri lastnih sredstev evropskega proračuna so tradicionalna lastna sredstva in sredstva na osnovi davka na dodano vrednost ter bruto nacionalnega dohodka. Najizdatnejši vir evropskega proračuna je prispevek na
osnovi bruto nacionalnega dohodka (61 %), vir na osnovi davka na dodano vrednost prispeva četrtino (25 %), dobra desetina (12 %) je zbrana na
osnovi tradicionalnih virov. Poleg lastnih sredstev, ki jih države članice
prispevajo v proračun Skupnosti, so vir evropskega proračuna tudi drugi
prihodki, npr. zamudne obresti, kazni, davki na plače zaposlenih v
evropskih institucijah, prihodki od upravljanja finančnih sredstev in proračunski presežek iz preteklega leta.
Tabela 1: Prihodki proračuna Skupnosti v letu 2003
Mio EUR
Tradicionalna lastna sredstva
Sredstva iz DDV-vira
Sredstva iz BND-vira
Drugi prihodki in presežek iz preteklega leta
Skupaj

12 140
24 121
59 404
1 837
97 502

Delež BND
(%)
0,13
0,26
0,63
0,02
1,04

Delež virov
proračuna EU (%)
12
25
61
2
100

Vir: General budget of the EU for financial year 2003, European Commission. Bruselj, januar 2003. Lastni preračun.

Struktura virov lastnih sredstev Skupnosti se postopoma spreminja, kar
je razvidno s slike 1. Zmanjševanje deležev tradicionalnih lastnih sredstev in prispevkov na osnovi davka na dodano vrednost je nadomeščeno
s povečevanjem deleža sredstev na osnovi bruto nacionalnega dohodka.
Slika 1: Spreminjanje strukture virov lastnih sredstev Skupnosti
v obdobju 1996–2002

Vir: Allocation of 2002 EU operating expenditure by Member State; September 2003, tabela 5, stran 124. Legenda: (1) TLS
= tradicionalna lastna sredstva, (2) DDV = vir na osnovi davka na dodano vrednost, (3) BND = vir na osnovi bruto nacionalnega dohodka.
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Lastna sredstva Evropskih skupnosti lahko opredelimo kot davčne prihodke, ki so dodeljeni Skupnostim za financiranje evropskega proračuna. Sredstva se zbirajo na osnovi evropskega pravnega reda avtomatično,
ne da bi bili za to potrebni nadaljnji izvedbeni akti nacionalnih oblasti.
Lastna sredstva Skupnosti se določijo, zbirajo, plačajo in nadzorujejo v
skladu s pravili sistema virov lastnih sredstev. Sistem virov lastnih sredstev Skupnosti temelji na Sklepu Sveta št. 2000/597/ES, Euratom, in
dveh izvedbenih uredbah: Uredbi Sveta št. 1150/2000 in Uredbi Sveta št.
1553/89.
Države članice so odgovorne za zbiranje in plačevanje tradicionalnih
lastnih sredstev v proračun EU, izračun usklajene DDV-osnove in BND
ter plačilo sredstev iz DDV- in BND-vira. Komisija pa mora izračunati
prispevke držav članic na osnovi DDV in BND, obseg popravka v korist
Velike Britanije, Svetu in Evropskemu parlamentu predstaviti predhodni
osnutek proračuna, ki vsebuje napoved o celotnem obsegu odhodkov in
njihovemu financiranju v naslednjem letu, ter nadzorovati zagotavljanje
skladnosti s pravnim redom Skupnosti v državah članicah na področju
virov lastnih sredstev.

Tradicionalna lastna sredstva
Tradicionalna lastna sredstva so primarni prihodek Skupnosti. Sestavljajo jih carine, antidumpinške in druge uvozne dajatve na podlagi Skupne
carinske tarife EU na uvoz proizvodov iz tretjih držav, prelevmanske
dajatve na uvoz kmetijskih proizvodov iz tretjih držav v skladu s skupno
kmetijsko politiko in prelevmanske dajatve za sladkor, isoglukozo in inulin, ki so dajatev proizvajalcev v sektorju sladkorja in se tudi uporabljajo
za pokrivanje izdatkov v tem sektorju.
Delež prihodkov iz naslova tradicionalnih virov v strukturi proračuna
stalno pada, predvsem zaradi zunanjetrgovinske liberalizacije v okviru
Svetovne trgovinske organizacije in sklepanja prostotrgovinskih sporazumov EU s tretjimi državami. To gibanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnje
zaradi širitve EU in zaradi tega, ker se delež zbranih tradicionalnih sredstev, ki jih članice obdržijo kot nadomestilo za stroške pobiranja carin,
povečuje. V letu 2004, ko je Skupnost sprejela deset novih članic, so
stroški pobiranja carin dosegli že četrtino vrednosti vseh pobranih tradicionalnih lastnih sredstev. Države članice so odgovorne za določanje
obsega tradicionalnih lastnih sredstev, knjiženje, zbiranje in plačilo v
evropski proračun. Komisija nadzoruje države članice, da bi zagotovila
skladnost zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev s pravnim redom
Skupnosti. Države članice odgovarjajo tudi za vsako izgubo tradicionalnih lastnih sredstev zaradi administrativnih napak.
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Sredstva na osnovi davka na dodano vrednost
Sredstva iz DDV-vira se določijo s pomočjo usklajene osnove za odmero
davka na dodano vrednost, opredeljene s pravili Skupnosti, ter enotne
davčne stopnje, veljavne za vse države članice. Kadar usklajena davčna
osnova države članice za odmero obveznosti iz DDV-vira presega polovico
njenega bruto nacionalnega dohodka, se pri odmeri upošteva le polovica
BND.1 Pomen tega vira proračuna se zmanjšuje, zato ker je nepravičen,
saj zaradi regresivne narave najbolj prizadene najmanj razvite evropske
države. Usklajeno davčno osnovo za odmero DDV izračunavajo države
članice, tako da skupne neto prihodke iz DDV, zbrane v državi članici, delijo s tehtano povprečno stopnjo DDV, s čimer dobijo vmesno osnovo, ki
jo prilagodijo z negativnimi ali s pozitivnimi izravnavami, da bi na koncu
dobili usklajeno DDV-osnovo. Tak način zagotavlja sorazmerno enako
obremenitev vseh članic, ne glede na dejanske razlike na področju davkov. Komisija skupaj s pristojnimi organi v državi članici občasno izvaja
nadzor glede pravilnosti določanja davčne osnove iz naslova DDV-vira.

Sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka
Na ravni Skupnosti bruto nacionalni dohodek najbolje odraža sposobnost članice, koliko naj prispeva v evropski proračun. Uporablja se kot
indikator razvitosti v strukturni politiki in v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo. Pri oblikovanju proračuna Skupnosti ima odločilno vlogo,
saj mora zagotavljati redno financiranje proračuna in stabilne prihodke.
Sredstva iz bruto nacionalnega dohodka uporabijo kot prihodek za pokrivanje izdatkov Skupnosti takrat, ko so bili že vsi drugi viri financiranja izčrpani.
Delež sredstev iz BND-vira se je v strukturi proračuna od njegove
uvedbe v letu 1988 stalno povečeval zaradi zmanjševanja pomena drugih
virov. Obseg sredstev iz BND se izračuna kot zmnožek enotne stopnje in
vsote bruto nacionalnih dohodkov vseh držav članic. Enotna stopnja se
zaradi tega na letni ravni spreminja glede na potrebe. BND države članice
je opredeljen s pravili Skupnosti. V Uredbi (ES) št. 2223/96 je določeno,
da se od leta 2002 bruto nacionalni proizvod (BNP) v skladu z ESA 79 za
potrebe sistema virov lastnih sredstev opredeli kot bruto nacionalni dohodek (BND) po metodologiji ESA 95.
1

Sklep o virih lastnih sredstev določa, da enotna stopnja ne sme preseči maksimalne
stopnje. Enotna stopnja pomeni razliko med maksimalno stopnjo in stopnjo, ki ustreza bruto popravku v korist Velike Britanije (t. i. »zamrznjena stopnja«). Maksimalna stopnja, ki je do leta 2001 znašala 1 % davčne osnove za odmero DDV, je bila
znižana na 0,75 % v letih 2002 in 2003 in na 0,5 % od leta 2004 dalje.
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Na ravni Skupnosti Komisija uporablja enotno proceduro kontrole, da
bi zagotovila izčrpnost, zanesljivost in primerljivost podatkov, ki sestavljajo del statistike Skupnosti. Eurostat pa preverja izračune BND po tržnih cenah, ki jih naredijo države članice na podlagi osnovnih statističnih
načel. Poleg tega vsako leto najkasneje na začetku aprila predloži podatke o predlagani BND-osnovi Posvetovalnemu odboru za lastna sredstva
Skupnosti, katerega mnenje posreduje Evropski komisiji. Ta na osnovi
obsega pričakovanih prihodkov v mesecu maju pripravi osnutek predloga proračuna za naslednje leto.
Eurostat je vrsto let intenzivno sodeloval s statističnimi uradi držav
pristopnic. Vsako leto skupaj z obravnavano članico preverja, da ni prišlo
do napak pri sestavljanju agregatov. Za ta namen uporablja katerikoli
ukrep, ki se mu zdi potreben. Če je potrebno, lahko opozori članice o pridržkih Komisije.

Popravek proračunskega neravnovesja v korist Velike Britanije
Značilnost sistema virov lastnih sredstev Skupnosti je tudi popravek v
korist Velike Britanije, ki ugodno vpliva na proračunsko neravnovesje,
tako da zmanjšuje njeno obveznost plačila prispevkov iz DDV- in BNDvira. Mehanizem in pravila v zvezi s popravkom v korist Velike Britanije
so določena s Sklepom o virih lastnih sredstev. V letu 2004 bo popravek v
korist VB dosegel 4,7 milijarde EUR, kar pomeni približno četrtino celotne obveznosti VB do evropskega proračuna. Stroške popravka v korist
Velike Britanije nosijo preostale države članice glede na njihov delež v
bruto nacionalnem dohodku Skupnosti. Avstrija, Nemčija, Nizozemska
in Švedska so kot neto plačnice v evropski proračun od začetka leta 2002
dosegle zmanjšanje deležev financiranja popravka v korist Velike Britanije na četrtino njihovega običajnega deleža. S slike 2 je razvidno, da se je
breme prebivalcev preostalih držav z uvedbo nove zakonodaje poslabšalo kar za polovico, saj je moral na primer Belgijec v letu 2000 prispevati
13 EUR v korist Velike Britanije, v letu 2002 pa že 27 EUR. Zaradi dogovorjenih izjem na strani vplačil je bil Anglež v letu 2000 oproščen plačila
58 EUR, dve leti pozneje pa že 83 EUR. Z vstopom v Evropsko unijo so
tudi nove članice pričele prispevati v korist Velike Britanije. V letu 2004
je Slovenija v ta namen v evropski proračun plačala 3,5 milijarde SIT, kar
predstavlja 0,06 % BND. Vsak Slovenec je tako iz naslova popravka v
korist Velike Britanije prispeval 1750 SIT ali 7 EUR.
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Slika 2: Popravek v korist Velike Britanije v letih 2000 in 2002, izražen
v evrih na prebivalca

Vir: Allocation of 2002 EU operating expenditure by Member State; september 2003, tabela 3 d, stran 122.

V tabeli 2 je predstavljena struktura vplačil držav članic EU v evropski
proračun v letu 2004, ki temelji na predlogu Evropske komisije, pripravljenem v okviru Posvetovalnega odbora za lastna sredstva.2 Ob tem je
treba opozoriti, da je ocena višine prispevka držav članic iz naslova tradicionalnih lastnih virov izključno indikativne narave in je vključena zgolj
zaradi tega, ker je od njene višine odvisno, koliko sredstev bo morala EU
zbrati iz naslova bruto nacionalnega dohodka.

2

Sodelovanje med Komisijo in državami članicami je institucionalizirano v okviru
Posvetovalnega odbora za lastna sredstva (Advisory Committee on Own resources –
ACOR) in Posvetovalnega odbora za BND. V odborih so predstavniki držav članic in
Komisije. Predsedujoči obeh odborov je predstavnik Komisije. Posvetovalni odbor
za lastna sredstva obravnava vprašanja v zvezi z izvajanjem sistema virov lastnih
sredstev in napovedi proračuna glede obsega lastnih sredstev. Posvetovalni odbor za
BND proučuje izračune držav članic o njihovem BND po tržnih cenah in s tem povezane metodološke probleme.
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Tabela 2: Skupno financiranje proračuna EU za fiskalno leto 2004
(EUR, tekoče cene)
Države
članice

Skupaj neto
tradicionalni
lastni viri
(75 %)
Belgija
1.063.575.000
Češka
55.050.000
Danska
214.425.000
Nemčija
2.322.450.000
Estonija
7.275.000
Grčija
145.275.000
Španija
713.325.000
Francija
1.089.150.000
Irska
106.650.000
Italija
1.059.900.000
Ciper
10.350.000
Latvija
5.550.000
Litva
18.600.000
Luksemburg
12.900.000
Madžarska
86.175.000
Malta
5.925.000
Nizozemska 1.187.625.000
Avstrija
176.550.000
Poljska
101.025.000
Portugalska 108.525.000
Slovenija
15.375.000
Slovaška
27.450.000
Finska
80.100.000
Švedska
281.175.000
VB
2.479.425.000
Skupaj
11.373.825.000

Lastna sredstva
iz naslova DDVosnove po enotni
davčni stopnji
357.992.643
79.221.386
242.601.029
3.108.020.149
8.070.451
257.826.837
1.212.058.173
2.392.667.650
187.707.385
1.610.763.161
12.773.706
8.799.143
17.373.912
33.224.470
76.726.163
4.653.569
719.788.942
340.329.440
201.349.702
215.527.325
28.422.789
34.413.572
192.470.620
362.108.280
2.619.242.591
14.324.133.088

Sredstva iz
naslova BND
brez rezerve
2.105.291.478
371.162.528
1.451.003.784
16.237.493.764
37.811.115
1.207.952.373
5.678.650.686
12.049.363.025
879.433.592
9.954.535.809
59.846.477
47.551.183
81.399.044
155.660.979
359.472.082
21.802.578
3.505.889.631
1.676.994.940
943.349.625
1.009.773.638
133.164.476
161.232.075
1.101.194.750
2.016.744.257
12.494.671.096
73.741.444.985

Sredstva iz
Popravek v
naslova BNDkorist VB iz
vira, financinaslova DDV
ranje rezerve
in BND
12.618.940
234.639.250
2.224.716
41.366.860
8.697.194
161.717.483
97.326.174
308.843.451
226.636
4.214.130
7.240.364
134.628.882
34.037.354
632.897.796
72.222.866 1.342.927.347
5.271.250
98.014.760
59.666.648 1.109.454.362
358.714
6.670.018
285.018
5.299.681
487.898
9.072.098
933.018
17.348.750
2.154.646
40.063.934
130.682
2.429.944
21.014.006
66.683.385
10.051.766
31.897.096
5.654.358
105.138.339
6.052.498
112.541.437
798.176
14.841.466
966.412
17.969.661
6.600.468
122.730.516
12.088.194
38.359.261
74.892.004 -4.659.749.907
442.000.000
0

SKUPAJ
Delež
financiranje
države
proračuna
članice
EU
3.774.117.311
3,78 %
549.025.490
0,55 %
2.078.444.490
2,08 %
22.074.133.538 22,10 %
57.597.332
0,06 %
1.752.923.456
1,76 %
8.270.969.009
8,28 %
16.946.330.888 16,97 %
1.277.076.987
1,28 %
13.794.319.980 13,81 %
89.998.915
0,09 %
67.485.025
0,07 %
126.932.952
0,13 %
220.067.217
0,22 %
564.591.825
0,57 %
34.941.773
0,03 %
5.501.000.964
5,51 %
2.235.823.242
2,24 %
1.356.517.024
1,36 %
1.452.419.898
1,45 %
192.601.907
0,19 %
242.031.720
0,24 %
1.503.096.354
1,50 %
2.710.474.992
2,71 %
13.008.480.784 13,02 %
99.881.403.073 100,00 %

Vir: Osnutek proračuna EU za leto 2004 (Preliminary Draft Budget 2004 – PDB 2004), Evropska komisija, 8. 5. 2003. Lastni preračun.

VPLAČILA IZ PRORAČUNA RS V PRORAČUN EU
V tabeli 3 je predstavljen obseg prispevka RS v proračun EU do konca tekočega finančnega obdobja. Prispevek posamezne države v evropski proračun za prihodnje leto izračuna Evropska komisija na osnovi aprilskega
sestanka Posvetovalnega odbora za lastna sredstva evropskega proračuna. Tako je bilo aprila 2003 določeno, da bo Slovenija v letu 2004 prispevala v proračun EU približno 45 milijard tolarjev. Oceni obveznosti za leti
2005 in 2006 sta le indikativne narave.
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Tabela 3: Obseg prispevka RS v proračun Skupnosti v letih 2004–2006
(mio EUR, mrd SIT)

Tradicionalni lastni viri
DDV-vir
BND-vir
Popravek v korist VB
Vplačila skupaj

EUR
15,4
28,4
134,0
14,8
192,6

2004
SIT % BDP
3,6
0,06
6,6
0,11
31,3
0,51
3,5
0,06
45,0
0,73

EUR
32,7
39,4
223,0
30,4
325,5

2005
SIT
7,7
9,2
52,2
7,1
76,3

% BDP
0,11
0,14
0,78
0,11
1,14

EUR
33,3
41,4
233,2
32,2
340,0

2006
SIT % BDP
7,8
0,11
9,7
0,13
54,6
0,76
7,5
0,10
79,9
1,10

Vir podatkov: Evropska komisija (rezultati pogajanj). Preračuni: Ministrstvo za finance.

S stališča države članice pa je pomembno, da se tradicionalna lastna
sredstva (carine, dajatve iz naslova skupne kmetijske politike) z dvomesečnim zamikom plačajo v njihovem dejanskem obsegu, zmanjšanem za
stroške pobiranja carin v višini 25 %. Dajatve iz virov DDV in BND morajo biti Komisiji na voljo mesečno po dvanajstinah zneskov, ki so dokončno znani po sprejetju proračuna EU za posamezno leto. Ob zamudi pri
plačevanju prispevkov v evropski proračun so države članice kaznovane
s plačilom zamudnih obresti. Z vidika upravljanja domačega proračuna
je pomembno, da se med finančnim letom celotni obseg prispevka države članice za financiranje evropskega proračuna spreminja zaradi treh
razlogov:
0 - dopolnjenega in spremenjenega evropskega proračuna,
1 - spremembe obsega prispevkov v preteklih letih (npr. zaradi spremembe BND),
2 - prenosa neporabljenih lastnih sredstev proračuna v preteklem letu.
Za posebne potrebe plačevanja izdatkov Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada Komisija od članic
lahko zahteva, da v prvem četrtletju predčasno plačajo prispevka iz DDV
ali BND, lahko pa celo iz obeh virov.

VRSTE IZDATKOV PRORAČUNA SKUPNOSTI
Za finančno obdobje 2000–2006 je bilo sprva opredeljenih 8 glavnih področij porabe:
1) kmetijstvo,
2) strukturni ukrepi,
3) notranje politike,
4) zunanja politika,
5) administracija,
6) rezerve,
7) predpristopna pomoč,
8) širitev.
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Večina sredstev evropskega proračuna je bila dodeljena državam članicam za izdatke na področju kmetijstva (45 %), strukturne politike (34 %)
in notranjih politik (7 %). Sredstva za izvajanje zunanje politike, administracijo, rezerve in predpristopno pomoč pa niso bila dodeljena državam
članicam, temveč se uporabljajo na ravni Skupnosti za izvajanje navedenih politik.
Slika 3: Struktura izdatkov proračuna Skupnosti za leto 2003

Vir: General budget of the EU for financial year 2003, European Commission. Bruselj, januar 2003. Lastni preračun.

Zaradi širitve petnajsterice s predvidoma desetimi novimi članicami v
maju 2004 je bilo treba dopolniti finančni okvir 2000–2006, ki opredeljuje najvišji možni obseg celotnih izdatkov Evropske unije (1,24 % bruto
nacionalnega dohodka EU-25) in maksimalni obseg posameznih vrst
izdatkov znotraj glavnih področij porabe do konca tega finančnega obdobja. Kot je razvidno iz tabele 4, bodo izdatki za širitev z vstopom novih
članic v letu 2004 vključeni v prva tri področja porabe. Novo področje
porabe številka 8 pa bo namenjeno financiranju pavšalnih povračil, ki so
namenjena izboljševanju proračunskega položaja novih članic EU.
Ker je bila širitev z deseterico novih članic izvedena med izvajanjem
proračunskega leta, sta v letu 2004 v Evropski uniji veljala dva proračuna. V obdobju januar–april 2004 je bil v veljavi proračun za leto 2004,
namenjen 15 državam članicam. Po uspešni ratifikaciji pristopnih pogodb vseh držav pristopnic je od maja do decembra 2004 veljal dopolnjeni predlog proračuna za leto 2004 za skupnost 25 držav.
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Tabela 4: Finančni okvir Evropske unije, prilagojen širitvi (EU-25)
Odobrene pravice za
prevzem obveznosti
1. KMETIJSTVO
1(a) Skupna kmetijska
politika
1(b) Razvoj podeželja
2. STRUKTURNI UKREPI
Strukturni skladi
Kohezijski sklad
3. NOTRANJE POLITIKE
4. ZUNANJA POLITIKA
5. ADMINISTRACIJA
6. REZERVE
Denarna rezerva
Nepričakovani dogodki
Jamstva
7. PREDPRISTOPNA
POMOČ
Kmetijstvo
Strukturni ukrepi
Phare (države kandid.)
8. PAVŠALNA POVRAČILA
SKUPAJ ODOBRENE
PRAVICE ZA PREVZEM
OBVEZNOSTI
SKUPAJ ODOBRENE
PRAVICE ZA PLAČILA
Omejitev odobrenih
pravic za plačila
(% BND po ESA 95)
Omejitev nepredvidenih
izdatkov (% BND)
Zgornja meja lastnih
virov(% BND)

2000

Tekoče cene, mio EUR
2001
2002
2003

2004

Cene 2004, mio EUR
2005
2006

41.738
37.352

44.530
40.035

46.587
41.992

47.378
42.680

49.305
42.769

50.431
43.724

50.575
43.735

4.386
32.678
30.019
2.659
6.031
4.627
4.638
906
500
203
203
3.174

4.495
32.720
30.005
2.715
6.272
4.735
4.776
916
500
208
208
3.240

4.595
33.638
30.849
2.789
6.558
4.873
5.012
676
250
213
213
3.328

4.698
33.968
31.129
2.839
6.796
4.972
5.211
434
0
217
217
3.386

6.536
41.035
35.353
5.682
8.722
5.082
5.983
442
0
221
221
3.455

6.707
41.685
36.517
5.168
8.967
5.093
6.154
442
0
221
221
3.455

6.840
42.932
37.028
5.904
9.093
5.104
6.325
442
0
221
221
3.455

529
1.058
1.587

540
1.080
1.620

555
1.109
1.664

564
1.129
1.693

93.792

97.189

100.672

1.410
102.145 115.434

1.299
117.526

1.041
118.967

91.322

94.730

100.078

102.767 111.380

112.260

114.740

1,07 %

1,08 %

1,11 %

1,09 %

1,08 %

1,06 %

1,06 %

0,17 %

0,16 %

0,13 %

0,15 %

0,16 %

0,18 %

0,18 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

Vir: Decision of the European Parliament and of the Council of 19 May 2003 on the adjustment of the financial perspective for enlargement (2003/429/EC), Annex, tabela 2a.

Čeprav celotnih koristi od polnopravnega članstva v Evropski uniji ni
mogoče ocenjevati izključno z uspešnostjo pogajanj za dodelitev sredstev
ali obsegom pravilno porabljenih evropskih sredstev, pa članice Evropske
unije tudi v luči izpolnjevanja Maastrichtskih fiskalnih kriterijev zelo pozorno spremljajo poročila o izvrševanju t. i. operativnega dela proračuna.
Operativni del proračuna obsega skoraj tri četrtine evropskega proračuna, namenjen pa je državam članicam za kmetijstvo, strukturno politiko
in notranje politike. Iz tabele 5 je razvidno, koliko sredstev so uspele
porabiti članice v letu 2002 za izvajanje posameznih instrumentov najpomembnejših politik EU.

Tabela 5: Obseg izdatkov proračuna EU po državah članicah v letu 2002 (mio EUR)
D
6.812,7
5.041,0
480,8
286,6
730,7
273,5
3.413,9

EL
2.637,2
1.776,1
38,8
7,7
160,3
654,3
1.832,5

E
5.959,7
3.819,9
148,2
186,2
450,0
1.355,5
8.832,9

F
9.781,5
7.108,6
729,5
208,5
678,5
1.056,4
1.277,6

IRL
1.724,4
890,7
176,8
135,3
333,0
188,6
757,4

I
5.695,1
3.776,9
264,1
111,6
652,6
889,9
1.818,9

L
38,3
23,0
0,0
0,1
12,8
2,4
9,5

NL
1.177,5
353,3
460,6
63,4
50,6
249,7
55,4

A
1.092,1
577,3
59,4
5,4
440,4
9,7
185,9

P
768,6
389,0
27,6
19,2
167,7
165,1
2.994,4

FIN
838,8
437,4
78,8
9,9
320,1
-7,5
222,7

S
817,6
586,6
43,5
5,8
163,1
18,7
237,9

UK
4.003,3
2.818,9
248,1
48,5
161,8
726,1
1.323,4

Skupaj
43.519,5
28.798,0
3.444,7
1.105,3
4.418,9
5.752,5
23.269,0

0,0
16,8
22,1
16,5

2.499,3
389,9
484,9
1,9

1.259,8
0,0
0,0
0,1

5.834,4
424,0
361,9
18,5

319,9
409,2
422,3
76,3

560,7
0,0
0,0
0,1

1.347,3
18,6
335,5
26,2

0,0
3,5
4,1
0,0

1,9
40,4
0,6
2,2

38,0
48,3
87,5
0,9

2.561,9
0,0
0,0
0,0

114,8
52,1
40,9
1,4

100,5
65,5
57,0
3,4

599,2
141,5
529,4
5,7

15.369,1
1.641,2
2.404,4
155,0

1,2
3,7

23,6
14,2

79,8
16,1

56,9
28,5

36,5
13,3

0,6
3,8

65,6
25,7

0,5
1,3

4,7
5,4

2,4
8,8

15,8
7,5

9,1
4,4

1,4
10,1

33,5
14,3

341,9
170,4

0,0

0,0

0,0

36,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

39,0

0,0
143,2
19,9

0,0
1.305,7
117,9

476,8
203,0
39,7

2.071,8
382,5
88,9

0,0
712,3
107,3

192,2
81,4
31,0

0,0
599,1
82,2

0,0
86,9
8,7

0,0
305,9
34,9

0,0
258,4
23,7

407,1
93,6
23,1

0,0
116,3
22,0

0,0
166,7
22,2

0,0
694,1
73,1

3.148,0
5.945,8
794,2

26,4
11,1

17,7
162,4

10,1
33,2

19,1
57,8

14,8
118,9

2,0
6,6

18,7
73,5

5,3
52,7

9,6
29,7

6,3
23,7

3,0
25,8

5,2
25,1

7,4
25,0

16,4
72,1

182,4
976,7

82,2

556,8

107,6

192,6

441,8

35,5

406,7

19,0

224,9

69,3

36,7

61,7

109,1

508,6

3.263,3

18,1
8.113,1

1,2
134,7

6,7
1.538,8

135,4
1.536,5

5,0
3.856,7

2,3
1.177,8

2,9
1.222,2

3,6
451,0
12,4
24,2
29,5
6,3
1.426,9 11.532,3 4.672,7 15.175,2 11.771,4 2.563,2

24,0
729,3
6.020,9 72.734,3

Opombe: 1.) Izvozna nadomestila pripadajo državi članici, katere blago je bilo izvoženo. To določilo lahko preceni plačila držav članic z velikimi lukami (npr. Belgija in Nizozemska), kadar prejemnik nadomestil ni lokalni trgovec. 2.) Belgija in Luksemburg imata korist zaradi večjega števila večnacionalnih družb za svetovanje in ad-hoc ustanovljenih podjetij v teh državah. Plačila, ki jih je Komisija namenila tem podjetjem, so
lahko na koncu plačana podružnicam zunaj Belgije in Luksemburga. Izjemno težko je ugotoviti, kje je končni koristnik teh plačil. Vir: Allocation of 2002 EU operating expenditure by Member State, september 2003,
str. 111, tabela 1a.
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DK
1.223,4
825,1
298,3
4,7
49,8
45,6
60,3
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B
1. KMETIJSTVO
949,0
Neposredna plačila 374,1
Izvozna nadomestila 390,3
Skladiščenje
12,5
Razvoj podeželja
47,5
Drugo
124,7
2. STRUKTURNI UKREPI 246,3
Strukturni skladi
Cilj 1
131,4
Cilj 2
31,4
Cilj 3
58,1
Drugi strukturni ukrepi 1,9
(zunaj Cilja 1)
Pobude Skupnosti
10,2
Inovativni ukrepi in
13,3
tehnična pomoč
Drugi posebni
0,0
strukturni ukrepi
Kohezijski sklad
0,0
3. NOTRANJE POLITIKE 796,6
Izobraževanje,
99,4
mladi, kultura
Energija, okolje
20,6
Varstvo potrošnikov, 259,2
notranji trg
Raziskave in
410,8
tehnološki razvoj
Druge notranje politike 6,7
SKUPAJ
1.992,0

B
2,2
1,3
11,3
1,1
1,1
2,2
1,1

DK
2,8
2,9
8,7
0,4
1,1
0,8
0,3

D
15,7
17,5
14,0
25,9
16,5
4,8
14,7

EL
6,1
6,2
1,1
0,7
3,6
11,4
7,9

E
13,7
13,3
4,3
16,8
10,2
23,6
38,0

F
22,5
24,7
21,2
18,9
15,4
18,4
5,5

IRL
4,0
3,1
5,1
12,2
7,5
3,3
3,3

I
13,1
13,1
7,7
10,1
14,8
15,5
7,8

L
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0

NL
2,7
1,2
13,4
5,7
1,1
4,3
0,2

A
2,5
2,0
1,7
0,5
10,0
0,2
0,8

P
1,8
1,4
0,8
1,7
3,8
2,9
12,9

FIN
1,9
1,5
2,3
0,9
7,2
-0,1
1,0

S
1,9
2,0
1,3
0,5
3,7
0,3
1,0

UK
9,2
9,8
7,2
4,4
3,7
12,6
5,7

Skupaj
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,9
1,9
2,4
1,2

0,0
1,0
0,9
10,7

16,3
23,8
20,2
1,2

8,2
0,0
0,0
0,0

38,0
25,8
15,1
11,9

2,1
24,9
17,6
49,2

3,6
0,0
0,0
0,0

8,8
1,1
14,0
16,9

0,0
0,2
0,2
0,0

0,0
2,5
0,0
1,4

0,2
2,9
3,6
0,6

16,7
0,0
0,0
0,0

0,7
3,2
1,7
0,9

0,7
4,0
2,4
2,2

3,9
8,6
22,0
3,7

100,0
100,0
100,0
100,0

3,0
7,8

0,3
2,1

6,9
8,3

23,3
9,4

16,7
16,7

10,7
7,8

0,2
2,2

19,2
15,1

0,2
0,8

1,4
3,2

0,7
5,2

4,6
4,4

2,7
2,6

0,4
5,9

9,8
8,4

100,0
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0
13,4
12,5

0,0
2,4
2,5

0,0
22,0
14,8

15,1
3,4
5,0

65,8
6,4
11,2

0,0
12,0
13,5

6,1
1,4
3,9

0,0
10,1
10,4

0,0
1,5
1,1

0,0
5,1
4,4

0,0
4,3
3,0

12,9
1,6
2,9

0,0
2,0
2,8

0,0
2,8
2,8

0,0
11,7
9,2

100,0
100,0
100,0

11,3
26,5

14,5
1,1

9,7
16,6

5,5
3,4

10,4
5,9

8,1
12,2

1,1
0,7

10,2
7,5

2,9
5,4

5,3
3,0

3,4
2,4

1,7
2,6

2,8
2,6

4,1
2,6

9,0
7,4

100,0
100,0

12,6

2,5

17,1

3,3

5,9

13,5

1,1

12,5

0,6

6,9

2,1

1,1

1,9

3,3

15,6

100,0

0,9
2,7

0,5
2,0

61,8
15,9

1,7
6,4

3,3
20,9

4,0
16,2

0,9
3,5

2,5
11,2

0,2
0,2

0,9
2,1

18,6
2,1

0,7
5,3

0,3
1,6

0,4
1,7

3,3
8,3

100,0
100,0

Vir: Allocation of 2002 EU operating expenditure by Member State, september 2003, str. 112, tabela 1b. Legenda: B – Belgija, DK – Danska, D – Nemčija, EL – Grčija, E – Španija, F – Francija, IRL – Irska, I – Italija,
L – Luksemburg, NL – Nizozemska, A – Avstrija, P – Portugalska, FIN – Finska, S – Švedska, UK – Velika Britanija.
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1. KMETIJSTVO
Neposredna plačila
Izvozna nadomestila
Skladiščenje
Razvoj podeželja
Drugo
2. STRUKTURNI UKREPI
Strukturni skladi
Cilj 1
Cilj 2
Cilj 3
Drugi strukturni ukrepi
(zunaj Cilja 1)
Pobude Skupnosti
Inovativni ukrepi in
tehnična pomoč
Drugi posebni
strukturni ukrepi
Kohezijski sklad
3. NOTRANJE POLITIKE
Izobraževanje,
mladi, kultura
Energija, okolje
Varstvo potrošnikov,
notranji trg
Raziskave in
tehnološki razvoj
Druge notranje politike
SKUPAJ
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Tabela 6: Delež v strukturi izdatkov proračuna EU po državah članicah v letu 2002
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Največji del izdatkov za kmetijstvo je v letu 2002 prejela Francija (22,5
%), največ za neposredna plačila in izvozna nadomestila. Sledi ji Nemčija
(15,7 %), ki je bila najbolj uspešna pri črpanju sredstev za skladiščenje in
razvoj podeželja. Španija je v letu 2002 prejela skoraj štiri desetine vseh
sredstev za strukturno in kohezijsko politiko, največ za strukturne ukrepe v okviru Cilja 1 in Cilja 2, za Kohezijski sklad ter druge posebne
strukturne ukrepe. Dobro petino sredstev za notranje politike je leta
2002 prejela Nemčija, predvsem na področjih izobraževanja, kulture,
raziskav in tehnološkega razvoja. Na področjih energije in okolja je bila
najbolj uspešna Danska, na področjih varstva potrošnikov in notranjega
trga pa Belgija.

PRIHODKI IZ EVROPSKEGA PRORAČUNA
V SLOVENSKI PRORAČUN
Po vstopu v Evropsko unijo 1. maja 2004 so nove članice lahko poleg
sredstev predpristopne pomoči (PHARE, ISPA, SAPARD) začele črpati
tudi sredstva evropskega proračuna za kmetijstvo (skupna kmetijska politika, razvoj podeželja), strukturno politiko (strukturni skladi, kohezijski
sklad) in notranje politike (predvsem vzpostavitev Schengenske meje).
Za obdobje do konca tekoče finančne perspektive (2004–2006) so bila dogovorjena tudi pavšalna povračila, katerih namen je okrepitev denarnega
toka in proračunskega položaja novih držav članic. V prvem obdobju polnopravnega članstva naj bi Slovenija po oceni Evropske komisije v skladu z rezultati finančnega dela pogajanj iz evropskega proračuna prejela
približno 0,3 % BDP več kakor bi vanj prispevala. Dejanska bilanca finančnih tokov z EU bo seveda močno odvisna od učinkovitosti črpanja
dodeljenih sredstev.
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Tabela 7: Vpliv vstopa v EU na proračunski položaj RS
(mio EUR, mrd SIT, tekoče cene)

Predpristopna pomoč
1. Kmetijstvo
1a – Skupna kmetijska politika
Tržni ukrepi
Neposredna plačila
1b – Razvoj podeželja
2. Sredstva za strukturno politiko
2a – Strukturni skladi
2b – Kohezijski sklad
3. Notranje politike
3c – Schengenska meja
4. Pavšalna povračila
4a – Pavšalno plačilo za krepitev
denarnega toka
4b – Pavšalno povračilo –
proračunska izravnava
Prejemki skupaj
Tradicionalni lastni viri
DDV-vir
BND-vir
Popravek v korist VB
Vplačila skupaj
NETO POLOŽAJ PRORAČUNA RS
3. Notranje politike
3a – Obstoječe politike
3b – Krepitev institucij
SKUPAJ NETO POLOŽAJ RS

EUR
56,3
47,9
16,5
16,5
0,0
31,5
29,8
28,6
1,3
39,3
39,3
104,9
71,8

2004
SIT
13,2
11,2
3,8
3,8
0,0
7,4
7,0
6,7
0,3
9,2
9,2
24,5
16,8

% BDP
0,21
0,18
0,06
0,06
0,00
0,12
0,11
0,11
0,01
0,15
0,15
0,40
0,27

EUR
48,4
140,3
73,4
43,1
30,2
66,9
66,7
51,7
15,0
40,1
40,1
94,6
20,3

2005
SIT
11,3
32,9
17,2
10,1
7,1
15,7
15,6
12,1
3,5
9,4
9,4
22,2
4,7

% BDP
0,17
0,49
0,26
0,15
0,11
0,23
0,23
0,18
0,05
0,14
0,14
0,33
0,07

EUR
31,0
181,7
82,2
44,6
37,7
99,5
83,6
56,2
27,5
40,9
40,9
62,0
20,7

2006
SIT
7,3
42,6
19,3
10,4
8,8
23,3
19,6
13,2
6,5
9,6
9,6
14,5
4,8

% BDP
0,10
0,59
0,27
0,14
0,12
0,32
0,27
0,18
0,09
0,13
0,13
0,20
0,07

33,1

7,7

0,13

74,3

17,4

0,26

41,4

9,7

0,13

278,2
15,4
28,4
134,0
14,8
192,6
85,6
15,6
13,4
2,2
101,2

65,1
3,6
6,6
31,3
3,5
45,0
20,0
3,6
3,1
0,5
23,7

1,05
0,06
0,11
0,51
0,06
0,73
0,32
0,06
0,05
0,01
0,38

390,1
32,7
39,4
223,0
30,4
325,5
64,6
26,3
23,5
2,8
91,0

91,4
7,7
9,2
52,2
7,1
76,3
15,1
6,2
5,5
0,7
21,3

1,37
0,11
0,14
0,78
0,11
1,14
0,23
0,09
0,08
0,01
0,32

399,3
33,3
41,4
233,2
32,2
340,0
59,3
35,3
32,4
2,9
94,5

93,6
7,8
9,7
54,6
7,5
79,7
13,9
8,3
7,6
0,7
22,1

1,29
0,11
0,13
0,76
0,10
1,10
0,19
0,12
0,10
0,01
0,31

Vir podatkov: Evropska komisija (rezultati pogajanj), Urad za makroekonomske analize in razvoj. Preračuni: Ministrstvo za finance.
Opomba: Za leto 2004 so pri vplačilih upoštevani podatki iz predloga proračuna EU za leto 2004.

Vrste prihodkov iz evropskega proračuna v slovenski proračun
Kmetijstvo
Leta 2004 so bile nove članice iz evropskega proračuna upravičene do
25 % neposrednih plačil, kakršnih so deležni kmetje sedanjih držav članic, leta 2005 30 % in leta 2006 35 % (leta 2013 bo predvidoma doseženo
100 % evropske ravni neposrednih plačil). Sredstva bodo izplačana z zamikom enega leta. Slovenija ima možnost doplačevanja neposrednih plačil iz domačega proračuna, tako da bi leta 2004 raven v RS lahko dosegla
85 % evropske ravni. Za tržne ukrepe (npr. umik s trga, izvozne subvencije) bo Slovenija do konca leta 2006 prejela predvidoma 24 milijard SIT.
Večina evropskih sredstev, ki so bila RS dodeljena za kmetijstvo, bo namenjena razvoju podeželja (65 milijard SIT), pretežno za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje in kmetijsko-okoljske ukrepe.
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Strukturna in kohezijska politika
Strukturna politika EU se uresničuje prek štirih strukturnih skladov in štirih horizontalnih razvojnih pobud. Evropski sklad za regionalni razvoj
usmerja razvojne spodbude v infrastrukturo, prestrukturiranje gospodarstva ter podpore malim in srednje velikim podjetjem, inovativnim
tehnologijam in lokalnim podjetniškim iniciativam. Evropski socialni
sklad je pretežno namenjen ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest in
izobraževanju ter izpopolnjevanju delovne sile. Usmerjevalni oddelek
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada deluje na
področju prilagajanja kmetijskih struktur ter prestrukturiranja in razvoja
redko poseljenih območij z nižjo življenjsko ravnjo prebivalstva (obnova
vasi, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, gozdarstvo). Poleg tega obstajajo
še t. i. finančni instrument za usmerjanje ribištva, štiri t. i. horizontalne
razvojne pobude (INTERREG, URBAN, LEADER in EQUAL) in t. i. ukrepi za spodbujanje inovativnosti.
Pomoč strukturnih skladov je namenjena tistim evropskim regijam, ki
najbolj zaostajajo v razvoju. Tudi Slovenija bo vsaj v prvem obdobju polnopravnega članstva na svojem celotnem ozemlju uživala status regije
Cilja 1 (dosega manj kot 75 % BDPEU po kupni moči na prebivalca), za
katere se v okviru strukturne politike nameni največ sredstev. Osnovo za
črpanje približno 63 milijard SIT dodeljenih sredstev za strukturne sklade predstavlja Enotni programski dokument, ki je opredelil tudi stopnje
sofinanciranja EU za posamezne vrste ukrepov (do 75 %).
Kohezijska politika se izvaja na podlagi Maastrichtskega sporazuma, s
katerim je bil leta 1994 ustanovljen Kohezijski sklad, namenjen državam,
ki ne dosegajo 90 % povprečnega BND na prebivalca v Evropski uniji. Od
ustanovitve Kohezijskega sklada do vnovičnega pregleda izpolnjevanja
meril v letu 2003 prejemajo denar tega sklada Španija, Portugalska, Irska
in Grčija. Sredstva sklada so razdeljena glede na število prebivalstva,
BND na prebivalca in površino države, pri tem pa se upošteva tudi druge
družbenoekonomske dejavnike, na primer pomanjkljivosti v transportni
infrastrukturi. Denar je namenjen financiranju projektov na področjih
okolja in evropskega prometnega omrežja. EU prispeva do 85 % vrednosti projektov Kohezijskega sklada. Sloveniji je bilo za izvajanje kohezijske
politike dodeljeno 44 milijard SIT, ki jih bo lahko začela črpati na osnovi
Referenčnega okvira za kohezijski sklad.

Notranje politike
Slovenija naj bi do konca tega finančnega obdobja prejemala približno
0,2 % BDP prihodkov iz naslova notranjih politik EU. Tri četrtine teh
sredstev bo namenjeno vzpostavitvi schengenske meje in bo prihodek
državnega proračuna. Sredstva za obstoječe politike in krepitev institucij
pa ne izboljšujejo proračunskega položaja RS, saj bodo nakazana neposredno upravičencem (npr. v okviru 6. okvirnega programa za raziskovanje).
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Vključitev evropskih sredstev v slovenski proračun
Da bi povečali sposobnost črpanja namenskih sredstev iz evropskega
proračuna, je v Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 vgrajenih več posebnosti v primerjavi z upravljanjem
»domačih« proračunskih sredstev. Instrumenti, ki jih zakon predvideva,
se nanašajo na prerazporejanje pravic porabe med programi skupnih
evropskih politik, ki naj bi zagotovili največje možno prilagajanje sposobnosti črpanja pri posameznih projektih. Predvideva se možnost drugačnega prevzemanja obveznosti za projekte iz skupnih evropskih politik, saj so tam sredstva odobrena do leta 2006, črpajo pa se lahko do
konca leta 2008, zato omejitve, ki veljajo v preostalem delu proračuna,
niso potrebne. Posebni režim prevzemanja obveznosti je zato predviden
tudi za vzpostavitev varovanja zunanje evropske meje, saj je predvidena
dinamika evropskih sredstev drugačna od potreb in zahtev za vzpostavitev meje.
Navedeni zakon vzpostavlja mehanizme, ki bodo preprečili ali vsaj
omejili povečanje proračunskega primanjkljaja v primerih, ko posamezni
proračunski uporabniki ne bodo uspeli črpati namenskih sredstev iz
evropskega proračuna, projekte pa bodo vseeno izvedli in tudi plačali v
breme domačega proračuna. Zato so v načrtu razvojnih programov (tretji
del proračuna) izpostavljeni t. i. evidenčni projekti. Decembra 2003 so
bila zaključena pogajanja med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo
o Enotnem programskem dokumentu (EPD), v začetku leta 2004 pa tudi
programska dopolnila EPD, ki so opredelila vsebino evidenčnih projektov. Prek javnih natečajev bodo izbrani najboljši projekti, ki bodo ustrezali v Enotnemu programskemu dokumentu določenim prednostnim nalogam in zadostili tudi pogoju ustrezne pripravljenosti projekta, da se
začne izvajati nemudoma. Tako bodo posamezni projekti vneseni v načrt
razvojnih programov naknadno, ko bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji,
da lahko pride do realizacije. V nasprotnem primeru do porabe sredstev
za evidenčne projekte ne bo prišlo.
Slovenija bo kot država članica Evropske unije prispevala v evropski
proračun iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev Skupnosti, davka na
dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka in popravka v korist Velike Britanije. Ker vplačila v evropski proračun temeljijo na ocenah, njihova dejanska višina pa bo odvisna od realizacije carin in obsega bruto
nacionalnega dohodka, zakon predvideva, da se morebitno zvišanje teh
obveznosti glede na načrtovano višino zagotavlja v breme višjih prihodkov od načrtovanih ali v breme fiskalnega stabilizatorja. Gibanje v nasprotni smeri pa bo zmanjšalo proračunski primanjkljaj.
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FINANČNO OBDOBJE PO LETU 2007
Finančni okvir je relativno nov instrument (od leta 1988) za izvajanje
skupnih politik Evropske unije, ki opredeljuje zgornje meje posamezni
vrst izdatkov. Prednosti finančnega okvira so naslednje:
– zagotavlja spoštovanje dogovorjenih prioritet v srednjeročnem obdobju,
– predstavlja okvir za učinkovito programiranje in izvajanje večletnih
programov,
– olajšuje postopek pri sprejemanju letnih proračunov,
– zagotavlja večjo predvidljivost izdatkov evropskega proračuna,
– določa zgornjo mejo skupnih izdatkov evropskega proračuna.
Predvidoma bo prihodnji finančni okvir Evropske unije določen za dobo
sedmih let, torej za obdobje 2007–2013. Daljše finančno obdobje bi zagotovilo večjo stabilnost načrtovanja programov, poleg tega pa so bili na
področju kmetijstva že sprejeti dogovori, ki se iztekajo z letom 2013.
Države EU se danes srečujejo z vrsto pomembnih vsebinskih izzivov, ki
se bodo odražali tudi v prihodnjem finančnem obdobju. Prvi izziv je širitev EU z novi članicami. Razlika v stopnji razvitosti med posameznimi
državami, torej problem kohezije, bo v EU petindvajsetih držav bistveno
bolj izražen, kot je v okviru evropske petnajsterice, pri čemer se bodo
finančne posledice širitve popolnoma izrazile šele v obdobju nove finančne perspektive, torej po letu 2006. Drugi velik vsebinski izziv pomeni
izvedba lizbonske strategije. EU je namreč sprejela jasno politično usmeritev, da naj bi Evropa do leta 2010 postala najbolj konkurenčno gospodarstvo sveta. Če se Evropa želi čimbolj približati zastavljenemu cilju, bo
to zahtevalo angažiranje znatnih finančnih sredstev evropskega proračuna, namenjenih krepitvi evropske konkurenčnosti. Izziva EU sta tudi
evropska pridelava hrane in skupna kmetijska politika. Problemi varnosti hrane in mednarodne trgovine so vodili v spremembo ciljev skupne
kmetijske politike. Kmetijska politika se postopno umika s sektorske
ravni in prevzema druge naloge, katerih skupni imenovalci so predvsem
varna hrana, zaščita zdravja ljudi, živali in rastlin ter različni spektri varstva okolja in trajnostnega razvoja. Četrti izziv EU za prihodnje srednjeročno obdobje pa je nova ustavna pogodba. Čeprav pogajanja o njej še
niso končana, pa je že zdaj mogoče z dokajšnjo mero gotovosti napovedati, da bodo vsaj nekatere od predlaganih rešitev, kot so npr. rešitve na
področju institucij, skupne varnostne, obrambne ter zunanje politike in
solidarnostna klavzula, vplivale na strukturo izdatkov evropskega proračuna.
Slovenija si želi s pogajanji za novo finančno obdobje na javnofinančnem področju ohraniti položaj neto prejemnice v odnosih z EU, kar bi
pripomoglo tudi k izpolnjevanju Maastrichtskih fiskalnih meril. S pomoč-
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jo evropskih sredstev bi se bilo mogoče aktivneje vključiti v uresničevanje
lizbonske strategije ter povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva, s čemer bi pripomogli tudi k okoljsko in socialno vzdržnemu razvoju
in nadaljevanju procesa realne konvergence. Krepitev varnostnega in zunanjepolitičnega položaja Slovenije bi lahko dosegli pod pogojem skupnega financiranja zunanje meje Evropske unije in aktivnega vključevanja
v kreiranje zunanjepolitičnega delovanja EU, še zlasti na področju politike do jugovzhodne Evrope.
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SUMMARY:
Financial flows between the budget of the
Republic of Slovenia and the budget of the EU
The membership to the European Union represents a great challenge
for the public finance as well and particularly for the state budget
management. After accession Slovenia will begin with its contributions to the Community Budget and have a possibility to draw funds
for the agriculture, structural and cohesion policy and internal policies under conditions set for the Community expenditure. This will
cause gradual restructuring of one part of expenditure of the national budget in line with the respective Community policies.
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UPRAVLJANJE JAVNIH FINANC
V OBČINI OB VSTOPU V EU
VILMA MILUNOVIČ*
Prispevek obravnava potrebo po reformi javnofinančnega menedžmenta na lokalni ravni. Z vstopom v EU se občina kot temeljna
lokalna skupnost prej kot v desetletju po uvedbi lokalne samouprave
v Sloveniji srečuje z novimi izzivi, ki jo postavljajo v nove pogoje
delovanja. Ti procesi ne narekujejo le organizacijske učinkovitosti
javnih financ na lokalni ravni, ampak tudi institucionalno reformo
in povezavo na širši regionalni ravni. Upoštevaje navedena dejstva
prispevek podaja vidike javnofinančnega menedžmenta med demokratizacijo in učinkovitostjo upravljanja občinskega proračuna, z
izgradnjo partnerskih razmerij pri financiranju javnih potreb, ki
omogočajo kakovostnejše pogoje bivanja v lokalni skupnosti.

*

Mag. Vilma Milunovič, Mestna občina Koper.
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UVODNE PREDPOSTAVKE
Raziskovalci iz vrst politoloških, socioloških in drugih disciplin (Giddens,
Henderson, Mlinar, Schuerkens, Stiglitz) izhajajo iz ugotovitev o obstoju
dveh konvergenčnih, a vzporednih procesih razvoja družbe. V današnjem
času smo na eni strani izpostavljeni intenzivnim procesom modernizacije
in globalizacije, na drugi strani pa se pojavlja težnja po ohranjanju in uveljavljanju individualnosti in lokalnih posebnosti. Te tokove pooseblja
fraza »misli globalno, deluj lokalno« (Hall in Hubbard, 1998: 5). V iskanju
načinov prestrukturiranja družbene ureditve in poti kako naprej se pojavlja nov pojem »glokalna demokracija«, ki išče oblike sožitja, sodelovanja
in delitve oblasti med nadnacionalnimi integracijami, nacionalno državo
in lokalnimi skupnostmi. Pričujoči prispevek se osredotoči na analizo
procesov večje učinkovitosti delovanja in krepitve demokratizacije družbe od spodaj navzgor – iz perspektive lokalne skupnosti.
EU gradi razvoj družbe na večji učinkovitosti, večji socialni in družbeni koheziji, ki ima svoje izhodišče delovanja na enakomernem regionalnem razvoju in načelu subsidiarnosti. Pri tem kot osnovne vrednote
opredeljuje prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. Eden ključnih
ciljev reforme političnega sistema v evropskih državah je uvedba lokalne
samouprave kot mesta pospeševanja lokalne demokracije in političnega
odločanja z decentralizacijo oblasti in odgovornosti (Roderick, 1999: 10).
Kranjec (2003: 204) prav tako navaja globalizacijo in evropsko politiko
regionalnega razvoja kot razloga za širitev fiskalne decentralizacije. Iz navedenih predpostavk izhaja, da ima evropska politika pomemben vpliv
na delovanje lokalnih skupnosti in regionalno organiziranost. Poleg osnovne pravice vseh državljanov EU, da volijo na lokalnih volitvah, prinaša vstop Slovenije v EU našim občinam še vrsto pomembnih sprememb.
Vstopajo namreč v novo institucionalno okolje in povsem spremenjene
pogoje delovanja. Ali in kako so na to pripravljene, pa je vprašanje, na
katerega bomo lahko odgovarjali šele čez čas.
Nujnost spremenjenega pristopa pri upravljanju javnih zadev je zaradi
vse večjega pritiska občanov na kakovost zagotavljanja javnega standarda na eni strani in novih procesov globalizacije na drugi strani navzoča
tudi na lokalni ravni. Zavedanje, da tudi javni sektor ob naraščajočih potrebah posluje z omejenimi sredstvi, postavlja pred občine zahteve, da z
razpoložljivimi sredstvi ravnajo čim bolj gospodarno in da se čim bolj
približajo potrebam lokalnega prebivalstva. To nalaga občinskemu vodstvu, da pri poslovanju in doseganju postavljenih ciljev upošteva osnovne
vidike ekonomike in vpeljavo podjetniških pristopov ob načelih novega
upravljanja javnega sektorja. Ker pa je občina temeljna demokratična
skupnost, je poleg učinkovitosti delovanja pomembna tudi demokratičnost, saj občina ni le ekonomsko-finančni subjekt. Je predvsem osnovna
celica demokracije v sodobni družbeni ureditvi.
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Če uspešnost države ocenjujemo predvsem po tem, kako uspešno
povečuje politično, gospodarsko in socialno varnost državljanov (Rus,
2001), lahko uspešnost občine smiselno strnemo v to, kako kakovostno
bivalno okolje zagotavlja svojim občanom, kakšen standard lokalnih javnih storitev ponuja in kako uspeva vključiti participacijo občanov v reševanje teh problemov. Zaradi večjih pričakovanj občanov po kakovostnih
javnih storitvah in zahtev po demokratizaciji procesov v lokalni sredini je
za uspešnost delovanja občine pomembno obvladovanje ključnih procesov. Proračun izpostavljamo kot ključni instrument delovanja lokalne
skupnosti, zato bomo izhajali iz predpostavke, da sta učinkovitost in
uspešnost izvajanja proračuna pomembna dejavnika uspešnosti delovanja celotne lokalne skupnosti. Procese demokratizacije lokalne skupnosti
bomo v prispevku spremljali skozi demokratizacijo tega ključnega procesa odločanja o občinskih javnih financah v fazah priprave, sprejemanja
in izvajanja proračuna.

IZHODIŠČA REFORME OBČINSKIH JAVNIH FINANC
Vloga občine v Sloveniji
Vzpostavitev lokalne samouprave v Sloveniji sloni na ustavnih določbah,
temelječih na sodobnih principih lokalne demokracije in izhodiščih
Evropske listine o lokalni samoupravi.1 Z uvedbo lokalne samouprave
leta 1995 smo v Sloveniji vzpostavili občino kot temeljno enoto demokratične družbene ureditve, kot tisti del oblasti, ki je najbližje občanom. V
občini ljudje avtonomno odločajo in urejajo javne zadeve lokalnega pomena. Z ustanovitvijo občin je postavljen osnovni institucionalni okvir
delovanja, ki je opredelil občino kot osebo javnega prava z demokratično
oblikovanimi organi. Župan je organ, ki predstavlja in zastopa občino ter
je po svojih pristojnostih predvsem v funkciji izvršilne oblasti. Občinski
svet je najvišji organ odločanja v občini, ki ga občani tako kot župana izvolijo na splošnih lokalnih volitvah. Glede na pristojnosti občinskega
sveta ga na državni ravni smiselno lahko primerjamo z vlogo parlamenta.
Nadzorni odbor je tretji neodvisni organ nadzora porabe javnega denarja
na lokalni ravni, ki ga izvoli občinski svet. Izpeljavo odločitev, sprejetih
na občinskih organih občine, organizirajo občinske uprave, ki funkcionalno predstavljajo četrti organ občine.
Pristojnosti občin so predvsem naloge na področju urejanja lokalne
javne infrastrukture, zagotavljanja lokalnih javnih služb oskrbe z vodo,
ravnanja z odpadki, vzdrževanja lokalnih cest in poti, urejanja javnih površin, urejanje prostora in varstvo okolja, dejavnost osnovnega šolstva in
1

Evropsko listino o lokalni samoupravi je državni zbor ratificiral leta 1996.
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otroškega varstva, primarna zdravstvena dejavnost, zagotavljanje neprofitnih in socialnih stanovanj, socialno varstvo in druge zadeve javnega
pomena. V prvih letih delovanja občin se je sistem prilagajal tako, da se
je vrstilo prerazporejanje nalog in pristojnosti med državo in občinami.
Občine so postopoma prejemale v lastnino posamezne dele premoženja
ali pa so se deli premoženja s posameznimi zakoni prenašali na državo.
Prav tako se je postopno prilagajal sistem financiranja občin. S tem so se
vzpostavljale osnovne možnosti in pogoji delovanja občin.
Poleg institucionalnega okvira, ki opredeljuje organiziranost in pristojnosti lokalnih organov, pomeni finančno-ekonomski okvir enega od bistvenih temeljev delovanja lokalne samouprave. Za izvajanje svojih osnovnih nalog občine razpolagajo s svojim lastnim premoženjem in lastnimi
finančnimi viri, ki jih opredeljuje sistem lokalnih javnih financ prek večje ali manjše stopnje fiskalne decentralizacije. Procesu decentralizacije in
avtonomnosti odločanja sledi zahteva po sorazmerni decentralizaciji
fiskalnih virov in avtonomnosti upravljanja javnih financ nižjih ravni
oblasti ob vzporedni vzpostavitvi ustrezne ravni odgovornosti. Iz osnovnega poslanstva občine izhajajo temeljna načela upravljanja občinskega
premoženja, ki nalagajo občinskim organom, da z občinskimi financami
in s celotnim občinskim premoženjem upravljajo gospodarno, učinkovito
in po načelu ohranjanja vrednosti premoženja.

Občinski proračun
Finančna in ekonomska zmožnost vsakega organiziranega subjekta je
eden ključnih dejavnikov uspešnega delovanja. Ta se za občino kaže z
opredelitvijo njenega premoženja, sistema financiranja in predvsem
skozi občinski proračun. Občinski proračun obravnavamo kot enega najpomembnejših instrumentov oblikovanja politik lokalne skupnosti, pri
čemer zahteve po učinkovitem upravljanju proračunske porabe postavljajo v ospredje zniževanje stroškov in povečanje kakovosti delovanja lokalne skupnosti, ki se izraža tudi z načelom »value for money«.
Proračun občine je opredeljen kot normativni akt, s katerim občina
načrtuje obseg letnih prejemkov in izdatkov za financiranje javnih
potreb. Proračun sprejemajo občine z odlokom, ki mu daje normativnopravni pečat. Vsebinsko pa je proračun občine planski dokument, ki
opredeljuje pravice porabe javnega denarja za določene programe oziroma proračunske uporabnike in pomeni temeljni ekonomsko-finančni
instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog
(Milunovič, 2001: 132). V proračunskem procesu občina razporeja omejena finančna sredstva v posamezne naloge in namene porabe glede na
opredeljeno prioriteto, kar Wildavsky slikovito ponazori kot bitko v areni, v katero sta vključena širok krog akterjev in interesnih skupin z raz-

XXTRETJI DEL XX

361

ličnimi interesi in s preferencami po proračunskem denarju (Wildavsky,
1992: 6–7, 459).
Prispevek odpira širše vidike procesnega menedžmenta pri upravljanju občinskega proračuna, ob vpeljavi spoznanj teorije novega upravljanja javnega sektorja in vidikov demokratizacije. Proračuna ne bomo
opredelili kot statičnega normativnega dokumenta (predpisa), ampak ga
bomo v nadaljevanju obravnavali kot povezan proces v vseh fazah proračunskega cikla, ki sledi večji učinkovitosti in uspešnosti izvajanja. Proračunski cikel zastavimo s sodobnimi metodami proračunskega načrtovanja in pripravo proračunskih dokumentov, ki mu sledi faza sprejemanja
proračuna na pristojnih organih. Po demokratični poti pripravljen in
demokratično sprejet proračun je osnova za njegovo izvajanje, ki naj zagotavlja pregledno črpanje v sprejetem proračunu opredeljenih pravic
porabe javnega denarja. Preglednost izvajanja zagotavljamo z natančno
opredeljenimi postopki in s pravili izvajanja ter z ustreznim načinom poročanja in evidentiranja proračunske porabe. Preglednost proračunskega
procesa je zelo pomembna determinanta demokratičnosti in politične
sprejemljivosti proračunskega procesa. Zato je poročanje in izkazovanje
porabe javnega denarja podvrženo vrsti predpisov in vnaprej določenih
postopkov, katerih namen je zagotoviti preglednost in upravičenost porabe javnega denarja. Noben proces političnega odločanja ni demokratičen, če ne zagotavlja tudi ustreznih oblik nadzora nad sprejemanjem in
izvajanjem sprejetih odločitev, zato proračunski proces obravnavamo
tudi skozi vgrajene mehanizme nadzora v vseh fazah proračunskega
cikla.
Proračun občine je glavno orodje v rokah župana, ki predlaga proračun v sprejem občinskemu svetu in je z zakonom pooblaščen za njegovo
izvrševanje. Občinski svet kot najvišji organ ljudske oblasti v občini je
tisti, ki na predlog župana po vnaprej določenih postopkih obravnave
sprejme letni proračun. S polletnim poročilom o izvrševanju proračuna
in zaključnim računom občinski svet spremlja izvajanje le-tega. Nadzorni
odbor občine nastopa v funkciji nadzornika z zakonskim pooblastilom,
da spremlja in nadzoruje vse tokove javnih financ v občini pri vseh, ki
porabljajo denar iz občinskega proračuna. Tako sprejet proračunski dokument pomeni legalno in glede na opredeljeno proceduro sprejemanja
tudi legitimno podlago za njegovo izvajanje. Legalnost in legitimnost sta
pomembni sestavini političnih odločitev, ki sta po mnenju Grdešiča
(1995: 102) dosegljivi prek specifičnih institucij in procedur sprejemanja
odločitev ob upoštevanju strokovnega znanja. Odločanje, nadaljuje
Grdešič, je pomembna faza političnega procesa in ne sme biti zakrita,
zato so v tem procesu opredeljeni specifični subjekti, institucije, roki in
oblike sprejemanja odločitev. V procesu upravljanja proračunskega procesa so v demokratičnih sistemih opredeljeni postopki in pravila vseh
udeležencev, vključenih v tem procesu v zaokroženem sistemu javnih
financ posamezne države.
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Proces reforme javnih financ na lokalni ravni
Reforme upravljanja državnega denarja so se po navedbah Kranjca (2003:
320) v večini držav praviloma izvajale skozi tri različne etape:
– 1. etapa – vzpostavljanja sistema rednega in sorazmerno natančnega
spremljanja izdatkov in njihove zakonitosti,
– 2. etapa – izgradnje sistema državnega knjigovodstva in začetek upravljanja terjatev, obveznosti, dolga in državnega premoženja,
– 3. etapa – vzpostavitev sistema strateškega načrtovanja in povezava
računovodskega sistema s sistemi za ocenjevanje upravičenosti javnih
izdatkov ter izdelava upravljavskih informacijskih sistemov za oceno
ekonomskih stroškov in analizo različic proračunske politike.
Tudi Slovenija v reformi javnih financ sledi tem etapam z vzpostavitvijo
integralnega proračuna v prvi fazi takoj po osamosvojitvi; z vpeljavo institucionalnega mednarodno primerljivega sistema javnih evidenc z začetki analize učinkovitosti porabe javnega denarja v drugi fazi; pred vrati
je tretja faza strateškega upravljanja proračunskega procesa, ki zajema
najbolj kompleksen pristop reforme učinkovitosti, gospodarnosti in
upravičenosti porabe javnega denarja. Ta faza pomeni začetek dolgoročnega procesa, saj, kot povzemata Allen in Tommasi (2001: 34), izkušnje
kažejo, da je reforma proračuna kontinuiran proces učenja z delovanjem
(»learning by doing«).
To sosledje etap reforme lahko prenesemo tudi na občinske javne
finance, ki se jim danes pridružujejo tudi novi pogoji in zahteve evropskih predpisov. Osnovni institucionalni okvir izvedene reforme občinskih javnih financ od 1999 do 2003 je najprej opredelil enotno ekonomsko klasifikacijo, ki opredeljuje enotno izkazovanje prejemkov in
izdatkov v okviru enotnega računovodstva javnega sektorja. Enoten institucionalni okvir je opredelil proračunske uporabnike, ki nam pove, kdo
so enote, ki trošijo javni denar. Temu sledi opredelitev enotne programsko-funkcionalne klasifikacije ob upoštevanju mednarodne COFOG2
funkcionalne klasifikacije, ki razčlenjuje izdatke širšega sektorja države
na deset funkcionalnih področij in nam pove, za katere namene oziroma
funkcije se troši javni denar (Kranjec, 2003: 338–340). Programsko-funkcionalna klasifikacija na področju občin je v pripravi kot zadnja faza
institucionalne reforme javnofinančnega poslovanja občin in naj bi bila
uveljavljena s proračunom za leto 2006. Sprejetje bo omogočilo metodološko poenotenje občinskih proračunov v enotno oblikovano strukturo
proračuna in v enoznačno izkazovanje namenov porabe, ki so do sedaj
2

Classification of the Functions of Government, sprejeta leta 1986, objavljena v metodološkem gradivu Mednarodnega denarnega sklada »A Manual on Governmet Finance Statistics«, revidirana leta 2000.
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od občine do občine dokaj različno izkazani. S tem sledimo osnovnim
načelom transparentnosti proračunskega poročanja in skupnim usmeritvam, ki jim sledijo institucije mednarodne skupnosti.3
Nov pristop večletnega proračunskega načrtovanja so občine prvič
uporabile v letu 2000. Ta zajema pripravo načrtov razvojnih programov
kot obvezne sestavine predloga proračuna, kjer so opredeljeni investicijski izdatki, programi in projekti za več let. Načrt razvojnih programov se
po zakonu o javnih financah pripravlja za obdobje štirih let, kar povezuje
vpogled v rezultate preteklega delovanja z načrtovanimi prioritetami za
prihodnje razvojno obdobje. Dopolnjen zakon o javnih financah občinam dopušča tudi sprejetje proračunov za prihodnji dve leti, ki pa je
dopusten samo znotraj mandatnega obdobja. Taka rešitev svojevrstno
pretrga kontinuiteto večletnega proračunskega načrtovanja prav v letih,
ko zaradi volitev prihaja do zastojev oziroma zamud pri sprejemanju občinskih proračunov. Celovitost skladnega razvoja širše lokalne sredine pa
povezujejo regionalni razvojni programi, ki slonijo na prioritetah, opredeljenih v občinskih in državnih dokumentih razvojnega načrtovanja.
Povezava razvojnih dokumentov regionalnega razvojnega načrtovanja s
proračunskim načrtovanjem je eno izmed področij, ki je metodološko
najmanj dodelano, zato prihaja pri izvajanju do neusklajenosti in neučinkovitosti. Na teh institucionalnih temeljih slovenske občine v okviru
svojih kadrovskoorganizacijskih zmogljivosti upravljajo približno 5 %
družbenega bruto proizvoda, kar ne pomeni zanemarljivega deleža javnofinančnih tokov.

VIDIKI UČINKOVITOSTI IN DEMOKRATIČNOSTI
PRORAČUNSKEGA PROCESA V OBČINI
Z namenom izboljšati uspešnost proračunskega procesa in odpraviti nepravilnosti delovanja opredeljujemo vidike učinkovitosti proračunskega
procesa ter dejavnike izboljšanja dosežkov porabljenega javnega denarja
na lokalni ravni. V teoriji izhajamo iz koncepta 3E: economy (gospodarnost), efficiency (učinkovitost) in effectiveness (uspešnost) (Vidovič,
1995: 8), ki se je pozneje razširil na koncept 3E + E + E (3E + equity (pravičnost) + environment (okolje)). Celovito uspešnost upravno-politične
organizacije pa lahko po povzetju Kovačeve (Ferfila, Kovač, 2000: 224)
razširimo še z dodatnimi merili, ki zajemajo še prilagodljivost, odzivnost
in družbeno sprejemljivost. Pri tem upoštevamo sodobne pristope iz teorije novega upravljanja javnega sektorja, temelječe na programsko oblikovanem proračunu (Result oriented budgeting), ki omogoča spremljanje
rezultatov in učinkovito upravljanje proračunske porabe.
3

OECD best practices for budget transparency, OECD, 2001.
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Proračun se kot ena temeljnih političnih odločitev praviloma sprejema
po načelu večine v izvoljenih predstavniških organih, ki imajo tudi vzvode nadzora nad njegovim izvrševanjem. Postopke sprejemanja proračuna, razmerja moči in odgovornosti med občinskimi organi pri izvajanju
in nadzoru, kot tudi možnost vpliva civilne družbe in širše javnosti na
proračunski proces, lahko izpostavimo kot vidike demokratizacije proračunskega procesa. Poleg učinkovite občine bi radi v procesu reforme
javne uprave, katerega del je tudi reforma lokalne samouprave, ustvarili
razmere za demokratizacijo lokalne skupnosti. Pri tem, kot navaja Devjak (2001: 86), za vključevanje občanov v odločanje ni pomembna le
zakonska ureditev, ampak tudi ekonomsko-organizacijska razvitost delovanja lokalne skupnosti ter splošen odnos med pripadniki te skupnosti
do vključevanja v odločanje.
Vidike demokratizacije proračunskega procesa v občini lahko vrednotimo s proučevanjem avtonomnosti odločanja, proceduralnih formalnih
in neformalnih postopkov, odzivnosti širše javnosti na odločitve, razmerij in delitve oblasti med občinskimi organi. Pomembni dejavniki demokratizacije so tudi raven politične in upravne kulture (Brezovšek, 1997:
175), pa tudi soodločanje in nadzor državljanov nad lokalno samoupravo
ter lokalno javno porabo (Praprotnik, 2001).
Kakšne možnosti in perspektive ima lokalna demokracija v svetu »turbokapitalizma« in vse obsežne globalizacije? Če sledimo načelu subsidiarnosti (Vlaj, Brezovšek, Baron), ki je postavljen kot osnovni postulat
političnega delovanja v EU, se mora družba organizirati tako, da omogoča izražanje ljudske volje in suverenosti na ravni, ki je najbližja državljanom. Poleg teze, da naj o javnih zadevah odločajo tiste oblike politične
organiziranosti, ki so najbližje ljudem, zahteva uveljavitev načela subsidiarnosti hkratno upoštevanje zaveze, da morajo biti te ravni oblasti sposobne in zmožne izvajati poverjene naloge na učinkovit in demokratičen
način (Veggeland, 2001: 17). V srečanju z intenzivnimi procesi globalizacije lahko, kot povzema Schuerkens (2004: 22), z usmeritvijo v lokalne
skupnosti in lokalne vrednote vnesemo elemente stabilnosti in zaupanja
v nadaljnji razvoj družbe. Po prepričanju avtorja ima demokratizacija
družbenih procesov od spodaj navzgor pozitivno perspektivo v izgradnji
demokratične in gospodarsko učinkovite skupnosti prihodnosti, pri
čemer je krepitev lokalne demokracije eden od stebrov izgradnje demokratične družbe.
Obravnavani dejavniki učinkovitosti in demokratičnosti podajajo konceptualna teoretična izhodišča in ponujajo nabor osnovnih mehanizmov
za uspešno upravljanje občinskega proračuna. Na podlagi analiz izvajanja občinskih proračunov je mogoče zasnovati nabor ključnih dejavnikov
učinkovitosti in demokratizacije v vseh fazah proračunskega ciklusa. S
spoznanjem teh dejavnikov in z vzpostavitvijo mehanizmov za njihovo
spremljanje lahko izboljšamo uspešnost upravljanja občinskih proračunov. Pogoj za to je sodobno zasnovan informacijski sistem, ki temelji na
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sodobnih elektronskih medijih – s ciljem, da zagotavlja pomembne informacije v celotnem proračunskem procesu. Kot navaja Žurga, mora informacijski sistem spremljanja uspešnosti in učinkovitosti delovanja ponujati informacije za vsakodnevno odločanje na vseh ravneh sistema
državne uprave (Žurga, 2001: 108), v katerega okvir sodi tudi lokalna
samouprava. Vzpostavitev integriranih evidenc s povratnimi informacijami o upravljanju proračunskega procesa je neobhoden dejavnik izboljšanja tega procesa. Zato v prispevku ne moremo mimo primerjalnih analiz
»benchmarkinga«, novih vidikov e-uprave, e-vladanja, e-demokracije,
kajti sodobna ICT-tehnologija postaja gonilna sila razvoja na vseh ravneh
ali omejevalni dejavnik, če ne zagotavlja odprtega pretoka informacij
(Scherrer, 2003: 76–77).
Uspešnost izvajanja proračunskega procesa sloni na povezavi ključnih
dejavnikov učinkovitosti in demokratizacije proračunskega procesa ter
iskanju ravnovesja med ekonomsko učinkovitostjo, politično sprejemljivostjo, socialno kohezijo, okoljskimi in drugimi za razvoj lokalne skupnosti pomembnimi vidiki. Za tak pristop potrebujemo primerno organizacijsko usposobljenost in sodobne metode razvojnega načrtovanja mest
in lokalnih skupnosti z večdimenzionalnimi metodami in indikatorji razvoja, kajti pri reševanju kompleksnih družbenih vprašanj ne moremo
izhajati iz enostranskih kvantitativnih analiz, prav tako tudi ne moremo
oblikovati ustreznih izhodišč brez njihove podpore (Nijkamp, Bal in
Medda, 1998: 20).
Ključ do uspešnega upravljanja proračunskega procesa je v vgraditvi
načel novega upravljanja javnega sektorja, ki sloni na usmerjenosti k
uporabnikom in zagotavlja gospodarno uporabo javnega denarja. Laurrell navaja pet osnovnih načel (Laurrell, 2002), ključnih za zagotovitev
visoke kakovosti delovanja lokalnih skupnosti. Na začetku je bistvena
pripravljenost za privzemanje sprememb. Nujne spremembe je nato
treba uskladiti s skupno vizijo nosilcev demokratičnega procesa (občanov), nosilcev političnega odločanja in izvajalcev lokalnih javnih storitev.
Organizacijo spodbudimo z razvojem kadrovskih zmogljivosti ter ustrezno prilagoditvijo organizacijske strukture in kulture. Podpirati moramo
eksperimentiranje in novosti ter ustvarjati okolje, ki omogoča spremembe in potrebne prilagoditve ter zagotavlja učečo se organizacijo. Delovanje v skladu s temi načeli ne vodi le do učinkovitejšega dela (delati več z
manj sredstvi), ampak tudi do uspešnejšega delovanja (delati prave stvari
prav).
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IZHODIŠČA POVEZAVE OBČIN V ŠIRŠI EVROPSKI PROSTOR
S 1. 5. 2004 slovenske občine delujejo v novem normativnem okolju,
prevzemajo nove naloge in se povezujejo v okviru enotnega evropskega
institucionalnega prostora. Vpliv integracije v EU na slovenske občine
lahko ocenjujemo glede na nove naloge in obveznosti, ki nam jih nalaga
pristop, pa tudi glede na nove priložnosti, ki jih prinaša članstvo v skupnosti (Logon report, 2000: 82).
Občine so v večini evropskih držav obstajale kot zgodovinska dediščina, ki je bila nosilec razvoja lokalne demokracije. Danes v pogojih intenzivne globalizacije občine same po sebi ne zadoščajo več zahtevam
sodobnega družbenega razvoja. Meje lokalnih skupnosti postajajo ovira
hitrejšemu gospodarskemu razvoju, novim zahtevam po širjenju kakovosti javnega standarda4 ter ne omogočajo učinkovitega in uspešnega reševanja okoljskih problemov. Za ustrezno odzivnost na odseve globalizacijskih tokov morajo občine na pot sprememb iz birokratskih v odprte in
partnersko povezane organizacije, ki učinkovito pristopajo k reševanju
lokalnih problemov in se povezujejo v globalno okolje.
Vzpostavitev lokalne samouprave pomeni pozitiven premik k učinkovitemu reševanju lokalnih problemov v lokalni skupnosti kot naravni
sredini, vendar se premajhne slovenske občine v novem okolju pojavljajo
kot ekonomsko in organizacijsko prešibke za uspešno delovanje v EU in
predvsem neustrezne za vključevanje v evropsko strukturno politiko. Priprava občin za učinkovito delovanje in črpanje sredstev iz evropskih
strukturnih oblik finančne pomoči zahteva vrsto sprememb. V pristopu
k tem spremembam moramo upoštevati osnovne značilnosti evropske
regionalne in strukturne politike, ki se razlikuje od dosedanjih državnih
oblik podpore lokalnim ravnem. Evropska strukturna politika sloni na
naslednjih karakteristikah (Logon report, 2000: 25):
– evropski programi so strogo ciljno orientirani,
– slonijo na večletnem programskem načrtovanju,
– zahtevajo partnersko sodelovanje in usklajevanje med Evropsko komisijo in institucijami znotraj države skozi vse faze programskega načrtovanja,
– eden od pogojev je sofinanciranje oziroma lastna finančna udeležba
pri izpeljavi projektov s strani partnerjev v državi članici,
– velja princip subsidiarnosti, po katerem EU prevzema samo ukrepe, ki
jih ne more zagotoviti država članica znotraj svojih institucij.
Za črpanje sredstev strukturnih skladov EU vpeljuje natančno strukturirano shemo razvojnega načrtovanja na nacionalni in regionalni ravni od
4

Pod pojmom javni standard pojmujemo tako javno infrastrukturo kot tudi operativno izvajanje javnih služb.
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državnega razvojnega progama članice do enotnega programskega dokumenta. Predpisana so planska območja (NUTS5), struktura organov za
vrednotenje in instrumentov nadzora izvajanja programov. Za občine to
pomeni, da morajo najprej uskladiti svoje prioritete razvoja ter jih ustrezno vgraditi v proračunske politike. Te aktivnosti in njihovo izvedbo je
treba uskladiti z regionalnimi in nacionalnimi institucionalnimi nosilci in
dokumenti razvojnega načrtovanja. Ker slovenske občine niso usposobljene za vključevanje v evropsko strukturno politiko, je Slovenija že v
predpristopnem obdobju k reševanju tega problema pristopila z institucionalno opredelitvijo »statističnih regij«, ki so začasno opredeljene kot
nosilke regionalnega razvojnega načrtovanja. Ne glede na to mora vsaka
občina pri izpeljavi zastavljenih projektov vzpostaviti svoje povezave z
institucijami regionalne strukturne politike v državi. Iz poročil o pristopu
že včlanjenih držav (Logon report, 2000: 26) izhaja, da lahko reprezentativna združenja lokalnih in regionalnih oblasti veliko pripomorejo pri
promociji in vzpostavitvi učinkovite mreže povezav posamezne občine za
črpanje sredstev strukturnih skladov. Prav tako bo za uspešno vključevanje v te strukture nujna dodatna pomoč podpornih ukrepov državnih
institucij. Pri tem ostaja odprta lisa druge ravni lokalne samouprave, ki
bi z ustanovitvijo pokrajin vzpostavila pravi most med prešibkimi občinami in preveč oddaljeno nacionalno ravnijo oblasti.
Posebno možnost za hitrejši razvoj in vlaganja v lokalno infrastrukturo
zagotavljajo dodatna sredstva iz EU, ki so namenjena strukturni in regionalni razvojni politiki. Osnovni dokument razvojnega načrtovanja za
vključevanje občin v evropsko strukturno politiko je danes regionalni
razvojni program. Regionalni razvojni program opredeljuje razvojne prioritete v statistično regijo vključenih občin, ki določa prednostne programe na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega
razvoja. Do vzpostavitve druge ravni lokalne samouprave je v Sloveniji z
zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja povzeta rešitev,
da se namesto »pravih« regij v ta proces vključujejo statistične regije.
Tako začasno nastopa v Sloveniji dvanajst statističnih regij, ki pripravo in
izvajanje regionalnega razvojnega načrtovanja izvajajo v okviru regionalnih razvojnih agencij.
Prvi regionalni razvojni programi so pripravljeni za programsko obdobje do leta 2006; sprejeli so jih občinski sveti občin znotraj statistične
regije, na območju, katere se pripravlja posamezen regionalni razvojni
program. Prihodnje programsko obdobje bo določila vlada v povezavi s
termini programskega načrtovanja v EU. Znano je, da so v EU vpeljali sedemletni programski cikel proračunskega načrtovanja in da bo za vse
programe, ki kandidirajo za sredstva evropskih strukturnih skladov,
treba upoštevati to dinamiko. Naslednja finančno-programska perspektiva EEU se pripravlja za obdobje 2007–2013. Izvedbo projektov, ki bodo
5

Nomenclature of Teritorial Units for Statistics.
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vključeni v evropsko strukturno sofinanciranje, je treba načrtovati v
celotni dobi trajanja projekta oziroma programa. Tudi predpisi o javnih
naročilih zahtevajo, da se investicijska dokumentacija za nove naložbe
pripravi in da pri tem upošteva celovit naložbeni cikel. Temu bo treba
prilagoditi tudi dinamiko priprave in izvajanja občinskih proračunov,
kjer so doslej pravice porabe določene na letni ravni in zapadejo z
zaključkom letnega proračuna.
Vzpostavitev monitoringa, ki zagotavlja spremljanje doseganja v projektih zastavljenih ciljev po natančno določenih indikatorjih, je naslednja pomembna komponenta zahtevanih sprememb. Črpanje sredstev iz
strukturnih skladov temelji na natančnem spremljanju in merjenju doseženih rezultatov. Zato morajo občine zagotoviti sproten nadzor izvajanja,
natančno računovodstvo in poročanje ter natančno poznati tudi evropske
predpise in postopke pridobivanja sredstev evropskih strukturnih skladov. Celoten sistem deluje na principu programskega in projektnega razvojnega upravljanja načrtovanih razvojnih prioritet in ciljev. Financiranje
projektov iz evropskih sredstev poteka v sodelovanju z lokalnimi, regionalnimi oblastmi in državami članicami, tako da je delovanje strukturne
politike opredeljeno kot dopolnitev nacionalnega izvajanja regionalne
politike članic. Projektni menedžment je v togih administrativnih okoljih
rakasta rana, potrebna intenzivne spremembe, če hočemo preprečiti izločenost lokalnih skupnosti iz evropske strukturne politike.
Vključitev v EU vpeljuje procese različnih povezav lokalnih skupnosti
v regionalna in lokalna združenja, različne oblike medobčinskega sodelovanja in regijskih povezav v in zunaj države, narekuje občinam povezavo
v različne oblike sodelovanja s svojim okoljem tako na vertikalni kot na
horizontalni ravni. Uspešna bo le tista občina, ki bo znala povezati različne nosilce razvoja tako znotraj javnega kot zasebnega sektorja in civilne
družbe za uresničitev skupnih razvojnih ciljev. Po podatkih delovanja
občin v EU (Logon report, 2000: 147) več kot 60 % nalog, ki izvirajo iz
evropskih predpisov, preide v neposredno izvajanje lokalnih ali regionalnih oblasti. Iz tega izhaja, da vstop Slovenije v EU nalaga občinam veliko
novih nalog, ki se jih v celoti še niti ne zavedajo in ki narekujejo spremenjen pristop tudi v finančnem menedžmentu, s kakovostnim analitično
podprtim večletnim proračunskim načrtovanjem, programskim menedžmentom proračunskega procesa in projektnim načrtovanjem razvoja.
Vse to pa vpliva na proces upravljanja občinskega proračuna, ki ga bodo
morale občine prilagoditi novim razmeram.
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SKLEPNE USMERITVE
Z ustanovitvijo občin kot temeljnih enot lokalne samouprave v Sloveniji
smo sredi devetdesetih let formalno postavili temelje lokalni demokraciji
in s tem zagotovili institucionalno osnovo – deklarirano decentralizacijo
oblasti. Tako lahko ugotovimo, da smo v prvem desetletju delovanja občin v fazi otroštva lokalne samouprave in izgradnje odzivnega demokratičnega sistema, ki je dolgoročen proces.
Eno od osnovnih izhodišč enotne evropske politike je vzpostavitev pogojev enakomernega regionalnega razvoja. Lokalne in regionalne institucije postajajo pomembni nosilci vključevanja v evropsko strukturno in
regionalno politiko, ki pa je ne morejo izvajati brez povezav in koordinacije v svojem okolju. Iskanje oblik partnerskega sodelovanja je osnovni
mehanizem, ki povezuje interese lokalnega in širšega okolja v bolj učinkovito delovanje, saj je EU osnovala prihodnost na enakomernem gospodarskem razvoju regij in njihovem sodelovanju tudi čez meje nacionalne
države. Newman (1997: 109–111) povzema, da obstajajo čvrsti argumenti
za decentralizacijo političnih sistemov; na teh osnovah se je v Evropi teoretično in praktično povečalo zanimanje za vzpostavitev regij kot mesta
alokacije politične, ekonomske in kulturne dejavnosti. Pri tem, ugotavlja
Newman, žal ne obstajajo trdne korelacije med velikostjo lokalne skupnosti in stopnjo participacije državljanov. Velja pa prepričanje, da je za
izgradnjo stabilnega evropskega razvoja in uspešne integracije pomembna vzpostavitev učinkovitega lokalnega ter regionalnega institucionalnega okolja, saj so oziroma bodo prav ti subjekti nosilci implementacije
ukrepov evropskih strukturnih politik in enakomernega razvoja celotne
skupnosti.
Tako kot preostali deli javnega sektorja so tudi lokalne skupnosti zaradi kronične neučinkovitosti in neprilagojenosti podvržene reformnim
procesom. Zaradi pritiska na javne finance in večjih pričakovanj občanov
po kakovostnih lokalnih javnih storitvah je za uspešnost delovanja občine pomembno obvladovanje ključnih procesov njenega delovanja. V prispevku obravnavamo občinski proračun kot ključni instrument oblikovanja politik lokalne skupnosti, zato predpostavljamo, da je obvladovanje
tega procesa pomemben dejavnik uspešnosti občine kot celote. Poleg
učinkovite (in finančno zdrave) občine želimo v procesu reforme javne
uprave, katerega del je tudi reforma lokalne samouprave, ustvariti pogoje
za demokratizacijo občinskega proračunskega procesa in same lokalne
skupnosti. Pri tem za vključitev občanov v odločanje in participacijo ni
pomembna samo institucionalna demokratična ureditev, ampak tudi
ekonomsko-organizacijska zmogljivost lokalne skupnosti.
Učinkovito, javnosti odprto, demokratično in fleksibilno upravljanje
lokalnih javnih financ s proračunskim procesom, usmerjenim v rezultate, z vpeljanim večletnim proračunskim načrtovanjem in učinkovitim
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finančnim menedžmentom proračunske porabe je osnova uspešnega
prilagajanja spremenjenim pogojem delovanja, podlaga učinkovitemu
odločanju, izgradnji partnerskih razmerij v lokalni sredini in povezavi na
širši regionalni ravni. Obravnavani vidiki izhajajo iz konceptualno teoretičnih osnov novega upravljanja javnega sektorja in podajajo izhodišča za
nabor osnovnih mehanizmov učinkovitega in uspešnega izvajanja proračunskega procesa slovenskih občin. Na tej osnovi bi bilo mogoče zasnovati model dejavnikov učinkovitosti in demokratizacije v vseh fazah proračunskega procesa, ki naj zagotavljajo uspešnost izvajanja zastavljenih
proračunskih ciljev in preglednost porabe javnega denarja.
V pogojih globalizacije postaja povezava med javnim in zasebnim sektorjem neobhoden proces, ki bo omogočal učinkovitejši in socialno bolj
sprejemljiv razvoj družbe. Presekati moramo ločevanje javnega in zasebnega področja ter interese javnega in zasebnega sektorja povezati v skupne cilje ekonomskega in družbenega razvoja. Pri uvajanju načel novega
upravljanja javnega sektorja tudi v proračunskem procesu prehajamo iz
klasičnih hierarhičnih administrativnih sistemov v izgradnjo javnoupravnih omrežij (Rus, 2001: 33), ki povezujejo javni, zasebni sektor in civilno
družbo v partnerska razmerja. V zvezi s tem Held (1989: 267) navaja proces »dvojne demokratizacije«, ki zajema preoblikovanje tako države kot
civilne družbe v njuni medsebojni odvisnosti in hkratni avtonomnosti.
Prispevek podaja vidike javnofinančnega menedžmenta med demokratizacijo in učinkovitostjo upravljanja občinskega proračuna, z usmeritvijo v izgradnjo partnerskih razmerij med javnim in zasebnim sektorjem
ter civilno družbo, ki omogočajo kakovostnejše razmere za bivanje v
lokalni skupnosti. Podani vidiki ponujajo pogled na delovanje slovenskih
občin za 21. stoletje z vpeljanimi načeli teorije novega upravljanja javnega sektorja v razmerah integracije v evropski prostor in procese globalizacije. Uspešen proces integracije v EU bo zato tudi vzpostavitev in podpora izgradnje učinkovite lokalne samouprave na ravni občin in bodočih
regij. Morda pa so to lahko iztočnice za nadaljnjo institucionalno reformo
lokalne demokracije in lokalne samouprave, vključno z uvajanjem druge
ravni lokalne samouprave v Sloveniji, ki je – tako je videti – nekako
zastala, kljub pritiskom domačih in zunanjih obvez za institucionalizacijo tega procesa.
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SUMMARY:
Management of public finances in the
municipalities after EU accession
This paper deals with urgency in reforming public financial management on the local level. Joining the EU the Municipality as a basic
unit of local self-government is Slovenia in less than ten years after
establishing the local self-government is matching new challenges,
which put it in new conditions of operating. This processes request
not only organisational efficiency of public finance on the local level
but also institutional reforms and co-ordination across different levels of government. Considering this circumstances this paper presents the points of view of public financial management between democratisation and efficiency in managing municipal budget, with
building vertical and horizontal partnership relations in financing
local public needs, which enables better conditions of living in the
local community.
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VZGOJA ZA (EVROPSKO) DEMOKRACIJO
ALOJZIJA ŽIDAN*
V prispevku avtorica opozarja na potrebo po krepitvi vzgoje za
demokracijo. To zahtevajo spremenjene družbene razmere (globalizacija, vstop Slovenije v EU itd.). Avtoričina vodilna teza je, da lahko
uresničevanje vzgoje za demokracijo pripomore k nadaljnji graditvi
demokracije. Ta naj bi postala pomembna vrednota tretjega tisočletja.
V prispevku obravnava nekatere zanimive didaktične pristope, ki
lahko pri mladostnikih prispevajo k uresničevanju vzgoje za demokracijo. Obravnava njenih tematik in problematik ima v prispevku
teoretični in praktični značaj. Prispevek vsebuje tudi razčlembo nekaterih novih paradigem tretjega tisočletja, ki lahko na izobraževalnem
področju prispevajo h krepitvi edukacije za demokracijo.

*

Dr. Alojzija Židan, docentka na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
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UVOD
Zaradi spremenjenih družbenih razmer (globalizacija, vstop Slovenije v
EU itd.) se vse bolj pojavlja potreba po krepitvi vzgoje za demokracijo.
Uresničevanje vzgoje za demokracijo lahko pripomore k nadaljnji krepitvi demokracije. Številni avtorji, ki se ukvarjajo s proučevanjem vzgoje za
demokracijo, zlasti opozarjajo na naslednje pomembnosti: noben posamezni dejavnik ne more razložiti razvoja demokracije v vseh državah,
demokracija v vsaki državi je rezultat kombinacije različnih dejavnikov;
kombinacija dejavnikov pa se spreminja od države do države. Pri nadaljnjem uresničevanju vzgoje za demokracijo v slovenskem družbenem prostoru bo treba upoštevati, da se tovrstna vzgoja v svetu krepi, da je zelo
pomembno vprašanje, koliko časa že traja demokratično obdobje v posamezni državi, in da imajo pri tem zelo pomembno vlogo tudi mediji.
Poleg tega je treba poudariti tudi izredno pomembno vlogo izobraževalno-vzgojnega sistema, ki mora v prihodnje postati še boljši oblikovalec
državljanske kulture posameznika in posameznice.
Spričo že povedanega je tema, ki jo bomo obravnavali v pričujočem
prispevku, aktualna. Naša vsebinska obravnava bo imela teoretski in
praktični značaj. In kakšen bo konkretni potek v prispevku obravnavanih vsebin? Najprej bomo poskusili razčleniti nekatere nove izobraževalne paradigme tretjega tisočletja, ki lahko na izobraževalnem področju
zelo pomembno prispevajo h krepitvi edukacije za demokracijo. Zatem
nas bo zanimala razčlemba nekaterih konkretno uporabnih didaktičnodelovnih pristopov, ki lahko v pedagoških praksah vodijo k nadaljnjemu
utrjevanju demokracije kot pomembne vrednote postmoderne družbe.
Oziroma k temu, da postaja šola demokratični javni prostor (democratic
public sphere). In profesor (družboslovja) v tem javnem prostoru postaja
demokratičen intelektualec. Reči še tudi velja, da postaja vzgoja za demokratično državljanstvo predmet številnih diskurzov. In to zaradi številnih
vzrokov, kot so, denimo, nizka udeležba na volitvah, rast netolerantnosti,
ksenofobije in rasizma v Evropi, marginalizacija dela mladih od pomembnih družbenih tokov itd.
Vzgoja in izobraževanje za človekove pravice in dejavno, odgovorno
državljanstvo sta izjemno pomembna za razvoj pluralističnih demokracij.
Pomen vzgoje za (evropsko) demokracijo je mogoče opazovati na dveh
ravneh: a) na individualni ravni: tovrstna vzgoja posameznika(-co) usposablja za življenje v pluralni, odprti družbi; b) na družbeni ravni: demokratične družbene vrednote niso zgodovinsko večno (za)dane, temveč jih
je (bo) še treba stalno negovati, ohranjati, braniti. »Raziskave opozarjajo
zlasti na pomen demokratizacije, širjenja sodelovanja partnerstva na
vseh ravneh, posebnih oblik zastopanosti učencev, staršev in dejavnikov
‘civilne družbe’ pri organizaciji in delovanju šol in šolskih sistemov
(Mrmak v Lipužič, 1997: 8).«
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Soditi je mogoče, da je (tudi) državljanska edukacija v tretjem tisočletju pred številnimi novimi izzivi. Tega se tudi zavedajo države, v katerih
ima državljanska vzgoja velik pomen. Denimo Finska, Švedska, Grčija in
tako dalje. Prav državljanska vzgoja je tista, ki lahko pri posamezniku
neguje njegovo tako imenovano »kultiviranje presojanja«. Zato ni nepomembno, kakšna je podoba državljanskega znanja, ki jo začne učeči se
mladostnik(-ca) implementirati že v osnovni šoli. Smo torej v času, ko
želimo urejati medsebojne odnose bolj demokratično. V času, ki naj bi
varoval človekove pravice. Demokratična družba je (naj bo) humana
družba.

O NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PARADIGMAH TRETJEGA TISOČLETJA,
KI LAHKO PRIPOMOREJO H KREPITVI VZGOJE ZA (EVROPSKO)
DEMOKRACIJO
Dandanes se vse bolj upravičeno poudarja, da je treba na tako dinamičnem področju, kot je izobraževalno, vpeljevati vabljive učne poti. Oziroma, denimo, drugače: da je treba uresničevati kakovostno poučevanje in
učenje. Kakovost ima (naj bi imela) prednost pred kvantiteto. Tudi kakovostni medsebojni odnosi v slehernem izobraževalno-edukativnem procesu lahko krepijo vzgojo za demokracijo. Seveda ni mogoče posredovati
zelo natančnih didaktičnih navodil, kako naj se uporabljajo zelo različni
didaktični prijemi za edukacijo k demokraciji. Posredovati je mogoče le
nekatere smerne elemente, ki naj bi jih upoštevali, da bi tovrstna edukacija kakovostno potekala. Sleherna pedagoška situacija je namreč vselej
zelo izzivna. Potek številnih dogajanj v njej ni mogoče povsem natančno
predvideti. V njej vselej sodelujejo številni sinhroni tokovi: snovni,
didaktični, organizacijski, psihološki itd. Edukacija za demokracijo je
odprte, izzivne narave. Pred slehernega didaktičnega izvajalca postavlja
neprestano zahtevo po zelo kakovostni uresničitvi. Nevarno je, če je razlika med edukacijo za demokracijo, izvajano na teoretični ravni, ter edukacijo za demokracijo, izvajano na praktični ravni, prevelika. Razlika izobraževanca(ko) zmede, namesto da bi njuno osebnostno identiteto
ustvarjalno življenjsko oblikovala. V šoli kot socializacijski instituciji, ki
je »producentka znanja«, seveda ni mogoče presojati njene kakovosti po
zunanjem videzu. Kakovost kot (tudi) nova izobraževalna paradigma morata biti vključeni v vse številne elemente delovanja šole, njene kulture.
Pomemben krepitelj vzgoje za (evropsko) demokracijo so tudi lahko
multimediji. Ti že spreminjajo položaj učiteljev in ga bodo spreminjali
tudi v prihodnje. Od profesorja zahtevajo, da je nenehni iskalec najboljših didaktičnih delovnih strategij. Izrečeno še posebej velja za profesorja
družboslovja.
Živimo v obdobju najrazličnejših pluralizmov: kulturnih, političnih,
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vrednotnih itd. Danes je pluralizacija tudi pomembna paradigma, ki se
izraža na izobraževalnem področju. Tudi omenjena paradigma lahko
krepi vzgojo za demokracijo. Ne samo pedagogi, temveč tudi drugi povsem upravičeno opozarjajo, da postaja vrednotno oblikovanje mladih
zelo zapleteno. Zapletenost takšnega oblikovanja se bo v prihodnje verjetno še stopnjevala.
Poznano je, da se zasnove vrednot pojavljajo že v otroštvu, trdneje pa
se uveljavijo šele v adolescenci. Vrednote v bistvu oblikujemo ter gradimo vse življenje. Človeku pomenijo merilo, s katerim ocenjuje svoje ravnanje ter ravnanja drugih. Za človeka so vrednote smernice, po katerih
uravnava svoja dejanja. Z vrednotami načrtujemo svoje življenje tudi dolgoročno. V današnjem zelo dinamičnem in protislovnem času so vrednote kot moralni standardi še posebej pomembne. Zato ni nepomembno,
kako že poteka in bo še tudi potekala vzgoja za demokracijo mladih v
prihodnje. Demokracija je namreč vrednota, ki jo lahko ravno bogastvo
pluralnih izobraževalnih interesov mladih v bogatem edukativnem procesu še ostri (poglablja).
Profesor družboslovnih predmetnih področij mora biti nosilec in izpričevalec kakovostne, profesionalne, didaktične kulture, katera mu omogoča, da mladim dopušča izraziti pluralizacijo izobraževalnih interesov.
Sploh je pluaralizacija, tako sodijo tudi pedagogi, značilna za vrednotno
naravnanost sodobnega človeka, sodobne šole kot kulturnega in socialnega sistema.
Slovenija je vstopila v EU. Z vstopom bo njeno življenje v pluralistični
družbi bolj intenzivno. Ni nepomembno, kako bo potekalo tudi življenje
mladih v takšni družbi. Izpostavili smo torej nekaj paradigem, ki so že in
bodo še tudi v prihodnje lahko zelo pomembne krepiteljice vzgoje za
evropsko demokracijo. Tako pri posamezniku(-ci) kot v družbi. Razvoj
demokracije pa se bo pokazal v učinkovitosti države, odnosu le-te do civilne družbe itd. V prihodnje bo tudi treba kar naprej raziskovati nove,
bolj kakovostne oblike demokracije. Kakovostno uresničevanje vzgoje za
demokracijo bo lahko pripomoglo h kakovostnemu življenju demokracije
v družbi (naši, evropski) sploh.

O NEKATERIH KONKRETNIH DIDAKTIČNIH PRISTOPIH –
MOŽNIH URESNIČEVALCIH ZA (EVROPSKO) DEMOKRACIJO
Didaktični pristopi, bodisi klasični bodisi pogojevani z uporabo komunikacijsko informacijske tehnologije, so konkretno situacijsko delujoči. Se
pravi, da izrazijo svojo delovno moč v konkretni (pedagoški) situaciji.
Šola kot družbena in kulturna ustanova je tudi institucija posredovanja
informacij in znanja mladostniku. Pri vzgoji za (evropsko) demokracijo je
želeno uporabljati zelo razgibane, ustvarjalne didaktično-delovne pristo-
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pe. Mladostniku je treba razvijati ustvarjalnost in tudi njegove t. i. »interpretacijske sposobnosti«. Te so (bodo lahko) temelj mladostnikovega
kakovostnega diskurza in primerjav med različnimi kulturnimi ter racionalnimi identitetami v Evropi. Prav tako je treba mladostniku razvijati
kulturo zaupanja vase in v drugega kakor tudi k reševanju konfliktov, in
ne k spodbujanju ter podtikanju le-teh. Zato je priporočljivo (Novak,
2003: 262, 263) uporabljati naslednje spretnosti:
1) izraziti vidno vedenje in ne domnevnih razlogov (npr. »to mene moti«,
»tako vidim«),
2) izraziti čustvene reakcije na vedenje,
3) izraziti željo po razumevanju,
4) sprejeti pravico do izražanja čustev drugega,
5) svoje interpretacije ne vsiljujemo in vprašajmo za povratno informacijo.
Pri komunikaciji je treba upoštevati:
1) tip komunikacije (npr. znanstvena, vsakdanja),
2) uporabo besed, ki imajo denotativni pomen,
3) enopomenskost simbola v kontekstu,
4) normo, da je treba spremenjene pomene izrazov na novo opredeliti,
5) upoštevati možnost nesporazuma in konflikta ter iskati v njem tega,
kar je skupno.
Konflikte razrešujemo z medsebojnim usklajevanjem, s pogajanjem, z
iskanjem skupnih točk in s sklepanjem kompromisov. Odkrivanje globinske ravni komuniciranja je mogoče, če partnerja v dialogu zastopata
duhovne vrednote, ki jih zrcalita drug v drugem. Danes namreč med
mladimi obstajajo zelo velike razlike. Tako so:
– taki, ki so zagnani, zelo motivirani za delo, zaupljivi vase, vztrajni, z
jasno določenim ciljem pred seboj. Zanje je znanje osebna moč;
– taki, ki so poslušni, zelo malo tvegajo in le povprečno izpolnjujejo
svoje naloge;
– taki, ki so zelo prilagodljivi. Ti so zelo pasivni sprejemniki znanja in
ne razmišljajo kritično;
– taki, ki se upirajo, ker ne verjamejo v formalno izobrazbo in akademske ustanove.
Že opis velikih razlik med samimi učečimi se mladostniki pri uresničevanju vzgoje za demokracijo nas vodi k izpostavitvi še nove izobraževalne
paradigme. Poimenujmo jo »integracija« oziroma kot se poudarja (Medveš, 2000: 12, 13): »Šola mora znati zagotoviti kakovost za vedno bolj različne učence, dijake. Izkazale naj bi se šole, ki bodo sposobne zagotoviti
možnost in organizirati pomoč za šolanje različnim učencem. Vsi ti tako
zelo različni učenci bodo morali obvladovati demokratična načela, kot so:
toleranca, odgovornost, sodelovanje, spoštovanje pluralizma, kultur.« V
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procesu uresničevanja vzgoje za (evropsko) demokracijo naj bi zaživela
nova kultura poučevanja in učenja.
Profesor (še posebej družboslovja) se neprestano srečuje z novimi izzivi. V pedagoških situacijah se morajo njegovi tradicionalni didaktični
prijemi spopasti z novimi, tudi virtualnimi didaktično-delovnimi. Vsi
didaktično-delovni prijemi morajo biti usmerjeni v posameznika(-co).
Učeči je (mora biti) dandanes v središču vzgojno-izobraževalnega procesa. Učeči se mladostniki se morajo učiti nove komunikacije z znanjem,
demokratičnim sodelovanjem in s socialno odgovornim ravnanjem. Življenje »nove učenjske in poučevalske kulture« tudi zahteva stalno samoevalvacijo, samorefleksijo vseh udeležencev, vključenih v izobraževalnoedukativni proces. Vzgoja za (evropsko) demokracijo lahko krepi sam
celoviti proces kakovostno izvajane demokratizacije. Tako mladi kot
odrasli se zavedajo, da zahteva demokracija sodelovanje vseh, in ne samo
aktivnega opazovanja od zunaj. Participacijske težnje vseh po aktivnem
urejanju družbenih zadev so evidentne. Veljala naj bi moč argumenta in
ne nasprotno zaporedje.
V vse bolj zapletenih družbenih, medsebojnih demokratičnih razmerjih se tudi uresničuje in rojeva nova vrednota – tekmovalnost. Tudi pozitivna tekmovalnost naj bi bila krepiteljica vzgoje za demokracijo. Ni presenetljivo, da Evropa izpostavlja dvoje pomembnih življenjskih načel.
Izreka ju takole: znati tekmovati in sodelovati. Šolska ura družboslovja je
vselej pomembna priložnost, ki jo ima profesor na razpolago, da lahko
mladim govori o resničnosti z različnih vidikov. Družboslovne učne tematike in problematike so dragoceno sredstvo za razširjanje življenjskih
obzorij mladih. Takšne tematike in problematike so tudi vsebovalke velikega števila argumentov, ki jih je smiselno obravnavati kakovostno in
razčlenjevalno. Šolska ura družboslovja mora udejanjati dve resničnosti:
a) mladostnikovo kar najbolj aktivno sodelovanje ob profesorjevi profesionalni razlagi; b) sodelovanje profesorja, ki mora biti vedno pripravljen
sprejemati in vrednotiti vprašanja mladih, ki tudi lahko povzročijo nepričakovani zasuk učne ure. Samo z dopuščanjem tudi nepredvidljivega
lahko postane družboslovna učna ura trenutek družbene realnosti. Skratka, pedagoški slog poučevanja profesorja družboslovja mora biti, poleg
njegove profesionalne narave, tudi odprt.
Sodimo lahko, da je za profesorja družboslovja t. i. »didaktični imperativ« najboljša kakovost poučevanja. Pri tem pa se mora profesor zavedati,
da njegova najboljša kakovost poučevanja včeraj ni predstavnica njegove
najboljše kakovosti poučevanja tudi danes. Skratka, njegova kakovost
poučevanja je stalno na preizkušnji. Kajti od šole kot socializacijske, kulturne institucije in sploh »producentke« znanja se pričakuje, da bo mladim generacijam pomagala poglabljati njihovo osebnost z edukacijo za
(evropsko) demokracijo, ki jo sestavljajo mladostnikovo znanje, aktivnosti in njegovo temeljito spoznavanje sebe kot unikatne osebnosti.
Nakazali smo že, da lahko profesor družboslovja uporabi množico
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zelo različnih, konkretnih didaktičnih pristopov pri vzgoji mladih za
(evropsko) demokracijo.1 Opozorimo še ne nekatere zanimive pristope.
Metoda tisočerih možnosti (nevihta možganov, brainstorming). Ta pristop je pozitiven, spodbujajoč, motivirajoč, aktivirajoč in didaktičen, in
ne zgolj profesorjeva domislica za razgibanje dolgočasne družboslovne
učne ure. Strateški smoter tega didaktičnega pristopa je skupno, demokratično učenje z izražanjem mnenj, stališč, vrednot, čustev itd. Brainstorming kot didaktični pristop temelji na naslednjih pravilih, ki jih je
postavil A. F. Osborn, avtor »nevihte možganov«:
– izključena je kritika posredovanih idej;
– pri posredovanju idej je želena spontanost;
– išče se kakovost. Kolikor večje bo število idej, toliko večja bo možnost,
da se najde najboljša, najbolj koristna ideja;
– iščejo se tudi kombinacije in izboljšanja. Z demokratično izraženimi
mnenji, stališči, idejami učeči se drug drugega navajajo k najboljši rešitvi.
Če (ko) je brainstorming kakovostno uporabljen, omogoča resnično demokratično sodelovanje udeleženih. Pričujoči didaktični pristop je torej
lahko za učečega se mladostnika(-co) resnični možni nabor njegovih pozitivnih izkušenj. Mladostnik(-ca) mora spoznati, da se demokracija začne pri njemu samemu/njej sami. Profesor družboslovja se mora s svojo
izvedbo zelo različnih, ustvarjalno zasnovanih tipov učni ur tudi boriti
proti predsodkom. Tako morebiti celo svojim kot tudi predsodkom svoje
učnociljne skupine.
Zato je zelo želena tudi izvedba učnih ur družboslovja »pro et contra«.
Profesorjev izbor tematik in problematik za obravnavo takšnih učnih ur
mora biti skrbno načrtovan. Obravnava tematik in problematik mora biti
za mlade strokovno vabljiva in aktualna. S takšnim didaktičnim pristopom lahko mladostnika tudi navaja na stalno spremljanje tekočih, »fluidnih« družboslovnih kurikularnih učnih vsebin. Družboslovne učne ure
»pro et contra«, še posebej tudi z večmedijsko izvedbo, so lahko za mlade
zelo barvite. Želeno (nujno) tudi je, da so vsebovalke uvodne didaktične
stopnje (vpeljava v problem); stopnje implementacije novih vsebin s
pomočjo diskurza in sklepne didaktične stopnje oblikovanja sklepnega
sporočila učne ure.
Vzgojo za (evropsko) demokracijo lahko profesor družboslovja popestri tudi z uporabo t. i. barometra demokratičnih vrednot. Tako lahko z
uporabo tega konkretnega didaktičnega pristopa pomaga mladostnikom
razjasnjevati njihove demokratične vrednote in jih soočiti z demokratičnimi vrednotami. Tako je lahko konkretno možna uporaba tega didaktič1

Več o tem se lahko bralec seznani tudi v referencah Židan, A. (1996): Metadidaktično poučevanje in učenje družboslovja, Znanstvena knjižnica, FDV: Ljubljana. Ter:
Židan, A. (2004): Za kakovostnejša družboslovna znanja, Znanstveni in didaktični
prispevki, FDV: Ljubljana.
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nega pristopa, na naslednji način: profesor lahko uporabi dva plakata –
na enega zapiše »v redu«, na drugega pa »ni v redu«. Voditelj pristopa
ima spisek konkretnih dejanj. Prebere jih. Učeči se mladostnik(-ca) se
glede na svoje mnenje, postavi k njemu ustrezajočemu plakatu. Lahko pa
se postavi tudi na sredo prostora, če se seveda ne more odločiti. Po prebiranju celotnega spiska dejanj voditelja se lahko nadaljnje delo osredotoči
k izboru tistega dejanja, pri katerem je razred najbolj polemiziral. Voditelj lahko diskurz impulzivira s pomočjo vprašanj: Kakšna je tvoja demokratična vrednota? Od kje izvira? Zakaj jo hočeš ohraniti? Še nadalje
lahko profesor tudi aktivira diskurz z vprašanji, kot so denimo: Ali diskusija podpira pristop »v redu« ali »ni v redu«? Ali je lahko demokratično
soočanje mnenj vir vaših novih informacij o demokraciji?
Nadaljnji možni uporabni zanimivi didaktični pristop za profesorja
družboslovja je tudi uporaba slovarja demokratičnih vrednot. Tako se
lahko na tablo napiše spisek nekaterih besed, ki opredeljujejo demokratične vrednote. Demokratične, pluralistične družbene vrednote, pomembne za življenje posameznika. Predloženi spisek konkretnih vrednot
lahko mladostniki dogradijo, dopolnijo s svojimi demokratičnimi vrednotami. Ali pa se tudi odločijo za že zapisane vrednote, odvisno pač od
moči njihove strokovne argumentacijske kulture.
Naslednji didaktični pristop pa bomo poimenovali kar posluh. Tako
lahko vsak mladostnik na listič napiše svoj pomembni življenjski trenutek, ko se v demokraciji ni čutil razumljen. Listke lahko profesor zbere,
pomeša in jih tudi na glas prebere. Seveda se o zapisih z njimi tudi pogovori. Vzgoja za (evropsko) demokracijo zahteva (bo zahtevala) zelo tako
strokovno kot didaktično inventivnega edukatorja. Edukatorja, ki bo za
edukanta odprt, dialoški. Mladim bo moral znati posredovati demokratične vrednote, kot so strpnost, solidarnost, aktivna participacija v pluralnih družbenih razmerah.
Učeče mora tudi učiti (Gutman, 2001) veščin in vrlin demokratičnega
razpravljanja. Avtorica Amy Gutmann vidi pomen vzgoje za demokracijo
v pripravi državljanov, da ti sodelujejo v zavestnem reproduciranju svoje
družbe in izvajanju demokratične politike. Seveda pa moramo opozoriti,
da omenjena avtorica izhaja iz ameriškega družbenega kulturnega konteksta. Toda njene izpostavljene misli so vredne objektivno kritičnega
razmisleka tudi za naš demokratični, pluralni družbeni prostor. Povrnimo se k vprašanju, kako vse opisovano lahko uresničujemo in bomo uresničevali v prihodnje v naši šoli kot instituciji ustvarjalnega soočanja
demokratičnih praks. Z uporabo kakšnih didaktičnih pristopov še, poleg
že izpostavljenih?
Učeče se mladostnike(-ce) tudi lahko postavimo v problemsko situacijo tako, da ti opravijo časovni vpogled v preteklost (uporaba časovne premice). Za omenjeno didaktično nalogo lahko profesor uporabi starejše
revije, časopise, kataloge in še tudi druga raznovrstna gradiva. Iz njih
lahko mladostniki spoznavajo pretekla, morebiti celo nedemokratična

XXČETRTI DEL XX

383

ravnanja. Kot uvod v obravnavo mnogih demokratičnih tem in dogodkov
se tudi lahko uporabijo politični stripi ter karikature.
Demokratično obravnavo tematik in problematik lahko spremlja glasbeni večmedijski element. Takšen element lahko mladostnike sprošča in
motivira za pedagoško delo. Zadržali smo se seveda le na predstavitvi
zgolj nekaterih uporabnih didaktičnih pristopih vzgoje za (evropsko)
demokracijo. Izvajalčevi pristopi morajo upoštevati, da takšna vzgoja
temelji na temeljnih načelih človekovih pravic, pluralistične demokracije,
pravne države, vključuje vse starostne skupine in družbene dele, je
usmerjena k usposabljanju mladine in odraslih za aktivno sodelovanje v
demokratični družbi, s čimer tudi krepi demokratično kulturo, prispeva
v boju zoper nasilje, rasizem, agresivni nacionalizem in nestrpnost, pripomore k socialni koheziji, socialni pravičnosti in skupnemu dobremu,
krepi civilno družbo, tako da pomaga izoblikovati obveščene, demokratično ozaveščene državljane. Seveda ne gre pozabiti, da se vzgoja za
(evropsko) demokracijo razlikuje glede na nacionalno, kulturno, zgodovinsko okolje.

SKLEPNA RAZMIŠLJANJA
Vodilno sporočilo pričujočega prispevka je (bilo), da je vzgoja za (evropsko) demokracijo ena izmed pomembnih vzgoj, ki zahtevajo v izrazito
spremenljivem tretjem tisočletju zelo kakovostno udejanjanje. Tudi vzgoja za demokracijo je krepiteljica demokracije v družbi. KIT (komunikacijsko-informacijska tehnologija) danes omogoča zelo bogato, pestro uresničevanje različnih, demokratičnih vzgojnih praks. Vzgoja za (evropsko)
demokracijo je (mora biti) vzgoja, ki kultivira misli, čustva, komunikacijo, ravnanja posameznika(-ce). Skratka, to mora biti vzgoja, ki prispeva k
nenehni osebnostni rasti posameznika(-ce), ki živi v globalizirani družbi.
Sploh pa mladi sodijo, da zahteva demokratična vzgoja v šoli več ustvarjalnega pogovora in manj profesorjevega poslušanja. Skratka, Slovenija
se v Evropski uniji srečuje z novimi zmožnostmi in s priložnostmi tudi na
tako pomembnem področju, kot je izobraževalno-vzgojno.
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SUMMARY:
Education for European democracy
In the article, the author points out the need to intensify teaching in
education for democracy. This is the cause of the changing social situation (globalisation, Slovenia’s entry to the EU). The main aspect
of the thesis is that the goal of education for democracy is the future
construction of democracy as a whole, which will become an important social value in the third millennium. The author focuses on various didactical methods used to motivate youth and help realise the
goals of education for democracy. The thematical and problematical
discussion touches on the theoretical and practical sides of education
for democracy, and includes a break down of the various new paradigms for the third millennium which can improve the quality and
reinforce the future of teaching in education for democracy.
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VZGOJA ZA DEMOKRACIJO IN JAVNA ŠOLA
METKA MENCIN ČEPLAK*
Prispevek se omejuje na vlogo javne šole pri »razvijanju zmožnosti za participacijo v demokratičnih procesih« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju
v RS): javne razprave o vzgoji namreč vselej problematizirajo vzgojno
vlogo javne šole. Vsaka razprava o izobraževanju in/ali o vzgoji za demokracijo mora nujno odgovoriti na vprašanje, na katero in kakšno demokracijo meri. Od definicije demokracije so odvisne vsebine uradnega učnega
načrta, pot do te odločitve pa je zaradi nasprotujočih si interesov in zahtev različnih družbenih skupin izjemno težka, kar na dejstveni ravni potrjujejo tudi javne razprave o pouku etike in religijah, državljanski in domovinski vzgoji oziroma vzgojni vlogi šole nasploh. V tem kontekstu sicer
izjemno kompleksno vprašanje zavestno reduciramo na preprosto razlikovanje med razumevanjem demokracije kot političnega sistema, kjer družbene elite z odprtimi in s svobodnimi volitvami tekmujejo za oblast (prim.
Wood, 1998), in razumevanjem, ki demokracijo pojmuje kot obliko družbe, za katero je značilna »zavest o pravicah«, kjer so človekove pravice
»temeljna opora«, kjer se nenehno sprašuje o veljavnosti vednosti, legitimnosti norm, zakonov, privilegijev (prim. Lefort, 1999). Zgornji citat iz
Bele knjige nakazuje opredelitev za – pogojno rečeno – »participacijski«
koncept demokracije. Razširjanje in dostopnost vednosti o človekovih pravicah, načinih uresničevanja teh pravic, družbeni pluralnosti in konfliktnosti, razmerjih gospostva in podrejanja, načelih in merilih pravičnosti in
krivičnosti … je eden od elementov tako pojmovane demokracije in že
samo razširjanje teh vednosti lahko opredelimo kot »delovanje med ljudmi« (Arendt, 1996). Posedovanje omenjenih vednosti je nujni, ne pa tudi
zadostni pogoj za aktivno, odgovorno in kompetentno delovanje v družbi.
Gola vednost seveda še ne pomeni, da bomo tudi delovali skladno z načeli
enakosti in spoštovali različnosti. Toliko manj, če razkrivanja pogojev,
mehanizmov in posledic vzpostavljanja diskriminacijskih praks na primer
ne bodo podpirali »šolski rituali« (McLaren, 1993). Če prikriti učni načrt
utrjuje vero, da so obstoječe razlike v dostopu do dobrin in v družbeni
moči normalne, pravične in nujne, če se kaznuje upor zoper diskriminacijo, razliko med deklariranim in vsakdanjimi praksami, potem bo prispevek
šole k preprečevanju ali vsaj omejevanju samovolje oblasti in »totalitarizma od spodaj« (Mastnak, 1992) bistveno manjši, kot bi pričakovali načrtovalci izobraževanja za aktivno državljanstvo.
*

Dr. Metka Mencin Čeplak, asistentka na Fakulteti za družbene vede, Univerza v
Ljubljani.
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»V zadnjih nekaj letih sem postal malo bolj zadržan do svoje nekdanje
vere v demokracijo. Eden od razlogov za to je, da je zdaj – vsaj na Zahodu – zavladala nekakšna demokratična evforija. Demokracija je vodilini
motiv političnega življenja. V Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in drugih
zahodnoevropskih državah je – tako v strankarskem sistemu kot zunaj
njega – vsakdo demokrat, in to ne glede na njegove ali njene politične poglede,« je John Kean leta 1988 odgovoril na vprašanje Tomaža Mastnaka
o samoumevnosti demokracije (Kean, 1990: 217). »Demokratična evforija« je vladala tudi v Sloveniji, vendar se je demokracijo takrat samoumevno povezovalo z zagotavljanjem človekovih pravic, kar je pomembno
vplivalo na oblikovanje nove slovenske ustave in del osamosvojitvene zakonodaje. Danes se zveza med demokracijo in zagotavljanjem človekovih
pravic ne zdi več tako samoumevna predvsem zato, ker sklicevanje na
demokracijo vse pogosteje lahkotno opravičuje diskriminacijo: diskriminacija ni problem niti političnih elit niti države od tistega trenutka, ko jo
je izglasovala večina, ki se je udeležila ljudskega glasovanja. Demokracija
kot vladavina moralne večine? To vprašanje se vsaj implicitno odpira tudi
v javnih razpravah o šoli in njeni vzgojni vlogi, kar ne preseneča, saj je
ena od glavnih nalog šole vse od uvedbe splošne šolske obveznosti vzgoja
dobrih, kultiviranih, razsvetljenih državljank in državljanov. Naloga, ki jo
država v »socialni republiki,« kjer jo »otrok kot bodoči državljan premoženje države in ne lastnina staršev« (Richards v Lasch, 1992: 183) s
pomočjo splošne šolske obveznosti, zdravstva in služb socialnega skrbstva prevzema od družine. Zgodovina obvezne osnovne šole je tako tudi
zgodovina polemik o tem, kako šola izpolnjuje svojo vlogo oblikovalke
človekovega duha in kreposti, ali bolje – zgodovina nezadovoljstva s šolo,
ki vselej naredi manj oziroma kaj drugega, kot se od nje pričakuje.

DEMOKRACIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE
Ko govorimo o izobraževanju in/ali o vzgoji za demokracijo, moramo najprej pojasniti, na katero in kakšno demokracijo merimo. Od definicije
demokracije so odvisne vsebine uradnega učnega načrta, pot do te odločitve pa je zaradi nasprotujočih si interesov in zahtev različnih družbenih
skupin izjemno težka. To na dejstveni ravni potrjujejo tudi dolgoletne
živahne javne razprave o pouku etike in religijah, državljanski in domovinski vzgoji oziroma vzgojni vlogi šole nasploh. Te razprave so v Sloveniji navzoče vsaj 20 let, kar lahko pripišemo tudi (radikalnim) razlikam v
pojmovanjih vzgojne vloge šole in demokracije. V tem kontekstu sicer
izjemno kompleksno vprašanje demokracije zavestno reduciram na preprosto razlikovanje med:
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– razumevanjem, ki demokracijo reducira na obliko političnega sistema,
kjer družbene elite prek odprtih in svobodnih volitev tekmujejo za
oblast,
– razumevanjem, ki demokracijo pojmuje kot obliko družbe, za katero je
značilna »zavest o pravicah«, kjer so človekove pravice »temeljna
opora«, kjer se nenehno sprašuje o veljavnosti vednosti, legitimnosti
norm, zakonov, privilegijev (prim. Lefort, 1999).1
To drugo pojmovanje se zdi ključno za našo razpravo o vzgoji za demokracijo, kar pa še ne pomeni, da prvo za razpravo o izobraževanju in demokraciji ni relevantno, saj je prav širitev volilne pravice (tudi na neuke državljanke in državljane) in z njo povezan strah pred izidi volitev igrala
pomembno vlogo v razmahu javnega in obveznega šolstva v drugi polovici 19. stoletja (prim. Gaber, 2001). Za slovensko šolsko zakonodajo bi
lahko rekli, da vsaj na deklarativni ravni sledi drugemu konceptu demokracije: Zakon o osnovni šoli med cilji osnovnošolskega izobraževanja v 2.
členu med drugim navaja »vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic
in temeljnih svoboščin ter s tem sposobnosti za življenje v demokratični
družbi« (Uradni list RS 12/1996), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS
pa med naloge izobraževalnega sistema vključuje tudi razvijanje zmožnosti za udeleževanje v demokratičnih procesih.
S sintagmo vzgoja za demokracijo merim predvsem na politično (državljansko) vzgojo, katere cilj je opremiti človeka s sposobnostmi, da uveljavlja svoje pravice, aktivno sodeluje v odločanju o javnih zadevah, s
sposobnostmi za racionalno socialno in moralno presojanje. To seveda ni
isto kot »oblikovanje« družbeno zaželenega osebnostnega tipa, »družbenega značaja«, upravljanje in nadzorovanje procesov oblikovanja in utrjevanja vrednot, stališč, interesov, navad.2 S tem pa ne trdim, da šola s tem
nima ničesar opraviti, je pa taka indoktrinacija sprta z načeli odprte
družbe. Razen tega šola ne more predvideti vseh svojih učinkov na otrokovo subjektivacijo, šola ni niti edini niti popolnoma avtonomen dejavnik subjektivacije – tisti, ki verjamejo, da je šola odgovorna za vse, kar se
slabega dogaja v tej deželi, so obsojeni na to, da bodo nad šolo vedno
razočarani.
1

2

To razlikovanje seveda ne pomeni, da omalovažujemo pomen svobodnih in odprtih
volitev – s tem razlikovanjem opozarjamo samo na nevarnost redukcionizma, ki se
lahko izteče v opravičevanje samovolje zmagovite večine.
Državni zbor je julija 2001 s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli spremenil dotedanji naziv obveznega predmeta družba in etika z nazivom
državljanska vzgoja in etika. Vendar zahteve po večjem številu vzgojnih predmetov v
šoli ne pojenjajo predvsem iz dveh razlogov: ker predmet državljanska vzgoja in
etika uveljavlja državljanski koncept, in ne domovinskega, in ker je religijsko nevtralen – zahteve po več vzgoje v šole namreč spremljajo zahteve po uvedbi predmeta
domovinska vzgoja in verskega pouka v šolo (prim. pobud Odbora za šolo po meri
človeka).
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URADNI UČNI NAČRT
Že sámo razširjanje in dostopnost vednosti o človekovih pravicah, načinih uresničevanja teh pravic, družbeni pluralnosti in konfliktnosti, razmerjih gospostva in podrejanja, načelih in merilih pravičnosti in krivičnosti … lahko opredelimo kot ‘delovanje med ljudmi’ (Arendt, 1996).
Posedovanje omenjenih vednosti je nujni, ne pa tudi zadostni pogoj za
aktivno, odgovorno in kompetentno delovanje v družbi. Gola vednost
seveda še ne zagotavlja, da bomo tudi delovali skladno z načeli enakosti
in spoštovali različnosti, da bomo aktivno posegali v procese upravljanja
javnih zadev, kar pa ne pomeni, da je vseeno, kaj in kako se v šoli poučuje in kakšna politična klima obvladuje vsakdanje šolske prakse. Uradni
učni načrt »lahko« deklariranim ciljem sledi z vsebinami, ki bi ne bile
obremenjene s predsodki, z razkrivanjem pogojev, mehanizmov in posledic diskriminacijskih praks, lahko pa z implicitnimi ali eksplicitnimi
vrednostnimi sodbami te prakse opravičuje in utrjuje razmerja dominacije in podrejanja.
Uradni učni načrt vpliva na otrokov vrednostni sistem na eni strani z
implicitnimi vrednostnimi sodbami o dejstvih, ki jih posreduje učna
snov, na drugi strani že z samo izbiro dejstev, ki jih posreduje. Brez kakšnega posebnega nelagodja lahko trdimo, da so šolske oblasti odgovorne
za to, kar eksplicitno in implicitno sporoča uradni učni načrt. Wood
(1998) na primer opozarja, da je ena od posledic zahteve po tem, da ZDA
ohranijo vodilno gospodarsko vlogo v svetu, tudi zahteva po učinkoviti
šoli. »Kult učinkovitosti« spreminja izobraževanje v proces množične
proizvodnje delavcev po načelu najnižjih stroškov, posledica tega pa je
med drugim omejevanje učnega načrta na temeljna znanja – umetnost in
humanistika v najširšem pomenu sta tako izključeni iz večine šolskih
programov, več pa je šolskih ur, nalog in preizkusov. Posledica zahteve
po tovrstni učinkovitosti skupaj s centraliziranim znanstvenim upravljanjem kurikula, pravi Wood, je krepitev občutka nemoči, ki vodi v kulturno in politično izolacijo – Wood govori o nedemokratičnem duhu, ki
ustvarja nevednost in pasivnost, namesto da bi pripomogel k razsvetljenosti in aktivnosti.
Analize reprezentacij marginaliziranih družbenih skupin v šolskih
učnih načrtih so pomemben vir za analizo vloge uradnega učnega načrta
v reprodukciji razmerij podrejanja in dominacije. Praviloma opozarjajo
na izključevanje in nevidnost teh skupin v uradnih učnih načrtih, kar je
rezultat njihove dejanske marginaliziranosti, hkrati pa implicitno opravičuje njihov podrejen položaj. Feministične kritike na primer (če se omejimo zgolj na uradni učni načrt) problematizirajo izključevanje žensk iz
zgodovine in dokazujejo, da je ta nevidnost žensk posledica njihove
izključenosti iz sfere političnega, z analizo literarnih besedil, ki so sestavni del učnega načrta, pa opozarjajo na reprodukcijo stereotipov o moških
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in ženskah. Take reprezentacije naturalizirajo družbene razlike in legitimirajo vsakdanje prakse izključevanja, stigmatizacije in diskriminacije
žensk.
Podobnih analiz se lotevajo kritiki heteronormativnosti, ki ugotavljajo,
da že implicitno obravnavanje heteroseksualnega razmerja kot univerzalnega podpira podobo homoseksualnih razmerij (in tistih, ki jih gojijo) kot
odklonskih, če ne kar patoloških. Za Slovenijo so indikativni podatki iz
raziskave Vsakdanje življenje lezbijk in gejev iz leta 2003 (Švab, Kuhar,
2004), kjer število tistih, ki trdijo, da so v šoli pri pouku govorili o homoseksualnosti, narašča obratnosorazmerno s starostjo, čeprav tudi med
temi prevladujejo odgovori »zelo malo« (med anketiranimi v starosti od
16 do 20 let jih 32,5 odstotka odgovarja, da so v šoli o homoseksualnosti
govorili »kar nekaj«, 45 odstotkov, da so govorili zelo malo, še vedno pa v
tej starostni skupini 17,5 odstotka vprašanih trdi, da o tem niso govorili).
Večina vprašanih (64 odstotkov) govor o homoseksualnosti pri pouku
ocenjujejo kot vrednostno nevtralen, 18 odstotkov pa kot vrednostno negativen – o tem, kaj natanko vprašani ocenjujejo kot nevtralno, kako se
vrednotenje razlikuje glede na kontekste, znotraj katerih se pri šolskem
pouku govori o homoseksualnosti, na osnovi teh raziskovalnih podatkov
žal ni mogoče sklepati (to niti ni bila osrednja tema raziskave).
Brez ambicije, da bi našteli vse primere izključevanja, omenimo še
Rome, ki jih uradni učni načrt (v Sloveniji) izključuje ne samo z odsotnostjo informacij o njihovih kulturah, zgodovini, ampak tudi z jezikom
poučevanja, ki je že v osnovni šoli zanje dejansko tuj jezik (celo v t. i.
romskih razredih). Že samo zaradi tega so ti otroci v izrazito neenakem
izhodiščnem položaju, če o učinku dejanskih in/ali pripisanih negativno
vrednotenih kulturnih razlik, pričakovanj itd. niti ne govorimo. V podobnem položaju kot Romi so otroci priseljenk in, priseljencev, pa tudi telesno in senzorno ovirani otroci, otroci z motnjami v duševnem zdravju –
ne le v primerih, ko jih šolski sistem segregira, ampak tudi v primerih
integriranega pouka, kadar zaradi neustreznih razmer (neustrezni tehnični pripomočki, odsotnost osebne asistence, neustrezna organizacija
pouka) otrok ne more doseči izobrazbenih standardov.
Če uradni učni načrt določene skupine prebivalstva reprezentira na
način, ki opravičuje njihovo podrejenost, če poglablja njihov podrejen
položaj s tem, ko ne prizna posebnih potreb zaradi njihovega specifičnega položaja, potem od posebnega predmeta, kakršen je državljanska
vzgoja, ne bo kakšne posebne koristi, pa če še tako poudarja pomen spoštovanja človekovih pravic, razlik in strpnost, odpira prostor dialogu in
svobodnemu razpravljanju. To še toliko bolj velja v primerih, kadar nima
podpore v vsakdanjih šolskih ritualih.
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VSAKDANJI ŠOLSKI RITUALI3
Če vsakdanje izkušnje v šolskem razredu utrjujejo vero, da so obstoječe
razlike v dostopu do dobrin in v družbeni moči normalne, pravične in
nujne, če kaznujejo upor zoper diskriminacijo, razliko med deklariranim
in vsakdanjimi praksami, potem bo prispevek šole k preprečevanju ali
vsaj omejevanju samovolje oblasti in »totalitarizma od spodaj« (Mastnak,
1992) bistveno manjši, kot bi pričakovali načrtovalci izobraževanja za
aktivno državljanstvo. Še posebej problematične so bolj ali manj subtilne
prakse poniževanja kot kazni za nasprotovanje ali zgolj za to, da si reven,
priseljen, manj uspešen, da se tvoji starši ne čutijo dovolj kompetentne,
da bi odkrito dvomili o umestnosti učiteljevega ravnanja ali šolskih pravil
– ko mora na primer nekdo samo zato, ker učitelj slovenskega jezika na
osnovi njegovega priimka sklepa, da je otrok Bošnjaka, obiskovati dopolnilni pouk ali opraviti več domačih nalog. Take prakse učenko in učenca
nenehno opozarjajo, koliko sta vredna, kje na lestvici družbene hierarhije je njuno mesto, kako morata omejiti svoja pričakovanja.
To seveda ni poziv k uvajanju merila »moralno-politične neoporečnosti« v selekciji (bodočih) učiteljev in učiteljic. Predvsem ne zato, ker bi s
tem učiteljem in učiteljicam odrekla svobodo, ki jo sicer zagovarjam. Pa
tudi zato ne, ker šola ne deluje kot laboratorij za proizvodnjo »moralno
neoporečnih« državljank in državljanov. Tako kot nobena institucija, nobena vzgojna doktrina, nobena vzgojna praksa tudi noben vzgojitelj ne
more vnaprej zagotoviti realizacije zastavljenih vzgojnih ciljev. Kot dokazuje psihoanaliza, vzgoja vselej zgreši cilj, ki ga deklarira, ker je pogoj za
to, da vzgojni učinek sploh dosežemo, nezavedno. S svojim nezavednim
vplivamo na otrokovo nezavedno, in če bi se odrekli pričakovanjem glede
otroka, ne bi dosegli vzgojnega učinka. Skratka, eden od razlogov, zakaj
iz otroka nikoli ne naredimo tistega, kar smo si zavestno zadali za cilj, je
sama narava pedagoškega procesa (prim. Millot, 1983).
Prav vera (ali zgolj pretvarjanje, da verjamemo) v vsemogočno poslanstvo šole, da otrokom privzgoji družbeno zaželen značaj, se lahko kaj
hitro sprevrže v neznosen nadzor učiteljic in učiteljev. Da je za doseganje
vzgojnih ciljev pomembno, kaj učitelj ali učiteljica zares misli, verjame in
kako to zavestno ali/in nezavedno posreduje učenkam in učencem prek
eksplicitnega ali implicitnega vrednotenja vednosti, ki jo posreduje, kako
vrednoti učenke in učence, njihovo vedenje in dosežke, je oblastem namreč že dolgo jasno. V Sloveniji tisti, ki zahtevajo več časa za »neposredno vzgojno delo« učiteljev v šoli, relativno jasno povedo, da s to zahtevo
merijo tudi (oziroma predvsem) na uvajanje verskega pouka. Manj jasni
3

Izraz se nanaša na prikrit učni načrt, prakse in mite, ki – če uporabim McLarenovo
sintagmo – »napolnjujejo vsakdanje bivanje« (McLaren, 1993) in oblikujejo samopodobo učenk in učencev, jih umeščajo znotraj glavnih osi podrejanja in dominacije in
legitimirajo družbeno razlikovanje kot samoumevno, naravno.
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pa so pri definiciji razlik med vzgojnim delom in prenašanjem znanja ter
ne pojasnijo, kako je v vsakdanjih praksah sploh mogoče ločiti eno od
drugega. Vztrajanje pri teh vprašanjih bi slej ali prej pripeljalo do vprašanja, kateri oziroma kakšni učitelji naj vzgajajo (in komu preprečiti to
delo).
Dejstvo, da učitelj in učiteljica vzgajata, pa naj jima bo to naloženo kot
dolžnost ali ne, ne pomeni, da smo namesto »šole kar tako« našli krivca
za vse, kar se grdega godi v deželi. »Totalitarizma od spodaj« niso iznašli
učitelji in učiteljice (čeprav mu lahko služijo), tako kot neenakosti, stigmatizacije in diskriminacije v šolskem razredu niso zgolj kulturni, temveč predvsem politični problem, na kar opozarja kritična pedagogika. Če
v imenu demokracije ali demokraciji navkljub postajajo legitimne zahteve po omejevanju pravic določenih skupin prebivalstva, če se v njenem
imenu zagovarja diskriminacijo, če sklicevanje na nacionalno ogroženost
mimogrede poenoti politične stranke in ljudske množice, potem lahko še
tako krasni uradni učni načrti in še tako razsvetljeni, odprti in senzibilni
učitelji in učiteljice zgolj zmanjšujejo škodo. Kar seveda ni nepomembno,
še posebej ne v razmerah, ko je šovinistični jezik nacionalistične ideologije vsakdanji, pričakovan, »normalen«, v razmerah, ko se tistemu, ki ga
uporablja, ni treba več bati, da bo naletel na odpor, ki bi mu zbujal nelagodje ali ga celo osramotil in mu s tem odvzel del politične moči.
Uradni in prikriti učni načrt sicer nosita pomemben del odgovornosti
za reprodukcijo podreditvenih razmerij, vezanih na razredno, etnično in
»rasno« pripadnost, spol in spolno usmerjenost, vendar šola ni niti vir
vsega zla niti ne more opraviti z vsem, kar nam ni všeč. Prvič ne zato, ker
se bi težko poenotili v oceni, kaj je v šoli slabo, drugič zato, ker je izobraževalni sistem samo eden od sistemov, ki organizira naše življenje. Ali
kot pravi Apple z Althusserjem: šola ni niti popolnoma determinirana z
makrosistemom niti ni absolutno avtonomna, zaradi česar se moramo
izogniti skušnjavi, da bi šoli pripisali vlogo vsemogočnega dejavnika, ki
lahko, če je to volja načrtovalcev in izvajalcev učnega načrta, poljubno
spreminja družbena razmerja. Navsezadnje tudi Althusserjeva analiza
ideoloških aparatov države in Foucaultova analiza biopolitike in biooblasti ne le da ne zanikata možnosti odporov, ampak obravnavata odpor kot
dejstvo, s katerim se srečuje vsaka oblast. Foucault resda šolo obravnava
kot totalno ustanovo, vendar se, kot opozarja Baskar, nikdar ni bojeval
za ukinitev šole, razšolanje družbe (Baskar, 1987). Prav dejstvo, da šola
proizvaja »stranske« učinke, torej nekaj, kar uhaja nameram in nadzoru
oblasti, povzroča vedno nove (stare) spore v zvezi z vzgojno vlogo šole.
Vendar z opredelitvijo šole kot totalne ustanove kljub temu ne gre
opraviti na hitro. Pa ne zaradi vere v zle namene oblasti, ki naj bi se udejanjali s pomočjo šole. Šola namreč še na precej bolj banalen (in zato samoumeven) način zaznamuje druge prostore posameznikovega življenja
– gre za vprašanje, koliko prostora dopušča zasebnemu – zasebnemu kot
prostoru umika pred konformizmom, če parafraziram H. Arendt. Na pri-
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mer zaradi strahu pred šolskim neuspehom, ki otrokom požira čas in
voljo za dejavnosti, ki bi jim lahko bile v veselje, zaradi strahu, ki obremenjuje njihove odnose s starši in vrstniki, ki jih sili v bolj ali manj brezobzirno tekmovanje … (prim. Kanduč, 1994). Ta strah bi lahko primerjali s strahom pred izgubo zaposlitve, s strahom, ki zanj Kean z Gorzom
pravi: »… demokracija zahteva, da imajo vsi posamezniki zagotovljeno
možnost, da se brez bojazni, da bodo izgubili delo, (občasno) umaknejo s
trga dela,« (Kean, 1990: 186–187) – delaj manj za plačo in več živi, je utopično-socialistična zahteva, ki bi jo bilo po Gorzu treba obnoviti (prav tam,
str. 191).

SKLEP
Oblikovanje družbenih razmerij, kjer bi bile človekove pravice »temeljna
opora«, kjer bi se nenehno spraševalo o veljavnosti vednosti, legitimnosti
norm, zakonov, privilegijev, kot pravi Lefort, ni nikdar dokončano in dokončno delo. Tudi zato je toliko bolj pomembno, da šola pomaga razvijati
sposobnosti za socialno in moralno presojanje na osnovi najbolj splošnih
etičnih vsebin (gl. Justin, 1994; Zadnikar, 1994). Koncept človekovih pravic je sicer predmet številnih kritik, ker se veže na koncept državljanstva,
ki državljana obravnava kot pozicijo v nizu formalnih odnosov, ki torej
poziciji državljana »odreka« substanco. Kritike je mogoče povzeti takole:
v dejanskem svetu zaradi izkoriščanja in zatiranja trpijo dejanski ljudje
in ne abstraktni državljan, sklicevanje na univerzalnost, ki jo tak koncept
državljanstva pomeni, pa je zgolj opravičilo za ignoriranje dejanskih
neenakosti in gospostva. Donald (1997) odgovarja, da je to seveda res,
ampak prav načelo univerzalnosti omogoča, da se odrekanje pravic artikulira kot nepravičnost, ki terja ukrepanje. Ali kot pravi Laclau: zahtev
etničnih manjšin ni mogoče formulirati v terminih razlike, ampak le na
osnovi univerzalnih načel, ki jih ta manjšina deli z drugimi v skupnosti
(1993: 392–393).
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SUMMARY:
Education for democracy and public schools
A discussion of educating for democracy should define democracy
for this definition is crucial for the school curriculum. The author derives from the conception of democracy as a form of society in
which the central characteristic is a consciousness of rights (Lefort,
1999), an open society where the validity of knowledge, legitimacy
of norms, laws, privileges are constantly discussed and opposed. The
statement that the school has to develop abilities for participation in
democratic processes (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS)
could be understood as calling for a “participatory” conception of democracy. Teaching about human rights, social plurality, power relations, criteria for judging social relations, norms etc. is one of its elements. It could be defined as a form of action. This knowledge is one
of the essential conditions for active, responsible and competent action in society. Yet it is not a sufficient condition. Based on knowledge about virtue no one has become virtuous, said Aristotle, and the
same could be said for acting in accordance with the principle of
equality and respect for differences. Deconstruction of the conditions, mechanisms and effect of discriminating practises, for example, would have very limited effects without the support of “school
rituals” (McLaren, 1993). If the hidden curriculum strengthens beliefs that existing inequalities, power relations, discriminating practises etc are normal, just and unavoidable, if resistance, rebellion
against discrimination and the discrepancy between declared principals and everyday practices are punished, education’s contribution
to democratic processes and democratic empowerment would be less
effective than it could be potentially.
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DESET LET DEMOKRACIJE
BREZ ZADOSTNEGA OZAVEŠČANJA IN
USTREZNEGA SPODBUJANJA MLADIH O NJEJ
SILVESTRA KLEMENČIČ*
Če o preteklem desetletju govorimo o bolj ali manj »pragmatični demokraciji« in o nekritičnem prenašanju posameznih modelov le-te iz
držav z uveljavljeno demokracijo, lahko ugotovimo, da je bilo v Sloveniji deset let demokracije brez ustreznega spodbujanja in ozaveščanja mladih, da je pomembno (s)poznati politiko delovanja države in
se vanjo aktivno vključevati. Brez sistemskega (sistematičnega) pristopa bomo ta razkol med interesom mladih in apatičnostjo do vključevanja v politiko še poglabljali, graditev lastne demokracije pa oddaljili od nacionalnih potreb ali se celo prepustili usmerjanju novega
političnega koncepta (EU) in njihovim interesom. Skrajni čas je, da
presekamo ta začaran krog, ko učimo eno, življenje pa izkazuje
drugo. Govoriti o »kritični populaciji« se nekomu morda zdi pretirano, a srečevanje z dejstvi nakazuje ravno na to. Če ne bomo spodbujali mladih in jih z najrazličnejšimi oblikami, metodami in načini pritegnili, tako da politiko in demokracijo spoznajo v njeni pravi luči,
torej z lastno aktivnostjo v določenem političnem okolju, ne moremo
pričakovati (kar je za delovanje države neizbežno), da bo njihovo
poznejše vključevanje v to sfero uspešno, njihovo delovanje (odločanje) v pomembnih stvareh pa nepragmatično, strokovno, profesionalno in temelječe na naši specifiki. Ta primanjkljaj je lahko usoden
za nadaljnji razvoj države ali celo za njen obstoj. Zato moramo že v
osnovnem izobraževanju poudarjati ta pomen in začeti izvajati
konkretne dejavnosti za preseganje tega deficita. V prispevku so nakazane možnosti in priložnosti, ki jih lahko izvajamo v obstoječih
razmerah.

*

Mag. Silvestra Klemenčič, ravnateljica Osnovne šole Žetale.
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UVOD
Parlamentarna država ni le zamenjava političnih elit na oblasti, ampak
gre za preobrazbo političnega sistema v njegovi osnovi. Proces prehoda
iz socialističnega sistema v parlamentarni se je v Sloveniji začel brez zgodovine političnega pluralizma in poznavanja načel demokratičnega vladanja. Našo demokracijo smo v bistvu prilagajali institucionalnim rešitvam v že uveljavljenih zahodnih demokracijah in se zgledovali po
njihovih modelih, na kar kaže podobnost imen naših političnih strank in
programov ter ne nazadnje tudi organiziranosti. Ker gre za družbeni red
s predstavniško vladavino oziroma za sistem večstrankarskih volitev, je
primerno vprašanje, ali smemo enačiti parlamentarizem z demokracijo.
Iz teoretičnih razprav je mogoče razbrati, da imajo vsi parlamenti – ne
glede na neenotnost njihove organiziranosti – skupno to, da gre za telo,
ki zastopa druge osebe in ima zakonodajno, nadzorno in druge funkcije
v skladu z ustavo. Gre torej za delitev oblasti.
In ko govorimo o vlogi strank, mislimo na parlamentarizem, ki temelji
na demokratičnem predstavništvu v parlamentu, in s tem predstavljanje
interesov celotnega naroda, ne posameznih volivcev ali interesov. Vendar
je neodvisnost parlamentarcev od političnih strank vprašljiva. To povzročajo zlasti tekmovalne volitve, zato je vprašanje učinkovitosti parlamentarizma vprašanje o razmerah pravne države (ustavne demokracije), ker
je le v takšnem sistemu omogočen koncept omejene oblasti. V tem pogledu smemo enačiti parlamentarizem z demokracijo. Če pa gre za tekmovalno (rivalsko) strankarsko vladavino, za preveliko poudarjanje strankarskega vladanja in drugih oblik demokratične predstavniške vlade, se
ta ne ukvarja s potrebno problematiko, ampak tekmuje zgolj za prevlado
nad preostalimi strankami in s tega vidika za gola preglasovanja, ne
glede na predstavniško demokracijo, kjer varovalo pred spletkami peščice ne deluje, ju ne moremo enačiti.
Že Marx je svaril pred parlamentom kot nesprejemljivo pregrado med
vladanimi in njihovimi predstavniki, kjer »splošna volja« ljudstva ne
more zaživeti. Zavzemal se je za »piramidno« strukturo neposredne demokracije. Številni drugi avtorji so mnenja, da je demokracija mehanizem za izbiro ljudi, ki so zmožni odločati, in tako služiti različnim »gospodarjem«. Ker parlamentarizem in demokracija nista sinonima in ker so
demokratične ideje o enakosti in želje po homogenosti močnejše, je parlamentarizem v krizi, parlament kot institucija pa obsojen na številne
pritiske družbenih zahtev. »Ljudska demokracija«, ki smo jo poznali po
2. svetovni vojni, in nova parlamentarna demokracija, ki se dogaja v Sloveniji danes, se pomembno razlikujeta, pa tudi z vstopom v »zahodno
demokracijo« je vloga parlamentarne demokracije bistveno spremenjena,
saj so institucije predstavništva vzpostavljene na novo in dobivajo novo
vlogo.
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Ob tem se na eni strani samodejno postavlja vprašanje pripravljenosti
Slovenije (ne le političnega vrha) na spremenjeno vlogo parlamentarne
demokracije, še posebej če vemo, da se je ta vse preveč ukvarjala s poudarjanjem strankarstva (in se je moč civilne družbe selila v parlament),
same politične stranke pa pri nas sploh še niso bile in niso dovolj demokratično izoblikovane. Na drugi strani pa prihaja do dilem v zvezi s predstavništvom poslancev Evropskega parlamenta in njihove odgovornosti
ter zastopanja strankarstva ali nacionalnih interesov – kljub natančnim
opredelitvam. Na soočenjih naših kandidatov (v medijih) pred prvimi
volitvami v Evropski parlament se zdi, da gre za državnozborske volitve
in da številni svoje vloge evropskega poslanca ali ne poznajo ali pa delujejo taktično (za nevedneže), ker predvidevajo, da ne bodo izvoljeni.
Če o preteklem desetletju govorimo o bolj ali manj »pragmatični demokraciji« ter o nekritičnem prenašanju posameznih modelov te iz držav
z uveljavljeno demokracijo, lahko ugotovimo, da je bilo v Sloveniji deset
let demokracije brez ustreznega spodbujanja in zadostnega ozaveščanja
mladih, da je pomembno (s)poznati politiko delovanja države in se vanjo
aktivno vključevati. Uletova uporablja termin politična abstinenca mladih, ki je prav gotovo resničen, čeprav bi si zanje želeli kakšnih drugih
abstinenc.
Brez sistemskega (sistematičnega) pristopa bomo ta razkol med interesom mladih in apatičnostjo do vključevanja v politiko še poglabljali, graditev lastne demokracije pa oddaljili od nacionalnih potreb ali se celo
prepustili usmerjanju novega političnega koncepta (EU) in njegovim interesom.
Zato je izrednega pomena, da čim prej vzpostavimo povečano vlogo
demokratične miselnosti, začnemo edukacijo (vzgojo in izobraževanje)
za demokracijo in z vključevanjem elementov demokracije v vse stopnje
organiziranega izobraževanja (od vrtcev do fakultet), pa tudi v druge
strukture (organiziranega ali neorganiziranega) družbenega življenja,
kjer delujejo (ali samo prebivajo) mladi, kajti brez sistematičnega pristopa ni kontinuitete, lastnega demokratičnega ravnanja, pravih soočenj z
izzivi drugih demokracij. Če ne bomo spodbujali mladih in jim z najrazličnejšimi oblikami, metodami in načini omogočali vključevanja, tako da
politiko in demokracijo spoznajo v njeni pravi luči, torej z lastno aktivnostjo v določenem okolju, ne moremo pričakovati, da bo njihovo
poznejše (kar je za delovanje države neizbežno) vključevanje v to sfero
uspešno, njihovo delovanje (odločanje) v pomembnih stvareh pa nepragmatično, strokovno, profesionalno in temelječe na naši specifiki. Ta primanjkljaj je lahko usoden za nadaljnji razvoj države ali celo za njen obstoj. Ker je predstavniška demokracija v Sloveniji danes na točki, ko je
njena legitimnost (iz različnih vzrokov) vprašljiva, ker je obstoječe delovanje občin (lokalnih skupnosti) dilema (sankcije za neodgovorno ravnanje so prepozne – šele ob naslednjih volitvah) in ker so na podlagi analiz
nujne tudi ustavne spremembe na določenih področjih, je evidentno, da
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vse to vodijo ljudje, »zasidrani« v politično dogajanje že več kot desetletje, ki rešujejo problematiko po istem kopitu, z istimi metodami in dejanji, na njim edino poznan način. Zato se ni čuditi, da tovrstna politika
mladih (tako pravijo) ne zanima.

POMEMBNOST IZOBRAŽEVANJA IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
ZA RESNIČNO DEMOKRACIJO
Prispevek izobraževalne politike za boljši jutri ima nenadomestljive razsežnosti. Vzgoja in izobraževanje se v izzivih prihodnosti kažeta kot nepogrešljivi dobrini, ki bosta pomagali v prizadevanjih za mir, svobodo in
socialno pravičnost. Ob tem bi rada poudarila bistveno vlogo vzgoje in
izobraževanja pri osebnostnem in družbenem razvoju. Pri nas zaradi
ekonomskih in finančnih vzrokov potiskajo izobraževalne politike na
konec dnevnih redov skoraj povsod (razen v predvolilnem času). Današnja generacija politikov je prepogosto osredotočena na svoje probleme,
aktualne afere, strankarske težave, zlasti ker sta gospodarski in družbeni
napredek prinesla razočaranje. To kažeta velika brezposelnost in vse večje izključevanje številnih ljudi. Toda samo gospodarska rast ne more biti
sprejeta kot idealen način za uskladitev materialnega napredka z enakopravnostjo, s spoštovanjem človekovega načina življenja in tudi spoštovanjem naravnih dobrin, ki jih moramo izročiti prihodnjim generacijam v
dobrem stanju. Napetosti tlijo zaradi nepravičnosti, ki se kopičijo na ekonomski in socialni ravni – vse večja je razlika med bogatimi in revnimi.
Odgovornost za to bi morala izvirati iz zavesti osebne odgovornosti, ne
pa da si jo podajajo.
Demokracija je sicer zmagala, toda v razvijanju te ne moremo in ne
smemo (zaradi pritiska tekmovalnosti ali zaradi predvolilnega časa) pozabljati na svoje poslanstvo, ki mora biti usmerjeno v zagotavljanje možnosti vsakemu posamezniku, da popolnoma izkoristi svoje zmožnosti.
Gre predvsem za pomen vseživljenjskega izobraževanja, v katerem naj bi
bile usklajene tri sile: tekmovalnost, ki spodbuja; sodelovanje, ki daje
moč; solidarnost, ki združuje – to morajo biti tudi vrline politikov demokracije. Ker so izobraževalni programi vse bolj natrpani, mora preudarna
reformna strategija omogočati izbiro in obenem zagotoviti, da bodo ohranjene bistvene sestavine temeljnega izobraževanja.
Čeprav so ljudje zaradi globalizacije dandanes celo razdvojeni, mora
biti poslanstvo vzgoje in izobraževanja v tem, da vsem omogoči razvoj
vseh talentov ter da vsak razvije odgovornost zase in doseganje svojih ciljev, pa tudi odgovornost za druge in njihovih ciljev. Zavedati pa se moramo tudi deleža, ki ga mora izobraževanje prispevati h gospodarskemu in
k družbenemu razvoju. Za to potrebujemo gibljiv izobraževalni sistem,
intelektualne inovacije, prilagojene posebnim značilnostim naše države.
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Ustvarjalnost mora prehitevati tehnološki napredek, saj se bomo le tako
lahko izognili naraščanju brezposelnosti, izključevanju iz družbe in neenakosti v razvoju posameznih regij.
Zasnova vseživljenjskega izobraževanja je torej eden izmed ključev, ki
presega tradicionalno ločevanje med začetnim in permanentnim izobraževanjem. V danih razmerah se kaže potreba po vračanju v šolo za
ustrezno obvladovanje novih razmer v osebnem in poklicnem življenju,
pa tudi za boljše razumevanje današnjega organiziranega sveta (sodobna
zgodovina in filozofija). S tem pa ne smemo puščati ob strani pomembnosti osnovnega izobraževanja, strategij in nalog srednjega šolstva ter
vprašanja visokega šolstva, predvsem v programih (za poklice), ki jih
država potrebuje za svoj razvoj. Gre zlasti za svež pristop pri prehodih
izobraževalnih ravni, ki odpirajo različne poti skozi sistem, ter tako večajo vrednost vsake stopnje.
Srednje šole so pri nas precej »žalostno« področje v izobraževalnem
razmišljanju (pretiran elitizem posameznih izobraževanj). Povzročajo številna razočaranja – problem osipa in v končni fazi izobčenosti, brezposelnosti ter zapečateni usodi med štirinajstim in devetnajstim letom starosti. Za preprečitev takega stanja je nujno razširiti bogato ponudbo
različnih izobraževalnih poti, in to v skladu s potrebami družbe in gospodarstva, na državni in lokalni ravni. Vse strožji ali celo napačen izbor in
državno podpiranje tega ter omalovaževanje drugih programov oziroma
nepomoč, pa ni niti politično, niti ekonomsko, niti socialno sprejemljivo;
mnogi mladi so v brezupnem položaju.
Naraščanje vpisa je vsekakor treba uravnavati, vendar ne z omejevanjem, temveč s sistematično reformo srednjega šolstva usmerjati v izobraževanje za nove potrebe po delovni sili, in to tudi primerno propagirati (seveda na podlagi proučitev, raziskav, evalvacij in predvidevanj). Vem,
da ni treba govoriti, od česa vse je odvisna uspešnost izobraževalnih
reform (lokalna skupnost, javne službe, mednarodna skupnost in njihova
pripravljenost za vključevanje vanje) in da se poskusi vsiljevanja reform z
vrha ali od zunaj izjalovijo. Rada pa bi poudarila, da nikakor nobena reforma ne more uspeti brez sodelovanja akterjev, izvajalcev in njihove pripravljenosti zanje. V našem primeru, to je šolskih reform, je treba dialog
med učitelji, oblastjo in stroko okrepiti in presojati v novi luči. Zato mora
tudi skrb za družbeni, kulturni in gmotni položaj učiteljstva postati prednostna naloga. Od učiteljev veliko zahtevajo (včasih celo preveč), ob tem
pa jih puščajo osamljene, ne samo zaradi individualne narave dela, temveč tudi zaradi prevelikih pričakovanj. Učitelji pa pričakujemo predvsem
spoštovanje našega poklica.
Izobraževalni sistemi morajo imeti dobro usposobljene učitelje in tudi
sredstva za doseganje visoke kakovosti izobraževanj. Torej izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega sistema zahteva od političnih struktur, da prevzemajo vso odgovornost, ker šolski sistemi ne morejo biti prepuščeni
sami sebi, niti trgu, sicer ni mogoče uravnavati zadev, kadar krenejo v
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napačno smer. Bojim se, da naše politične strukture niso spoznale pomena trajnosti vrednot, zahtev prihodnosti in vloge učiteljev. Izobraževanje
je namreč stvar nas vseh, saj gre za našo prihodnost, za prihodnost vsakega posameznika in vse skupnosti. Dolžnost javne oblasti je, da po
usklajevanju z vsemi zainteresiranimi izbere politiko, ki bo začrtala
smeri, postavila temelje sistema s potrebnimi prilagoditvami in predpisi,
usmerjala njegovo prilagajanje, pri tem pa ne bo pozabljala na ključni
element – učitelja in njegove razmere, v katerih deluje. Na političnem in
gospodarskem področju se pri iskanju zadovoljivih rešitev problemov
vedno pogosteje zatekamo k mednarodnim ustanovam. To velja tudi za
socialno in izobraževalno področje. In zakaj spregledati »osip« učiteljskega poklica v svetovnem merilu? Zakaj negativne izkušnje razvitega sveta
prenašati na naša tla? Mar nismo tudi mi dejavni člani svetovne vasi?
Premalo je samo poudarjanje primerljivosti in vrednosti izobraževanja
kot izraza soglasja za skupno življenje, razmišljajočih in delujočih v
dobro prihodnjih rodov. Najbolj bistveno je pri vsem tem dokazati, da je
učenje zaklad, to pa zmorejo predvsem učitelji, veliko bolj kot politiki.
Rast prebivalstva se je pri nas upočasnila, skoraj ustavila, in rodnost
komaj nadomešča generacije. Delež starejšega prebivalstva narašča. To
ne vpliva samo na način in raven življenja, temveč tudi na financiranje
javne porabe. Na izobraževalne sisteme je nezaslišan pritisk, od njih se
marsikaj pričakuje (več kot zmorejo), a v obstoječih razmerah je to neizvedljivo.
V času sodobne tehnologije se številne dejavnosti v svetu tesno povezujejo, časovne in prostorske razdalje se krajšajo, posledice (dobre in
slabe) pa vplivajo na življenja ljudi. Najprej se je globalizacija dejavnosti
pokazala v gospodarstvu, nato na svetovnem finančnem trgu, trgovski
dejavnosti in danes se vse bolj kaže tudi na področju izobraževanja. Od
vsake države terja sposobnost, da opredeli svoje posebne prednosti za sodelovanje v razvoju mednarodnih odnosov, to pa še poglablja neenakost.
Ravno tako je z vzpostavitvijo znanstvenih in tehnoloških omrežij, ki
povezujejo raziskovalne centre z velikimi podjetji po svetu. Sem lahko
vstopajo le tisti, ki imajo kaj prinesti: informacije, znanje ali denar. Najrevnejše države so iz teh centrov izključene in prepad v znanju ter razvoju se širi (velikim to še kako odgovarja). Ne nazadnje se globalizira tudi
kriminal.
Univerzalna komunikacija močno vpliva na oblikovanje jutrišnje družbe tudi pri nas. Velikim silam je omogočeno, da kulturno in politično
vplivajo predvsem na tiste, ki jih izobraževanje ni usposobilo za razvrščanje sprejetih informacij po pomembnosti, za njihovo razumevanje in
vrednotenje. Dejstvo je, da je žal tudi v naših političnih krogih vse več
(preveč) »svetovne kulture«. Naloga tistih, ki odločajo, je sprejemanje
bistvenih odločitev, in to v času, ko na strukture nacionalno organiziranih držav pritiskajo po eni strani zahteve globalizacije, ki vlečejo navzgor, po drugi strani pa zahteve temeljnih skupnosti, ki delujejo v nasprot-
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ni smeri. Dogodki si hitro sledijo, prehitevajo in včasih preprečujejo analize. Zato so tisti, ki v politiki odločajo, brez moči in brez zanesljivih
meril za svoje delovanje – tako se zdi, ko politiki opravičujejo preobrate,
ki izdajajo njihovo zbeganost, kadar nihajo med nasprotujočimi si stališči.
Tudi načelo demokracije postaja paradoksalno vprašljivo. Če to načelo
ustreza političnemu sistemu (združljivost svobode posameznika in skupne organizacije družbe), se prav v državah predstavniške demokracije
srečuje s številnimi težavami. Sistem predstavniške politike in zanj značilen model izvajanja oblasti sta (kot že omenjeno) v krizi. Vse večja vrzel,
ki ločuje vladajoče od vladanih, izbruhi pretiranih čustvenih reakcij, do
katerih prihaja pod vplivom medijev, »politika kot zabava«, ki jo omogoča prenos razprav v parlamentu in celo podobe korupcije političnega
sveta, nas potiskajo v nevarnost »vlade sodnikov«, državljani pa nimajo(mo) več volje ukvarjati se z javnimi zadevami. Srečujemo se tudi s
krizo socialne politike, ki spodkopava temelje sistema solidarnosti, za
katerega se je zdelo, da zmore demokratično urediti gospodarske, politične in socialne vidike v okviru države blaginje. Demokratični ideal mora
torej biti vsekakor na prednostni lestvici še naprej najpomembnejši, saj
ni načina organizacije vsega političnega in tudi civilne družbe, ki bi
lahko nadomestil demokracijo in hkrati omogočal skupno akcijo za svobodo, mir, dejanski pluralizem in socialno pravičnost. Sedanje težave nikakor ne smejo voditi v obup. Gre za nenehno ustvarjanje, prispevek
vsakega posameznika. In bolj ko bosta vzgoja in izobraževanje pri vsakem posamezniku spodbujala ideal in prakso demokracije, večji bo njegov prispevek. Dejansko se mora biti vsakdo sposoben vesti kot pravi
državljan, zavedati se skupnih ciljev in se truditi za sodelovanje v demokratičnem življenju. Ta izziv se nanaša na ustvarjalce politike, prav tako
pa tudi na vzgojno-izobraževalni sistem, zato je treba njegovo vlogo v delovanju družbe natančno opredeliti in ovrednotiti, seveda v skladu s splošno sprejeto nevtralnostjo šol (politika in vera). Izhodišča resnične demokracije morajo torej izhajati iz ustreznih vzgojno-izobraževalnih sistemov
oziroma se morajo nanašati na splošne in posebne cilje teh.
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ŠOLA KOT ZGLED DEMOKRATIČNEGA UREJANJA ODNOSOV
OZIROMA KAKO LAHKO »ŠOLNIKI« VPLIVAMO NA ZDRAVO
DEMOKRATIČNO MISELNOST
Slovenija se je na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja osamosvojila in se začela razvijati v smeri demokracije in tržnega gospodarstva. Ob
tem se moramo vprašati, ali je Slovenija danes resnično demokratična in
strpna država. V primeru, da to ni, se je treba vprašati, kdo zavira demokracijo v njej in kje so vzroki. Prostor in čas ne dopuščata, da bi podrobneje obravnavali navedeno, toda kljub temu se osredotočimo na vprašanje, kje so vzroki, da v Sloveniji ne moremo govoriti o resnični
(pričakovani) demokraciji v smislu svobode govora, svobode izražanja,
osebnosti, političnega in drugih prepričanj, svobodo biti to kar smo, če s
tem ne ogrožamo drugih.
Elementarno opredelitev, da je demokracija oblika vladavine, v kateri
državljani nadzirajo oblast, je treba torej razširiti, vsaj še s pojmi: demokratičnega ravnanja, demokratičnih odnosov, demokratične družbe.
Toda ne v smeri vpliva demokratičnega političnega okolja na šolski
sistem, ampak v smeri vzajemnega vplivanja, ki vsebuje vrsto vrednotnih
postavk in zahteva oziroma predpostavlja zmožnosti za določene vrste
demokratičnega ravnanja. Ni naključje, da v uvodu tega prispevka govorimo o naši novi družbeni ureditvi, političnih strankah in parlamentarizmu. Vzrok je v tem, da ustvarjalci tekoče politike vplivajo na vzgojno-izobraževalno politiko (sistem), jo usmerjajo in določajo. Žal se je pri nas
politika zadnje desetletje ukvarjala zgolj sama s sabo (z državno-politično ureditvijo), ob tem pa puščala ob strani najpomembnejše, to je razvoj
demokratične miselnosti pri mladih.

»Če danes ne ve, kaj bo počel jutri, bo pojutrišnjem prepozno!«
To je izhodišče moje razprave v osrednjem delu in pomeni, da se je Slovenija med tranzicijo in v pripravljalnem obdobju na vstop v Evropsko
unijo (ki po moje še zdaleč ni končano) vse preveč ukvarjala z vzpostavitvijo primerljivosti na političnem področju in vse premalo na področju civilne družbe, še posebej njenega najsubtilnejšega dela, to je mladih.
Čeprav demokratičnih vrednot ne moremo in ne smemo prenašati (saj
so te tudi zgodovinsko opredeljene), jih v luči skupnega bivanja v Evropski uniji moramo prilagajati. V enem od svojih člankov z naslovom Potrebujemo nekaj, kar bo krepilo zavest mladih, da morajo biti zraven ter s podnaslovom … in zavest starejših, da jim smejo pri tem pomagati, jih usmerjati in
jim na podlagi izkušenj svetovati govorim o tem, da je skrajni čas, da presekamo ta začaran krog, ko govorimo (učimo) eno, življenje pa izkazuje
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čisto drugo. Poudarjam, da so za usklajeno delovanje besede, govorjenja,
želje, razmišljanja, potrebe, upanja … premalo, da so nedorečenost, kratkoročnost, enoznačnost in počasnost politike lahko usodne in da je implementacija lokalne realnosti v strategijo lokalnih ravnanj nujna, in to le
z aktivnim vključevanjem mladih vanje, s katerim je treba začeti takoj.
Potrebujemo torej politiko, ki bo temeljila na medgeneracijskem sodelovanju, saj bomo le tako lahko premostili probleme razvoja države, ki so
zdaj na dveh bregovih (ločeni), in združili vprašanja o prihodnosti razvoja v skupna vprašanja.
Potrebujemo nove pristope, načine in poglede na raznovrstne aktivnosti, potrebujemo drugačno filozofijo glede socialnih, zdravstvenih, političnih, ekonomskih, izobraževalnih in drugih področij našega bivanja.
Ključno pri tem je sodelovanje mladih v lokalni politiki in pri njenem
oblikovanju razvoja kraja, in to z doseganjem soglasij pri odločitvah
glede mladih v občini, ugotavljanjem konkretnih potreb, ki jih lahko predočijo le mladi sami. Pomembno je načrtno vključevanje mladih v vsa
področja družbenega življenja, tudi v politično sfero, da bo (kar je za
delovanje občine in države neizbežno) njihovo poznejše vključevanje v
politično življenje, v odločanje o pomembnih stvareh, nepragmatično,
strokovno, profesionalno in bo temeljilo na naši specifiki.
Govoriti o »kritični populaciji« se morda zdi komu pretirano, a soočenje z dejstvi nakazuje ravno na to. Toda brez ustreznih informacij o stanju ni razvoja, brez ustreznih načrtovanj ni uspeha, brez pravočasnega
vključevanja mladih ni prihodnosti, ne v kraju, državi in svetu! Za razprave o demokraciji je v Sloveniji značilna cikličnost. Vidnejše se pojavljajo zgolj med volitvami, kar kaže na problematiko, ki jo želim še posebej
izpostaviti. To je namreč problem na eni strani demokracije v šoli, na
drugi pa tudi problem demokratizacije šolstva, kjer pomen demokracije
v šoli izhaja iz učenja o demokraciji, medtem ko je demokratizacija šolstva proces dela in življenja po demokratičnih načelih.
Da so tudi mnenja o demokraciji oziroma o krizi (pomanjkanju) le-te v
Sloveniji deljena, kažejo izjave nekaterih naših najvidnejših akterjev v
politiki in strokovnjakov, ki so se udeležili posveta o prihodnosti slovenske demokracije pod okriljem predsednika države dr. Janeza Drnovška,
katerega so z uvodnimi referati odprli dr. France Bučar, dr. Tine Hribar in
dr. Marko Milosavljevič, razprava pa je trajala 5 ur?!
– Da »ni demokracije v svetu, ki ne bi bila deficitarna,« je menil Janez
Stanovnik.
– Da »je demokracija zgolj najboljša med slabimi oblikami vladavine.
Tako vsaj pravijo,« je dejal dr. Slavko Gaber in nadaljeval: »Če bi rekli,
da je slovenska demokracija pred zrelostnim izpitom, bi ji laskali. Je še
zelo mlada, in če od nje pričakujemo realne rezultate, je to znak naše
mladosti.«
– A da »kljub temu demokracija pri nas potrebuje osvežitev, kadrovsko
in konceptualno,« je ocenil Janez Podobnik.
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– Dr. Igor Lukšič je kot slabo popotnico za razvoj demokracije označil
dejstvo, »da pred vsakimi volitvami razpade vlada. To kaže, da demokracija ni vezana na odgovornost mandata, ki je sveta stvar. Smo pa
nagnjeni k temu, da slabo stanje odpravljamo s kadrovskimi spremembami.«
– Na nestrpnost v družbi je opozorila dr. Alenka Šelih: »Ker nismo strpni, smo še daleč od tega, da bi bili demokratična skupnost,« je sklenila.
Demokracija v šolstvu je zelo pomembna, kajti le tako lahko govorimo o
demokraciji v državi, s tem pa o pluralistični družbi. Enakost, svoboda,
pravičnost so vrednote, ki se uveljavljajo »tudi« v šoli, zato je razvoj
demokracije v šoli odločilen za razvoj demokracije v državi. Vključevanje
širše javnosti, participativni način vodenja in upravljanja šol ter druge
oblike demokratičnih ravnanj namreč omogočajo vključevanje demokratične miselnosti na vse ravni delovanja šol, od načrtovanja, organiziranja
do vodenja kot tudi nadziranja. Tako je lahko šola zgled demokratičnega
urejanja odnosov, s tem pa močno gonilo edukacije za demokracijo. Prvi
pogoj je zagotovo decentralizacija posameznih področij in dvig avtonomnih ravnanj, kar pa terja drugačne sposobnosti in načine delovanja, spremenjene odnose moči, novo oblikovanje vrednot, novo družbeno kulturo. Če mladim ne bomo kazali poti, če jim ne bomo pomagali pri
ustreznem oblikovanju samopodobe, ciljnosti in uporabnosti vrednot,
jim ponudili dovolj spodbude, podpor in zaupanja ter vgradili spremembe časa (družbe) v njihov življenjski slog, bodo še bolj kot doslej posegali
po drugih (kratkoročnih) dopolnitvah svoje smiselnosti, po drugačnih
medsebojnih odnosih, na življenje pa (dolgoročno) ne bodo pripravljeni,
kaj šele, da bi bili sposobni svoje znanje spremeniti v uporabno vrednost
tega. Proučevanje teorije je premalo. Ta nas sicer uči, da je s pozitivno
motivacijo, z visoko identifikacijo (pripadnostjo), zdravo komunikacijo
in odkrito interakcijo ter lastno aktivnostjo, mogoče »podirati« tudi mostove, toda v praksi še vedno ne vemo, kako to doseči. Problematike se
moramo lotiti sistematično, vendar ne z zapovedmi ali celo s prepovedmi
od zgoraj (centralistično), temveč s potrebami od spodaj, z odzivanjem na
problematiko, ki izhaja iz določenega ožjega področja (okolja), z aktivnim vključevanjem mladih.
V obstoječem stanju in ob veljavni zakonodaji lahko za rast demokratične miselnosti v šolah že zdaj veliko naredimo. Organizacijska in vsebinska prenova izobraževanja v Republiki Sloveniji postavlja ravnatelja
(vodjo) v novo vlogo, mu nalaga nove naloge, ki jih brez nove demokratične miselnosti ne bo sposoben ustrezno izvajati. Zato potrebujemo v
prvi vrsti takšne vodje šol, ki bodo najprej sami vzpostavljali (zagotavljali) demokratične odnose z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega
procesa, se z njimi učili demokratičnih odnosov in prav takšnega odločanja oziroma vodenja teh institucij. Demokratizacija šolstva je pomembna
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za vse, tudi za učitelje, druge strokovne delavce, preostale zaposlene,
učence in starše. Vsak posameznik je za nekaj sposoben in na šoli je, da
te njegove pozitivne potenciale poišče in nadgradi s preostalimi kakovostmi znanja, ki jih bo pri iskanju samega sebe potreboval. Država bi
morala prevzemati odgovornost do bolj učinkovitega šolstva, za svoje
ravnanje pa tudi politično odgovornost. Kako naj ustvari dolgoročno gospodarsko politiko, ko je šolski sistem zaostal za napredkom in gospodarskim gibanjem v svetu. Zraven znanja so v svetu vedno bolj cenjeni ljudje
s psihofizičnim značajem, z visoko stopnjo čustvene inteligence, s socialnim čutom, ljudje ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za druge in
sebe. In taki ljudje se lahko oblikujejo samo v rani mladosti, se pravi v
šoli. Šola mora naučiti učence doživljenjskega učenja zaradi njih samih,
naučiti ukrepati, naučiti živeti skupaj in spoštovati fizično in osebno raznolikost, spoštovati in čuvati naše naravno okolje in predvsem omogočiti
vsakemu posamezniku, da razvije svoje mišljenje, ki pa ga mora znati
tudi argumentirano zagovarjati. Šola je tista, ki kuje pot v prihodnost, na
državi pa je, da ji to omogoči. Samo tako bomo vsi skupaj dosegli višjo
stopnjo razvoja.
Potrebujemo šole, ki bodo samostojne in kreativne, šole, ki se ne merijo po predpisih, ampak po ljudeh in njihovih potrebah, posebnih nagnjenjih in nadarjenosti. Šole rabijo več svobode samooblikovanja in prilagajanja okolju, v katerem delujejo, več samoodločanja, svoj proračun in
pravico volitve vodstva šole. Za kakovostno ponudbo učnega programa
so pomembni odnosi med državo in avtonomnim šolstvom, šolo in učitelji, učitelji in učenci, učenci in starši in starši in šolo. V tem procesu pridobivanja znanja se morajo vsi udeleženci (notranji in zunanji) zavedati
pravic in dolžnosti in prevzeti odgovornost za delovanje celotnega šolskega sistema.
Centralistično vodenje šolstva ne zmanjša samo motivacije, ampak
vodi tudi k praksi, v kateri se zmanjšujeta odgovornost in uspešnost.
Državno vodenje šolstva se mora umakniti, tako bo družba prevzela odgovornost, sama zaživela s šolo in se bojevala zanjo. Ne bo več čakala, da
kdo drug rešuje probleme. Država in posameznik se morata dopolnjevati
in spoštovati ter delovati v duhu, da je znanje največja dobrina za posameznika in državo.
Spremembe v družbi zahtevajo tudi novi način razumevanja izobraževanja. Že v šoli se morajo učenci naučiti prevzemati odgovornost zase in
za druge in pri tem sooblikovati šolo kot živ organizem, da diha z njim.
Otroci, ki v šoli zvedo, da lahko vplivajo na preoblikovanje in sooblikovanje družbe, bodo vzgojeni k dolgoročni samoodgovornosti, ki bo vplivna
tudi zunaj njihovega življenjskega prostora. Šola mora prevzeti odgovornost in učencem omogočiti razmere, kjer bodo zavestno spoznali kulturo
učenja, da postanejo odprti v svet (postanejo Zemljani) in da se bodo
zanimali za probleme vsega sveta. Potrebujemo take vzgojne in izobraževalne cilje, ki spodbujajo k druženju, samoodločanju, uspehu in kreativ-
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nosti, mirnemu reševanju konfliktnih situacij, reševanju lastnih problemov, spoznavanju lastnih učnih zmogljivosti kot tudi iskanju svoje lastne
identitete. Ti cilji postavljajo individualnost v središče kakovostne izobrazbe. Odgovornost morajo prevzeti vsi sodelujoči. Samo tako lahko
šola izdela primeren letni delovni načrt, ki bo zagotavljal nemoteno jamstvo dotoka vseh potrebnih finančnih sredstev.
Razmerje med šolo in demokracijo je ena izmed stalnih tem v modernem raziskovanju šole, saj je realizacija zastavljenih demokratičnih načel
kompleksna in zahtevna. Človekove (otrokove) pravice, pluralna demokracija, strpnost, solidarnost in pravna država so »civilizacija«. Zato jo
težko učimo, ker so to vrednotni sistemi, ki izhajajo iz družbe in okolja, v
katerem bivamo, in so zgodovinsko pogojeni oziroma opredeljeni. Zato
je prenašanje modelov iz drugih demokracij nedopustno in zmotno početje. Zato potrebujemo poglobljene analize in proučitev zgodovinskih
dejstev našega področja, naše stvarnosti (slovenskega zgodovinopisja).
Zato je pomen in vloga vzgoje in izobraževanja za demokracijo toliko
večji.
Naša šola in celotna družba morata za znanje, učenje, omiko in seveda
zgled, iz katerih bodo rasle samozavestne generacije svetovljanskih državljank in državljanov, še veliko narediti. Kako doseči oblikovanje kritičnega državljanstva, ki razume vpetost nacionalnega v internacionalno
in potrebo po posredovanju med obojim, je vprašanje, ki se še marsikje
zastavlja. V tem okviru se vzpostavlja tudi edukacijska vloga naše šole, v
kateri so otroci deležni vrednotnega vodila. To je šola, ki vzgaja na osnovi
skupnih vrednot, ki nikogar ne izključujejo, niti ne privilegirajo, ki pa
ima jasno težnjo pokazati na pluralnost vrednot v družbi in si prizadeva
za vzpostavljanje strpnega odnosa do te pluralnosti. To je koncept, in to
je dejstvo, ki ga šole vedno bolj živijo. Skupen vrednotni sistem je zapisan tudi v Resoluciji o evropski dimenziji vzgoje in izobraževanja, kar je
privzeto z vpisom teh vrednot v deklaracijo in tudi v našo zakonodajo.
Kritičnost, pluralnost, objektivnost in odsotnost indoktrinacije so
vodilo pouka sodobne, demokratične šole. Uletova navaja, da, kot kažejo
raziskave, so mladi izjemno občutljivi za temeljna moralna vprašanja življenja. Kaže se močno stremljenje mladih k osebni poštenosti, po tem, da
najdejo smisel življenja v razvoju samega sebe. Glavna značilnost nove
generacije je, da svobodo razume kot samoumevno, in to vse svobode:
svobodno izbiro življenjskega sloga, izbiro šolanja in poklica, izbiro prijateljskih in partnerskih zvez in odnosov, svobodo od prisile tradicionalnih
spolnih vlog. Skratka, vsakdo je svoje sreče kovač, a seveda ob polnem
spoštovanju enake pravice svojega bližnjega. Seveda pa ostaja za našo
šolo trajen izziv, kako vsakič znova, skupaj z družinami, različnimi akterji življenja v družbi, oblikovati polje, v katerem se lahko oblikuje osebnost, ki zna in zmore živeti z notranjo napetostjo celote, ki vzame nase
individualno in skupno.
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DEMOKRACIJO V ŠOLI V PRAKSI DANES IZVAJAMO…

• NA PODROČJU OSNOVNIH ŠOL:
– z učenjem demokracije iz učnih načrtov pri predmetih: zgodovina,
državljanska vzgoja in etika, verstva in etika;
– z organiziranjem učencev v šolski parlament oziroma šolsko skupnost;
– z vključevanjem učencev v načrtovanje (za dneve dejavnosti);
– s soudeležbo učencev pri pripravi pravil in izvedbenih načrtov ter
vzgojnega koncepta.
• NA PODROČJU SREDNJIH ŠOL:
– z učenjem demokracije iz učnih načrtov pri predmetih: zgodovina, sociologija;
– z organiziranjem dijakov v dijaško skupnost;
– s članstvom dijakov v svetu zavoda in s tem pri soodločanju o pomembnih zadevah o njih samih;
– pri pripravi pravil bivanja.
•

NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA je te participacije oziroma
demokratičnih vrednot manj. Hierarhija, stopnja in moč demokratizacije se torej manjša, namesto da bi rasla, in to vse navzgor do izvršilne,
zakonodajne in sodne oblasti, kljub ustavnim določilom.

V prispevku se sicer zavzemam za proces uvajanja demokratizacije v šole
od spodaj navzgor, in to postopoma, glede na starostno stopnjo udeležencev, ampak na tej točki naletim na problem pri uvajanju demokracije
in učenju o njej, ki gre v napačno smer oziroma naletim na veliko dilemo.
Vprašanje, ki se samodejno poraja, je, kako naprej. In odgovor: »Vsekakor je nujno nadaljevati proces, a ga kontinuirano razširiti in poglobiti
tudi (ali še bolj) na vrhu.« Poti so različne. Da se nekaj vseeno premika,
kaže objava pilotskega projekta Slovenske šole za mir in Dijaške skupnosti Maribor z naslovom: Demokracija v šoli – začne se z menoj, kar nakazuje na to, da so aktivno začeli vplivati na demokratične procese v šoli. Z
njim v Sloveniji prvič (v maju 2004!?) pristopamo k sistematičnemu strokovnemu izobraževanju predstavnikov dijaških skupnosti in njihovih
mentorjev na področju temeljnih kompetenc demokratičnega državljanstva in človekovih pravic.
Projekt bo izhajal iz smernic za učenje človekovih pravic, iz navodil
Sveta Evrope – program: »Izobraževanje za demokratično državljanstvo«
ter usklajeno s slovensko nacionalno šolsko zakonodajo stimuliral dialog,
strpnost in toleranco. V okviru projekta so na voljo tudi izobraževalne
delavnice za dijake in mentorje ter Priročnik za uspešno vodenje dijaške
skupnosti. Ker je uvajanje sprememb predvsem kompleksen proces (in
ne dogodek), je potreben tudi sistematičen pristop. Pri izdelavi osnutka
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vzgojnega koncepta, katerega izhodišče je zakonska podlaga in skupni
standardi, definirani na državni ravni, je treba na šoli še posebej poudarjati pomen avtonomnih oblik bivanja v šoli. S tem se povečajo naloge,
obseg in aktivnosti razrednikov, ki znotraj tega koncepta delujejo (navzven in navznoter oddelka) kot ključna točka usklajevanja in sodelovanja
ter tako prevzemajo pristojnosti in odgovornosti tudi na vzgojnem področju. Zlasti pri odločanju in uporabi formalnih (zapisanih in sprejetih)
ter neformalnih pravil (prevladujočih vrednot), da čim manjkrat odstopamo od njih, kjer vzgojna vloga razrednika ni discipliniranje (kot pravi
Herbart), ampak je moč avtoritete v osebnosti, zgledu, motiviranju, predanosti, pripadnosti, skupinskih šolskih in zunajšolskih aktivnostih,
odnosu med besedo in dejanjem ter vplivanju predvsem na učenčev
karakter.
Pri postavljanju pravil in mej ravnanj je prvi pogoj: postaviti takšna pravila, ki omogočajo vodenje učencev brez prisile. Zato moramo najprej odgovorili na vprašanja: kdaj, kje in zakaj so meje potrebne ter kako jih
postaviti sebi in drugim, ob upoštevanju lastnih potreb, potreb drugih in
družbe kot celote. Izhodišče vzgojnega koncepta so vsi (učenci, učitelji in
starši), in ne le vzgojno težavni učenci. To pripomore k oblikovanju in
razvijanju zdravih medsebojnih odnosov. Gre za jasne opredelitve postavljanja mej v družini, šoli in pri medsebojnih odnosih v javnosti, za
prikaz možnosti porazdelitve nalog na tem področju in za skrb za čim
učinkovitejše izvajanje. Torej so tudi na vzgojnem področju potrebna
skupna prizadevanja in vlaganja, da lahko delujemo preventivno in čim
bolj v demokratičnem duhu.
Še mnogih dejavnosti na različnih področij se na šolah lotevamo načrtno izvajati po demokratični poti in jih bolj ali manj uspešno tudi izvajamo. A čeprav je na tem mestu za podrobnejšo predstavitev vseh premalo
prostora, velja omeniti predvsem troje:
• s pomočjo »nevihte možganov« vseh udeležencev VIZ-procesa sestavimo seznam (najaktualnejših) potrebnih aktivnosti in določimo dinamiko izvajanj po pomembnosti;
• vsega se lotevamo s predhodno pojasnitvijo in z usklajevanjem razumevanja pojmov (da jih vsi enako razumemo);
• rdeča nit vsega našega početja (formalnega in neformalnega) mora biti
bralno opismenjevanje, ki se mu zavestno posvečamo vsak trenutek in
je tudi v LDN začrtano kot prednost našega dela;
• v prihodnje je nujno treba posvetili še večjo pozornost demokratizaciji
šole, in to v obeh smereh: v učenju o demokraciji z aplikativno uporabo tega ter v delovanju po demokratičnih načelih, na vseh ravneh, kjer
je le mogoče.
Oblike, načini in metode izražanja demokratične miselnosti so pomembni, zato je nujno razvijati takšne, ki so mladim blizu. Takšna je na primer e-demokracija, ki jo omogoča sodobna tehnologija. Gre za aktivno
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sodelovanje civilne družbe pri odločanju (ne le za volitve), kar je temelj
demokracije. Cilji e-komuniciranja so: olajšati, širiti in poglobiti sodelovanje ljudi v demokratičnem procesu.
Načela e-demokracije so:
– vključitev vseh,
– odprtost, elektronska oskrba z informacijami,
– varnost in zasebnost, torej varno okolje,
– dovzetnost, torej poslušati ljudi in odgovarjati,
– posvetovanje.
Vrste sodelovanja v političnih aktivnostih so:
– državljani/vlada,
– državljani/poslanci,
– politične stranke,
– aktivnosti civilne družbe.
Pogoji so:
– dostop vseh do interneta,
– poznavanje uporabe sodobne tehnologije.

•
•
•

e-sodelovanje kot dodana vrednost tradicionalnim metodam sodelovanja;
e-sodelovanje za spodbujanje mladih k političnim aktivnostim;
e-sodelovanje za približanje k neposredni demokraciji v smislu večje
participacije.

Na spletnem portalu vlade RS najdemo aktivnosti e-demokracije, ki jih
že zdaj lahko izvajamo. Gre za e-upravo, e-upravne zadeve in e-demokracijo, ki omogočajo urejanje nekaterih storitev prek interneta, a zanje potrebujemo mnogo višjo informacijsko pismenost, kot jo premore večina
naših državljanov. Izobraževanje mlajših generacij sicer gre v tej smeri,
toda le redki uporabljajo tovrstne storitve.Vzrokov je več, izstopata pa
gotovo dva: nezaupanje in neznanje ali nepoznavanje možnosti.

NAMESTO SKLEPA
V posmeh ali za resno razmišljanje – virtualna demokracija kot posebnost Slovenije, kot prednost pred sosednjimi in preostalimi demokracijami, ali kot novi družbeni red v Sloveniji:

• MEDIJSKI PROSTOR V SLOVENIJI (steber politične moči)
– gre za princip enotne pluralnosti in vsestranske obveščenosti,
– deluje v skladu z najvišjimi organi države (pomoč države pri kadrovski
in uredniški problematiki),
– smernice delovanja so:
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– prebivalcev se ne sme razburjati,
– vse dejavnike družbe je treba konstruktivno obveščati,
– izločanje družbeno škodljivih informacij,
– pozitivna naravnanost do idej in nosilcev Virtualne demokracije.
Namen: da se zagotovi nekonfliktnost in stabilnost družbe (»virtualna
stabilnost«).

• VIRTUALNA DEMOKRACIJA (od 1992)
– razvoj na spoznanjih o stranpoteh dosedanjih družbenih sistemov,
– odgovor na vse dileme sodobne družbe,
– ureditev strankarskega življenja in volilnega sistema,
– za nemoten razvoj idej vodilne stranke po volitvah,
– za možnost izražanja mnenj vseh ostalih strank.
Za zagotovitev hitrega ukrepanja ob morebitnih izkrivljanjih je v Virtualni demokraciji dobilo častno mesto sodstvo.
• SODSTVO V VIRTUALNI DEMOKRACIJI
– je zgodba o uspehu, saj so sodniki v celoti sprejeli njene ideje,
– prednostne naloge sodstva so:
– preprečevanje ogrožanja virtualne demokracije,
– zatiranje blatenja njenih vodij,
– zaščita neodtujljive lastnine pristašev in podpornikov Virtualne
demokracije.
Glavni moto sodstva: Ljudstvu je treba nazorno pokazati, kaj je koristno
in kaj nekoristno.
Vsekakor pa se ob resnih razpravah o resnični demokraciji ne moremo
izogniti dejstvu, da je le-ta v največji meri odvisna od ozaveščanja ljudi o
njihovih pravicah, učenja demokratičnih ravnanj in navajanja (s svojim
zgledom navajali), da se bodo tudi sami bojevali za vrednote, ki so jim
zdaj odvzete. Učiti demokracijo in živeti demokratično ne smeta biti ločeni postavki. Načela demokratičnosti morajo prevladati. Za to pa sta
centralizacija in uniformiranost ovira, ki jo bomo presegli le z jasno zastavljenimi procesnimi cilji in s poudarjanjem pomembnosti demokratičnih ravnanj za prihodnost Slovenije.
Ob tem dejstvu se opiramo na študije, ki dokazujejo, da so nerazumna
združevanja političnih elit (zgolj z namenom prevzema oblasti) v škodo
demokracije in da pretirano poenotenje političnih strank (programov)
vodi v propad demokracije. Bojimo se, da se bo s tem v Sloveniji indeks
politične razčlenjenosti (to je virov politične oblasti in zlasti izkoriščenosti teh virov) še zmanjšal, s sedanjih 16,7 % na kritično mejo demokratičnosti države. V zahodnih državah je ta indeks 37,6–53,5 %, kar kaže, da
je naše politično dogajanje že zdaj na meji demokratičnosti, boj za politično oblast pa neenakopraven, pristranski, nerealen, nedemokratičen in
nima strukturnega ravnotežja, kljub relativno velikemu številu strank.
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Zato si moramo prizadevati za vzpostavitev takšnega sistema delovanja države, ki bo urejal človekove pravice na eni strani, ekonomijo na
drugi, tako da bo ohranjal Republiko Slovenijo na ravni socialne države.
Politični sistem mora biti in je lahko stabilen in konsolidaren le, če je
parlamentarna demokracija okrepljena z vlogo posameznika v njej. Zato
mora biti poudarjena večja interakcija med državljani in poslanci (njihovimi predstavniki), ker le s tem lahko preprečimo krizo parlamentarne
demokracije, ki je že močno načela naš politični sistem. Politična javnost
bo s tem napredovala v samostojno, dovolj razčlenjeno strukturo oblasti
(v njej mora dobiti svoje mesto čim širši krog virov) in ustanove civilne
družbe bodo imele več moči. Šele tako bomo lahko govorili o demokraciji
v Sloveniji. Politični centralizem, katerega vpliv ima za posledico apatičnost (predvsem mladih) na eni strani in klientelizem na drugi, moramo
preprečiti!
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SUMMARY:
Ten years of democracy without proper
encouragement and awareness of the youth
If we talk about the past ten years of history as more or less a “pragmatic democracy” and of non-critical transmission of several models
from states with established democracy, we can ascertain that for the
past 10 years, democracy in Slovenia lacked proper encouragement
and awareness of the youth, on how important it is to learn about
politics, the workings of the state, and being actively involved in democracy itself. Without a systematical approach, the gap between
the interests of the youth and the apathy of being involved in the political apparatus will deepen, the building of our own democracy will
thus become distant from the national interests, or could even be left
to the influences of a new political concept (the EU) and the interests
of foreigners. Now is the time to break the magic circle of teaching
one thing and living another. To talk about the so-called “critical population” might seem to compelling, but the facts show exactly that.
If we do not find a way to encourage the youth with various ways,
methods and techniques to recognize politics and democracy in its
true light, thus by being involved actively in certain fields of politics,
we cannot expect that their later involvement in any political field
can be successful, and their decision making in these important areas
to be non-pragmatic, professional and dependent only on national
specifics. The absence mentioned, can be fatal to the future development or the existence of the state itself. Thus this kind of education is
necessary from the primary level and is important to reducing and
overcoming this deficit. The article focuses on ways and opportunities that can be applied to our particular circumstances.
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EDUKACIJA ZA DEMOKRACIJO
EVA KLEMENČIČ*
Aktualnost obravnavane tematike pri nas, v Evropi in svetu nenehno raste, saj so nove edukacijske prakse (tudi edukacija za demokracijo) postavljene pred nove zahteve, izzive in pričakovanja. Edukacija za demokracijo živi znotraj šole kot institucije kot tudi zunaj nje.
Njeno institucionalno navzočnost (za produkcijo družboslovnega
znanja) lahko tako osredotočimo vsaj skozi tri ravni: učno-načrtno,
kurikularno in medpredmetno. V prispevku se bomo osredotočili
predvsem na učno-načrtno raven in v ta namen primerjalno obravnavali učne načrte državljanskih vzgoj izbranih držav Evropske
unije in Slovenije. Iz našega pedagoškega prostora bomo analizirali
učne načrte Državljanske vzgoje in etike (obvezni predmet v OŠ) ter
Državljanske kulture (izbirni predmet v OŠ, obvezne izbirne vsebine
v SŠ). Sklepna razmišljanja bodo namenjena prihodnosti edukacije
za demokracijo.

*

Eva Klemenčič je študentka podiplomskega študija politologije na Fakulteti za
družbene vede, Univerza v Ljubljani.
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UVOD (EDUKACIJA, DEMOKRACIJA)
Demokracija je pojem, ki ga v vsakdanjem življenju nenehno uporabljamo. Vendar zaradi sodobnih življenjskih praks ni navzoč le v pogovornem jeziku, ampak še bolj v vseh tistih dejanjih in prizadevanjih, ki polnijo življenja posameznikov in družbe v vsej njihovi aktivnosti. Soditi je
mogoče, da se demokracija v družbi nenehno razvija, in ker je šola ena
od pomembnejših institucij, pomembnih tako na individualni kot družbeni ravni, ki se prav tako nenehno razvija, bi lahko njen pomen napačno zvedli na to, da zgolj sledi razvoju vseh drugih družbenih sistemov.
Vendar je sodobna šola (že nekaj časa) sokreator družbenega življenja.
V procesu kultiviranja človeka ima šola (pouk) specifično vlogo, ki jo
lahko identificiramo skozi tri dejavnosti: vzgojo, izobraževanje in interakcijo. In prav na teh treh ravneh ima postulat tudi demokracija oz. edukacija1 za demokracijo. Demokracijo namreč polnijo konativne, kognitivne in emocionalne prvine. V šolskem prostoru to pomeni educirati o
demokraciji, v demokraciji, in sicer demokratično.
Vsak pouk deluje v določeni meri vzgojno, in sicer skozi učitelja (neozirajoč se na njegove namene), ki je živi zgled (z močjo svoje osebnosti in
neposrednim stikom z učečimi se), skozi učne vsebine in cilje,2 glede na
razne situacijske pogojenosti (vpliv razredne klime in šolskega režima na
splošno) in interesne dejavnosti (primer šolskega časopisa) itd. Če pa gledamo na vzgojo v ožjem pomenu besede, imamo v mislih pouk, ki prispeva svoj delež pri oblikovanju moralne (pridnost, vztrajnost, natančnost
itd.) in politične osebnosti. V novejšem času sem sodi zlasti edukacija za
demokracijo, ki ji sledijo določene vsebine tudi na naslednjih področjih:
Državljanska vzgoja in etika ter Državljanska kultura na osnovnošolski
in Državljanska kultura na srednješolski ravni.
Ena pomembnejših nalog pouka je, znotraj načela vzgojnosti, »postopno oblikovanje naprednega svetovnega nazora« (Šilih, 1966: 27). In danes si
moramo prizadevati, da bo ta svetovni nazor temeljil na participaciji, kritično mislečem posamezniku, ki mu ni vseeno za okolje, ki ga obdaja
(tako družbeno kot naravno), demokratičnih vrednotah itd. Zato morajo
učitelji spremljati razredno in šolsko klimo, ki bo ponudila podporo tej
vzgojnosti. In ravno na tej točki vzgojo dopolnjujeta tako socializacija kot
kulturacija. Socializacija v smislu vzgojno-izobraževalnih potreb družbe,
kot so učenje družbeno zaželenih vrednot, norm in lastnosti, ki povečujejo posameznikovo participacijo v skupnost, kulturacija pa v smislu socia1

2

Ob sodobnih predpostavkah o nujnosti uravnoteženih sestavin vzgoje in izobraževanja v sodobni šoli bomo uporabljali pojem edukacija na vseh tistih mestih, kjer
bomo hoteli poudariti njuno uravnoteženo zastopanost.
Zato je tudi zelo pomembno, katere učne oblike in metode bo učitelj izbral za določeno učno uro, kajti vse učne oblike in metode lahko aktivirajo učeče se, če so
ustrezno izbrane, pestro kombinirane in pravilno odmerjene.
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lizacije in vzgoje kot izraznih oblik kulture ter sestavin same kulture. Gre
za neke vrste socialno delovanje v smislu učenja kulturnega in civilizacijskega življenja.
Kje in kdaj torej nastopi izobraževanje? Iz vsega povedanega je mogoče sklepati, da je vzgoja v širšem pomenu besede celo nadrejena izobraževanju. Vendar je temeljna značilnost današnjega časa in prihodnosti v
povezovanju vzgoje in izobraževanja, zato ni več mogoče govoriti o zgolj
vzgojni ali izobraževalni naravnanosti šole. Tako tudi vzgajanje, socializiranje in kultiviranje, če ni spojeno s poglobljenim izobraževanjem, ni več
uspešno, in nasprotno. Kajti že vrednote, ki so postale v današnjem dinamičnem življenju bolj kompleksne, kot so bile (ali so se vsaj zdele) nekoč, nas napeljujejo na potrditev povedanega, saj so osrednji vzvod vsakršnega vzgajanja. Torej imamo na intelektualni ravni bolj opravka z
racionalnim, na vzgojni ravni pa predvsem z doživljanjem, vendar tako
racionalnega kot iracionalnega, saj vrednote pogosto niso le enopomenske. In ravno zaradi tega je to področje tako občutljivo in za učitelje zelo
naporno, slednje pogosto tudi zaradi prenatrpanih učnih načrtov (po
mnenju nekaterih učiteljev in staršev), ki imajo za posledico zmanjšanje
vzgojnih prizadevanj. Kam se nagiba tehtnica, na kateri imamo na eni
strani vzgojno področje in na drugi izobraževalno, je torej odvisno od
vsakokratnih družbenih razmer, vendar je opaziti usmeritve, da je v prelomnih družbenih ali povojnih obdobjih tehtnica lahko izrazito obrnjena
v prid vzgojnosti, kakor tudi v časih izrazitih socialnih in ideoloških
obdobjih (npr. zahteve po izoblikovanju »socialističnega človeka« itd.).
Slednje se potrjuje tudi danes, ko se z uporabo novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij izobraževanje vse bolj seli tudi v zunajšolski
prostor. Vendar se lahko vloga šole zreducira tudi na stran izobraževanja.
Takega mnenja je bil pri nas Kodelja (Strmčnik, 2001), ki je menil, da
šolati pomeni v prvi vrsti izobraževati, le temu pa lahko dodamo še preostala določila in cilje.
Če hočemo danes govoriti o kakovosti na področju edukacije, je nujno
govoriti tudi o uravnoteženih področjih vzgajanja in izobraževanja, kajti
že samo dejstvo, da so učni rezultati odvisni tako od razmerja med učiteljem in učečim se (pri čemer gre za motivacijsko sredstvo zunaj učne vsebine) kot od razmerja med učno vsebino in učečim se, pa naj gre za vzgajanje in izobraževanje, nam potrjujejo to osnovno zahtevo. Tako lahko
poudarimo, da je pouk, ki se odvija v šoli, enotni vzgojno-izobraževalni
proces, pri čemer sta obe sestavini enako pomembni ter sočasno potekajoči in sodita k prizadevanjem za razvijanje celovite osebnosti. Usmeritve
te enotnosti danes poudarja država tudi z družboslovnimi predmetnimi
področji, kot sta npr. Državljanska vzgoja in etika ter Državljanska kultura (pri nas). To sicer ni predvsem poudarjeno samo na predmetnih področjih državljanskih vzgoj po posameznih državah, ampak tudi v številnih vzgojno-izobraževalnih dokumentih Evropske unije, ki so zasnovani
kot »Izobraževanje za demokratično državljanstvo«.
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Edukacija za demokracijo tako živi znotraj šole kot institucije kot tudi
zunaj nje. Njeno institucionalno navzočnost (za produkcijo družboslovnega znanja) lahko tako osredotočimo vsaj skozi tri ravni: učno-načrtno,
kurikularno in medpredmetno.3

EDUKACIJA V 21. STOLETJU – EDUKACIJA ZA DEMOKRACIJO?
Ključno vprašanje v politični teoriji vzgoje in izobraževanja je, kako naj
se vzgaja državljane in, seveda, kdo naj jih vzgaja. Demokratična vzgoja
zahteva komplementarno pojmovanje demokracije. Kaj je tisti demokratični ideal, ki dopolnjuje demokratično vzgojo? Gutmannova izpostavi
vodilno načelo t. i. deliberativne demokracije, ki jo osredotoča na vzajemnost med svobodnimi in enakopravnimi posamezniki. Državljane in
njihove predstavnike zavezujejo kolektivni zakoni, ki so jih dolžni drug
drugemu upravičiti. Če demokracija ni deliberativna, so zanjo ljudje zgolj
predmet zakonodaje, ne pa državljani, ki sodelujejo pri vladanju tako, da
sprejemajo in zavračajo razloge v zvezi z vzajemno zavezujočimi zakoni
in s politikami. Deliberativna demokracija poudarja pomen javno podprtega izobraževanja, ki omogoča vsem učečim se kot prihodnjim svobodnim in enakopravnim državljanom razvijanje sposobnosti razpravljanja.
Deliberativno sprejemanje odločitev in odgovornosti (ki je najbolj upravičen način v predstavniški demokraciji) predpostavlja državljane, ki jih je
izobraževanje pripravilo na razpravljanje in vrednotenje rezultatov razprav njihovih predstavnikov. Primarni cilj javno priznanega šolanja je
torej kultiviranje veščin in vrlin razpravljanja. Samo razpravljanje ne
predpostavlja zgolj ene veščine ali vrline, ampak zahteva veščine pismenosti, računske spretnosti, kritično mišljenje kot tudi kontekstualno znanje, razumevanje in upoštevanje pogledov preostalih ljudi. Vrline, ki jih
obsega razpravljanje, pa vključujejo resnicoljubnost, nenasilnost, praktično razsodnost, državljansko poštenost in širokosrčnost. S kultiviranjem teh in drugih veščin ter vrlin razpravljanja demokratična družba
pomaga zagotoviti osnovne možnosti posameznikov kot svojo kolektivno
sposobnost uveljavljanja pravičnosti. Demokratična vzgoja je tako nujen
pogoj za ustrezno državljansko vzgojo, ki razvija veščine in vrline deliberativnega državljanstva (Gutmann, 2001).
3

Kurikulum/kurikul pomeni celokupnost življenja šole: njeno organizacijo in učenje,
predmetnik in učne načrte, obvezne in neobvezne dejavnosti, različne vrste pouka
pa tudi vse odnose, ki se spletajo v času, ko so odrasli in otroci v šoli. Da bi vse to
opisali, pa slovenščina nima ene same besede. Predlog učnik, denimo, ni dobil strokovnega blagoslova (Pretnar, 2000: 40). Kaj pa je torej učni načrt? Strmčnik (1998:
117, 118) opredeli učni načrt kot strokovni šolsko-upravni dokument, ki skupaj s
predmetnikom določa vzgojno-izobraževalni profil šole, predpisuje vzgojno-izobraževalne smotre, kodificira njim ustrezne učne predmete, njihove cilje, obseg in globino vsebine ter predvidi sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem.
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Pri nas in v Evropi vse bolj aktualno postaja vprašanje, kako vzgajati
in izobraževati za demokracijo. Slednje nas mora zanimati tako na individualni kot na družbeni ravni, saj to zahtevajo širši globalizacijski procesi,
v katere smo vpeti kot posamezniki in člani širših skupnosti. Cilj edukacije za demokracijo je naučiti mlade državljane, da ob polnoletnosti znajo
aktivno delovati v demokratični skupnosti (z vsemi svojimi nalogami in
odgovornostmi). Zato je treba zagotoviti: enakost med vsemi državljani,
zaščito človekovih pravic, osebno svobodo znotraj družbe in demokratično izbiranje tistih, ki vladajo v državi. Zato so potrebne demokratične
ustanove, držati se je treba tega, kar učimo, in zagotoviti, da bodo lahko
že ti mladi državljani v vseh institucijah, vključno s šolo, obravnavani
demokratično (Kelly, 1995). Edukacija za demokracijo je pogoj za obstanek demokracije. Paradigma edukacije za demokracijo pomeni učenje in
razumevanje ustaljenega pojma biti odrasla oseba v demokratični družbi.
Njen pomen je torej naučiti se spoštovati pravice drugih, delati v skupnem interesu, biti dober delavec, skrbeti za preostale in imeti dober značaj. Te lastnosti pripomorejo k družbenemu življenju pod skoraj vsemi
pogoji, so pa tudi nepogrešljivi del demokratične družbe (Mosher, 1994).
Edukacija za demokracijo je torej vsekakor nujen pogoj preživetja vsakega posameznika in celotne družbe, kajti demokracija je tisti družbeni
red in vrednota, ki v današnjem času najbolj izpopolnjuje posameznika
kot svobodno bitje, s tem pa postavlja meje osebne svobode proti razmerju z drugimi. Demokracija ni statičen pojem, ampak se nenehno spreminja, prav tako nam ni podarjena, ampak si mora zanjo prizadevati prav
vsak posameznik. In ker je šola tisto socialno okolje, ki pomaga izoblikovati celovito osebnost, je vsekakor nujno, da na področju edukacije spregovorimo tudi o tematikah, ki bodo izoblikovale posameznika kot državljana in širše. Da gre za pomembno tematiko tudi na nadnacionalni
ravni, nam kaže dejstvo, da vse več smernic, ne le evropskih, temveč tudi
svetovnih dokumentov, poudarja prav to. Zato je razvoj kritičnega mišljenja, participativnosti, strpnosti do drugače mislečih, razvoj demokratičnega državljanstva na podlagi pravic in odgovornosti državljanov itd.
nujna sestavina vzgojno-izobraževalnega dela sedanjosti in prihodnosti,
in kot taka temeljna postavka standardov znanj številnih področij.
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IZOBRAŽEVANJE ZA DEMOKRATIČNO DRŽAVLJANSTVO
Če začnemo govoriti o edukaciji za demokracijo še bolj konkretno, naletimo na množico dokumentov, ki jih združuje t. i. »Izobraževanje za demokratično državljanstvo«. Skupne smernice »Izobraževanja za demokratično državljanstvo«4 (program Sveta Evrope) opredeljujejo temeljne prvine
izobraževanja za demokratično državljanstvo, ki zagotavljajo celoten in
integrativen pristop za politiko in prakso na tem področju. Izobraževanje
za demokratično državljanstvo:
– temelji na temeljnih načelih človekovih pravic, pluralistične demokracije in pravne države;
– se nanaša zlasti na pravice in odgovornosti, pooblastila, sodelovanje in
pripadnost, spoštovanje raznolikosti;
– vključuje vse starostne skupine in dele družbe;
– je usmerjeno k usposabljanju mladine in odraslih za aktivno sodelovanje v demokratični družbi, s čimer krepi demokratično kulturo;
– pripomore k boju zoper nasilje, ksenofobijo, rasizem, agresivni nacionalizem in nestrpnost;
– pripomore k socialni koheziji, socialni pravičnosti in skupnemu dobremu;
– krepi civilno družbo, tako da pomaga izoblikovati obveščene, učene in
demokratično ozaveščene državljane;
– se mora razlikovati glede na nacionalno, socialno, kulturno in zgodovinsko okolje (Jurkovič, 2000).
4

Kadar govorimo o državljanstvu, se ne moremo izogniti pojmom in vprašanjem
družbenega oz. socialnega reda, državljanskih pravic in konceptov ter resničnega
udejanjanja demokracije. Pri tem je ključno izpostaviti vlogo posameznika v različnih okoliščinah in vprašanje, koliko posamezniki (ki jih opredelimo kot državljane
neke države) uresničujejo svoje možnosti vplivanja na ključna vprašanja v družbi, v
kateri živijo, in kako jih uresničujejo. Gre za aktiviranje posameznika, ki zdaj nima
le pravice, ampak tudi dolžnosti vplivati na odločitve, spremembe in razvoj družbenega, političnega in socialnega sistema, prav tako pa tudi na oblikovanje izobraževalne in kulturne politike (Jelenc – Krašovec, 1998: 16). Državljanstvo se je skozi
zgodovino spreminjalo, spreminja se danes, spreminjalo pa se bo tudi v prihodnosti.
Vsakokratne družbene razmere, spreminjajo tudi status državljanov. Jelenc – Krašovčeva (1998: 18–19) ugotavlja, da se je v sedemdesetih letih veliko pozornosti namenjalo izobraževanju in usposabljanju posameznikov za čim aktivnejše in kakovostnejše delo, v devetdesetih pa se je znova začelo poudarjati, da je človek tudi socialno bitje in da nujno potrebuje predvsem aktivno udeležbo in sodelovanje z drugimi – da je tudi državljan, občan, sosed itd. Zaradi vseh sprememb, tudi statusa
državljanstva, je nujno pogledati razliko med državljanstvom in državljanskostjo.
Jelenc – Krašovčeva (1998: 16) pravi, da se dejavna državljanskost loči od pojma
državljanstva, in sicer:
- »državljanstvo opredeljujemo kot status, ki ga ima posameznik v neki državi in vse pravice in dolžnosti, ki iz tega statusa izvirajo«,
- »državljanskost pa opredeljujemo kot sposobnosti, spretnosti in vedenje, s katerim posameznik izraža in udejanja svoje državljanstvo«.
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Izobraževanje za demokratično državljanstvo je zasnovano na večstranskem in procesno usmerjenem pristopu k demokratičnemu državljanstvu, ki vključuje:
– »politično razsežnost – sodelovanje v demokratičnem odločanju in
izvajanju politične moči;
– pravno razsežnost – poznavanje in uresničevanje državljanskih pravic
in odgovornosti;
– kulturno razsežnost – spoštovanje vseh ljudstev, temeljnih demokratičnih vrednot, skupne in različne zgodovine in dediščine ter prispevek k miroljubnim medkulturnim odnosom;
– socialno in ekonomsko razsežnost – zlasti boj zoper revščino in marginalizacijo, upoštevanje novih oblik dela in razvoja skupnosti ter vloge
gospodarstva pri krepitvi demokratične družbe;
– evropsko razsežnost – zavest o enotni in raznoliki evropski kulturi ter
učenje za življenje v evropski sredini;
– globalno razsežnost – prepoznavanje in pospeševanje globalne soodvisnosti in solidarnosti« (Jurkovič, 2000: 77).
In katere so torej skupne prednostne usmeritve5 na področju edukacije,
ki jih vsebujejo dokumenti Evropske unije? Medveš (2001) izpostavi naslednje težiščne točke:
– večja mobilnost učečih se, zlasti študentov. Temeljni cilj je po tej poti
doseči večjo usklajenost izobraževanja in mobilnost delovne sile;
– izboljšanje možnosti izobraževanja mladim in odraslim, kot poseben
cilj se pri tem poudarja pomen izobraževanja za učinkovitejše zaposlovanje;
5

Edukacija je eno od področij, za katero se ob vstopu v Evropsko unijo ne predvideva
homogenizacija, za katero je značilno poenotenje politike in njenih izvedbenih rešitev, ampak velja za področje vzgoje in izobraževanja t. i. načelo subsidiarnosti. Medveš (2001: 6) ugotavlja, da to pomeni, da na evropski ravni (v Evropski komisiji in
drugih organih Evropske unije) sicer lahko sicer legitimno nastajajo predlogi o razvoju izobraževalnih dejavnosti in sistema, toda odločitev, ali bo te rešitve posamezna
država včlenila v svoj pravni red ter jih uvedla v prakso, je prepuščena suverenosti
vsake od držav. To načelo je formalno uveljavljeno od Maastrichtske pogodbe in je
znano z imenom maastrichtska formula. Torej (Medveš, 2001: 6), »kulturna in z njo
»šolska« avtonomija naj bi bili znotraj »evropske hiše narodov« popolnoma zaščiteni in v formalnem pogledu si niti evroskeptiki ne morejo domisliti kake utemeljene kritike Uniji v tej točki«. Vzgojno-izobraževalne dimenzije, ki jih priporoča Evropska unija so resda podane
vedno le kot smernice, »vendar večino teh aktivnosti spremljajo praktične poteze, ob katerih
nacionalna šolska politika preprosto ne more pasivno čakati« (Medveš, 2001: 8). Zlasti
priporočila mobilnosti učečih se, mednarodne primerljivosti ravni znanja, širši projekti kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela itd. so tisti elementi, ki vplivajo na
(pre,do)oblikovanje ciljev, strategij in standardov znotraj posamezne države. Skupno
poročilo evropskega foruma o izobraževanju iz februarja 2003 (Zelnik, 2003: 5) vsebuje predloge, ki naj jih Evropska unija upošteva pri določanju izobraževalne politike. Ti
predlogi se nanašajo na prispevek evropskih izobraževalnih sistemov, ki morajo prispevati k razvoju tistih družbenih vrednot, ki promovirajo demokratično, strpno, solidarno in socialno pravično družbo, na podlagi katere je mogoč razvoj sodobne evropske skupnosti, seveda ob upoštevanju različnih nacionalnih in kulturnih identitet.
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– vseživljenjsko učenje, odpravljanje prepadov med različnimi tipi učenja, kot temeljni cilj se na to navezuje preprečevanje socialne izključenosti in zagotavljanje socialne kohezivnosti;
– ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja, posebej še z
vidika doseženih šolskih rezultatov;
– redefiniranje prioritet v vsebini izobraževanja, posebej je poudarjen
pomen informacijske tehnologije, znanja tujih jezikov, razvijanje konkurenčne sposobnosti in spoznavanje celostnega evropskega prostora;
– vzgoja evropskega državljana.
Zdi se, kot meni Medveš (2001), da se Evropa »najbolj vtika« v nacionalne vzgojno-izobraževalne sisteme ravno na točki vzgoje za demokracijo,
in sicer pri vrednoti »evropskega državljana«. Ker je tovrstna edukacija
resnično zelo široko pojmovana, se bomo v prispevku omejili na njeno
institucionalno navzočnost, pa še to zgolj v eni izmed njenih konkretnih
oblik, in sicer navzočnosti v učnih načrtih. Razmerje osnovnih pojmov
(kurikul, učni načrt, medpredmetno povezovanje, edukacija za demokracijo) ponazarja slika 1, ki je prirejena na »državljansko vzgajanje« našega
pedagoškega prostora.
Slika 1: Edukacija za demokracijo v šoli (in zunaj nje)
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DRŽAVLJANSKE VZGOJE IN EVROPA
V številnih razpravah o šolstvu v Evropi je v ospredju tudi tema, ki jo označujemo z izrazom »državljanska vzgoja«.6 Prevladuje stališče, naj bi
mladi državljani v javni šoli pridobivali vsaj osnovne sposobnosti, ki jih
bodo potrebovali v vlogi dejavnih državljanov. Spoznali naj bi pravice in
dolžnosti državljanov, človekove pravice, civilno družbo, osnovna etična
načela, ki vodijo državljane pri sprejemanju odločitev, delovanje medijev
itd. Sprejeli naj bi vrednote, kot so solidarnost, pravičnost, enakost,
humanost, strpnost itd. (Justin in Sardoč, 2003).

Slovenija
»Šola ima pomembno vlogo pri oblikovanju demokratične javnosti in razvijanju
zmožnosti za participacijo v demokratičnih procesih. Za takšno oblikovanje so
pomembne tako kurikularne vsebine in učni predmeti (različice t. i. državljanske
vzgoje) kot kurikularne oblike« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji, 1995: 31).
Slovenska kurikularna prenova je zahtevi po izvajanju državljanske vzgoje sledila na različnih ravneh. Zahteva po splošni vlogi šole »pri oblikovanju demokratične javnosti in razvijanju zmožnosti za participacijo v demokratičnih procesih« se je udejanjila tako na celotni kurikularni ravni, pri
medpredmetnem povezovanju (zgodovina, geografija, slovenščina),7 kot
tudi pri uvedbi samostojnega predmeta. Med posebnimi predmeti in izbirnimi vsebinami, ki najbolj celovito predstavljajo tematike državljanskih vzgoj, velja izpostaviti naslednje:
– državljanska vzgoja in etika (predmet v 7. in 8. razredu devetletne OŠ),
– državljanska kultura (izbirni predmet v OŠ),
– državljanska kultura (obvezne izbirne vsebine v gimnazijskem programu).

6

7

Zahteve po tem, naj javna šola izobražuje in vzgaja državljane, so se prvič pojavile
pri francoskih revolucionarjih in se pojavljajo v razpravah vse do danes. Tako so
pedagoške ideje o javni »državljanski« vzgoji, ki so bile sprva precej abstraktne, postopno dobivale vse bolj konkretne oblike. V drugi polovici 20. stoletja je pri nekaterih načrtovalcih šolskih programov prevladala zamisel, naj bo ves kurikul javne šole
prepleten z državljanskimi temami, namesto da se te teme izolirano pojavljajo le pri
enem predmetu (»državljanski vzgoji«). Spet drugi so razvijali samostojne predmete,
zasnovane kot vzgoja državljanov (Justin in Sardoč, 2003).
Več o tem glej npr. Justin, J. Sardoč, M. (ur.): Državljanska vzgoja pri pouku zgodovine, geografije in slovenščine. Ljubljana: i2, 2003 (Zbirka Civitas).
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• Državljanska vzgoja in etika
Predmet je sestavni del osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja
in omogoča, da se učeči se ob konkretnih svetovnonazorskih, etičnih in
verskih izbirah opredeljujejo za odprto, strpno in pluralistično politično,
nacionalno in kulturno usmerjenost in razvijejo osebnost, ki je odprta za
moralne, socialne in politične probleme. Opira na vrednotno podstavo
pluralne družbe, zlasti na vrednote, ki omogočajo razvoj demokratične in
humane skupnosti. Razen tega je posebej zavezan:
– slovenski pedagoški tradiciji, ki je sestavina slovenske kulture,
– dosežkom pri razvoju tega oz. sorodnih predmetov v evropskem šolskem prostoru,
– znanstvenim spoznanjem o razvoju in delovanju posameznika kot moralnega in družbenega bitja,
– človekovim pravicam,
– slovenskemu socialno-političnemu izročilu,
– odgovornostim in etičnim načelom, ki poudarjajo integriteto človekove
osebnosti in njegovo soodgovornost za druge ter za skupno dobro skupin in narodov (http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/9letna/ucni_nacrti/pdf/DVE.pdf ).8
• Državljanska kultura (OŠ)
Izbirni predmet Državljanska kultura je enoletni izbirni v 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je ura pouka na teden (32 ur na leto). Navezuje se na obvezni predmet Državljanska vzgoja in etika ter pomeni poglabljanje in razširitev sposobnosti ter znanj iz tega predmeta. Zaradi
vsebin, ki izhajajo iz ožjega in širšega okolja učencev (družina, vrstniki,
mediji) poleg učne snovi, predpisane v učnem načrtu, ureja spoznavanje
in sporazumevanje konkretnih primerov, aktualnih vprašanj in dogodkov (socialnih, kulturnih in političnih tem) ter spodbuja prenos ter umestitev znanja in vrednot v širši družbeni prostor. Glede na cilje je pred8

Obvezne teme predmeta državljanska vzgoja in etika za 7. razred (35 ur) so naslednje:
– Življenje v skupnosti: narod, država; Družina; Vzorniki; Sporazumevanje in odločanje v skupnosti; Množični mediji (občila) in informacije.
Obvezne teme predmeta državljanska vzgoja in etike za 8. razred (35 ur) pa so naslednje:
– Generacije in kulture; Verstva in verovanja, krščanstvo; Urejanje skupnih zadev:
vprašanja demokracije; Poklic in delo; Družba prihodnosti.
Izbirni del predmeta državljanska vzgoja in etika za 7. in 8. razred ponuja:
– Odnosi med spoloma; Oblike odvisnosti, zasvojenosti; Izobraževanje/zaposlitev;
Medosebni odnosi v šoli; Oddaljene kulture, kraji; Nasilje (med vrstniki); Prosti
čas; Oblike družabnosti (bonton); Marginalne (obstranske) skupine; Odnosi med
kulturami; Odnos do težko bolnih in oviranih v razvoju; Nova duhovna gibanja in
sekte; Strategije učenja; Ravnanje z omejenimi naravnimi viri; Duševno in telesno
zdravje; Združena Evropa – starajoča se Evropa; Terorizem in mir v svetu; Biti ali
imeti (http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/9letna/
ucni_nacrti/pdf/DVE.pdf, dne 24. 5. 2004).
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met samostojna sklenjena celota. Predmet izhaja iz vsebin predmeta
Državljanska vzgoja in etika, vendar jih nadgrajuje in dopolnjuje z novimi vsebinami (pojmi, problemski sklopi), pri čemer je v ospredju povezovanje vsebin iz različnih predmetov ali s predmetnih področij, predvsem
družboslovja. Združuje spoznavanje temeljnih dokumentov, listin in dogodkov, ki so vezani na pojem človekovih in otrokovih pravic, na civilno
družbeno, medkulturno, politično in splošno civilizacijsko tematiko ter
obravnavo aktualnih dogodkov (tako domačih kot mednarodnih) in njihovih odmevov (medijskih sporočil).
Predmet temelji na spoznavanju in razumevanju lastne nacionalne in
kulturne tradicije, hkrati pa učence z medkulturnimi primerjavami seznanja z drugimi kulturami in družbenimi ureditvami ter jih vzgaja za
medsebojno strpnost in spoštovanje različnosti. Omogoča spoznavanje
najpomembnejših državnih in mednarodnih družbenih in političnih
institucij, hkrati pa pri učencih razvija pripravljenost za odgovorno ravnanje v demokratični družbi, v šolski in lokalni skupnosti. Delo pri
predmetu prispeva k razvijanju avtonomnega in kritičnega dojemanja
aktualnih problemov, razpravljanju o njihovih rešitvah, k razvijanju tolerantnosti, strpnosti in odprtosti ter sprejemanju in razumevanju različnosti. Učenci se naučijo spoštovati pluralnost vrednot, jih kritično presojati,
razvijati stališča o vprašanjih demokratične ureditve in uravnavati tako
politične kot tudi kulturne in socialne interakcije med njenimi člani v
vsakdanjem življenju. Zasnova predmeta je prilagojena stopnji interesov
učencev, kar omogoča večjo stopnjo samostojnega dela učencev, iniciativnosti in kritičnega mišljenja.9 (http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/9letna/ucni_nacrti/pdf/drzav_kult.pdf).

9

Splošni cilji: razvijanje refleksivnega in dejavnega odnosa do individualne, nacionalne in kulturne identitete sebe in drugih; spoznavanje temeljnih načel, pojmov in
vrednot, ki označujejo naravo demokratične ureditve in spoznavanje nastanka modernih oblik družbenega življenja; razvijanje strpnosti do različnih kulturnih, verovanjskih in vrednotnih sistemov posameznikov ali družbenih skupin in razumno
razreševanje medosebnih in družbenih konfliktov; spoznavanje najpomembnejših
mednarodnih organizacij (Svet Evrope, OZN, UNESCO, itn.) ter spoznavanje temeljnih dokumentov in listin o človekovih in otrokovih pravicah; razvijanje demokratične komunikacijske kulture (oblikovanje, izražanje in utemeljevanje lastnih in
tujih stališč, mnenj in nazorov ter iskanje konsenza); razvijanje socialnih veščin, kot
so npr. sodelovanje pri odločanju, aktivno vključevanje v ožjo in širšo skupnost;
spremljanje, presojanje ter razpravljanje o aktualnih domačih in tujih dogodkih,
opazovanje njihove predstavitve v medijih in spoznavanje vloge medijev v posredovanju informacij; razvijanje sposobnosti za konstruiranje glediščnih točk in perspektiv pri opazovanju družbenih pojavov in medijskih sporočil ter njihovo kritično
razčlenjevanje in razvijanje avtonomnega, kritičnega in refleksivnega mišljenja; prepoznavanje različnih pojavnih oblik nepravičnosti, neenakosti in diskriminacije, pristranskosti, stereotipov in predsodkov ter prepoznavanje kršitev posameznih pravic
v konkretni situaciji (http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/9letna/ ucni_nacrti/pdf/drzav_kult.pdf), dne 24. 5. 2004.
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• Državljanska kultura (SŠ)
Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse vrste
gimnazij.10 Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so obvezne v navedenem obsegu, šola pa
lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine.
V predpisanem obsegu (15 ur) je obvezno obravnavati tri od navedenih
tem (Ustavna ureditev RS; Država; Posameznik, družba, država; Politični
sistemi; Ekonomski sistem RS). Učitelj skupaj z dijaki izbere, katere.
Preostale teme se lahko izvajajo v okviru dijakove proste izbire (dodatna
ponudba šole).11
(http://www.mszs.si/slo/solstvo/ss/programi%202003/slo/solstvo/ss/
programi/gimnazija/obvezne_izbirne_vsebine.htm”1)
… in Evropa
FRANCIJA
V francoski šolski sistem je državljanska vzgoja vključena na dva načina.
V osnovnih šolah jo izvajajo kot »disciplino«, v okviru »skupine disciplin«, v nižjo srednjo šolo je vključena kot samostojna »disciplina«, na
višji stopnji srednjega šolstva pa je »navzoča implicitno« (Justin, 1997).
Prvi dve leti osnovne šole sestavljata »cikel osnovnega učenja«, prihodnja
tri leta pa sestavljajo »poglobitveni ciklus«. V obeh državljanska vzgoja
sodi v eno izmed treh »skupin disciplin«, ki jo sestavljajo še francoščina,
zgodovina in geografija. V prvem ciklu pripada tej skupini disciplin najmanj 9,5 in največ 13,5 ur na teden, v drugem ciklu pa od 8,5 do največ
12,5 ure na teden. Koliko od tega je odmerjeno državljanski vzgoji, določajo t. i. pedagoške ekipe in posamezni učitelji (v skladu z uravnoteženostjo). Nacionalni programi in navodila šolskega ministra natančno določajo, kaj naj bi učenci usvojili. Nekaj ciljev: »Državljanska vzgoja
obsega glavna pravila življenja v demokraciji. Omejena je na nekatera
ključna področja: odgovorno družbeno vedenje, politične in upravne
10

11

S podobnimi vsebinami se srečamo tudi v poklicnem srednjem izobraževanju, kjer
je predmet Družboslovje (v različnem obsegu glede na tip šole), ki vključuje tri samostojne vsebinske sklope: geografijo, zgodovino in državljansko kulturo.
Cilji: seznanitev s temeljnimi pojmi s področja političnega, pravnega in ekonomskega sistema Republike Slovenije in navajanje na uporabo teh, ob upoštevanju družbene opredeljenosti, nastanka, razvoja in aktualne vsebine; širitev znanja in usposabljanje za kritično analizo sodobne slovenske družbe; razvijanje miselnih in izraznih
sposobnosti, uporaba pojmov, kategorij, sintetiziranje idej; razvijanje stališč in obnašanj, ki so primerna za vključevanje v družbo, spodbujanje vrednot demokratične
politične kulture: spodbujanje individualnosti, kritičnosti, tolerance, ob razvijanju
kulture dialoga in sposobnosti argumentiranja; razvijanje zavesti o civilizacijskih,
družbenih in drugih problemih in ob tem razvijanje zmožnosti samostojnega presojanja (http://www.mszs.si/slo/solstvo/ss/programi%202003/slo/solstvo/ss/programi/gimnazija/obvezne_izbirne_vsebine.htm”1), dne 24. 5. 2004.
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ustanove, mesto Francije v svetu. Državljanska vzgoja poduči otroka, da
ne živi sam, da pripada neki zgodovini, da ima določene pravice, vendar
tudi dolžnosti. Kar se morale tiče, državljanska vzgoja razvija poštenost,
pogum, odklonilen odnos do rasizma in ljubezen do Republike.« Na nižji
stopnji francoske srednje šole (kolegij) so cilji državljanske vzgoje izrazito intelektualistični. Na spoznavno funkcijo se nanašajo naslednji:
»Državljanska vzgoja terja razumevanje pravil demokratičnega življenja,
razumevanje njihovega izvora, poznavanje ustanov in njihovih zgodovinskih korenin, premislek o tem, pod kakšnimi sredstvi je mogoče doseči,
da je posameznik v sodobnem svetu spoštovan in da so upoštevane njegove pravice.« Posameznik naj bi bil spoštovan, če izkazuje naslednje
vrline: strpnost in solidarnost, odklanjanje rasizma in željo po skupnem
življenju v demokraciji. Hkrati ima državljanska vzgoja za cilj »razviti pri
učencu občutek za splošni interes, spoštovanje zakonov, ljubezen do
republike.« Justin v programu državljanske vzgoje za to stopnjo izpostavi
glavne značilnosti:
– »strategijo postopnega odmikanja od najožjega okolja učencev;
– naravnanost na upravno zgradbo države in politične ustanove;
– osredotočenost na pravni vidik človekovih pravic;
– osredotočenost na sestavine osnovne državljanske drže (zelo skromen delež
civilno-družbenih tem)« (Justin, 1997: 21).
Na višji stopnji srednje šole državljanska vzgoja ne nastopa kot samostojni predmet, vendar uradni dokumenti trdijo, da je »navzoča implicitno«
(nekateri programi za zgodovino in zemljepis to celo izrecno omenjajo).
Eno od poročil govori o razvoju interdisciplinarnih tem, ki naj bi jih
obravnavali pri različnih predmetih; te teme so: okolje, razvoj, demokracija, človekove pravice, znanost in etika, laičnost in duhovna mnogovrstnost, mednarodno sodelovanje (Justin, 1997).

ANGLIJA
Tudi angleške pedagoške teorije so se zadnjih dvesto let intenzivno ukvarjale z načrti posebne formativne edukacije,12 in sicer v dveh glavnih
oblikah: v obliki državljanske in moralne (osebne, vrednotne) vzgoje.
Vendar gre za bolj heterogene projekte, kot je bilo to v Franciji. Na idejo
formativne edukacije se navezujejo tri standardne oznake za posebne
vzgojne kurikularne celote: osebna in družbena vzgoja, moralna in vred12

Pomen angleškega izraza »formativna edukacija« je nihal med naslednjimi tremi
različicami:
– socializacija in inkulturacija;
– vplivanje na razvoj vrednot in niza osebnih lastnosti, ki jih angleška družba pojmuje kot javne vrline in
– razvijanje motivacije, sposobnosti, tehnik in veščin, ki so podlaga za to, da se
posameznik dejavno (»odgovorno«, »kritično«, »ustvarjalno«) vključuje v družbo
(Justin, 1997: 31).
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notna vzgoja, vzgoja za državljanstvo. Osebna in družbena vzgoja je kot
samostojna kurikularna celota vključena v osnovno in srednjo šolo. Termina moralna in vrednotna vzgoja sta se sicer v angleškem političnem in
strokovnem govoru precej ustalila, vendar v šolski sistem ni vključena
nobena kurikularna celota s to oznako. Termin vzgoja za državljanstvo
pa označuje kurikularno tvorbo, t. i. prečno kurikularno temo (Justin,
1997).

Vzgoja za državljanstvo
Ta vzgoja je ena od petih kurikularnih celot (zraven te še: ekonomsko in
industrijsko razumevanje, poklicna vzgoja in svetovanje, zdravstvena
vzgoja, ekološka vzgoja), ki imajo status prečnih kurikularnih tem in so v
Angliji obvezne za vse osnovne in srednje šole, v vseh razredih. Kar pomeni, da vzgoja za državljanstvo ni samostojni šolski predmet, temveč je
vključena v pedagoški proces pri različnih predmetih in tudi v dodatne
dejavnosti, ki potekajo v šoli.
Nacionalni kurikularni svet (1990) je tej vzgoji določil osem glavnih
učnih področij: bistvo skupnosti; vloge in razmerja v pluralistični družbi;
dolžnosti, odgovornosti in pravice, ki pripadajo državljanu; družina;
demokracija v praksi; državljan in zakon; delo, zaposlovanje in prosti
čas; javne službe. Glavna cilja vzgoje za državljanstvo sta:
– posredovanje spoznanja o pomembnosti pozitivnega in dejavnega odnosa do državljanstva ter spodbujanje razvoja motivacije za skupno
opravljanje državljanskih nalog;
– omogočanje pridobivanja in razumevanja glavnih informacij, ob katerih lahko razvijajo veščine, vrednote in stališča do državljanstva (Justin, 1997).

ŠVEDSKA, FINSKA IN GRČIJA
(ciljno-smotrna primerjava srednješolskih »državljanskih vzgoj«)
Organizacija državljanskih vzgoj je po Evropi sila različna. Določene razlike lahko izpostavimo tudi pri samih vsebinah, vendar je kljub temu
opaziti več enotnosti. Vsebinske raznolikosti sledijo do določene mere že
iz dejstva, velike (ali večje) avtonomije teh izobraževalnih sistemov (gledano v celoti) in posledičnega prilagajanja lokalnim posebnostim. Vendar je kljub temu zaznati določeno skupno točko teh vzgoj. Prav pri vseh
je opaziti začetno točko državljanske vzgoje, ki je osredotočena okoli
posameznika, šele nato prehaja na skupnostne zadeve. Te skupnostne
zadeve se prav tako v vsaki od omenjenih držav nanašajo na dvoje – na
nacionalno in mednarodno raven, pri čemer lahko izpostavimo vzgojo
evropskega državljana. So pa v vsebinskem pogledu med državami tudi
razlike, ki jih zaznamo pri določenih poudarkih. Tako npr. Finska posebej poudarja delo kot vrednoto, Grčija pa okoljske zadeve. Seveda slednje sledi širšim nacionalnim interesom vsake od držav. Strnjeno bi lahko
središčne točke izpostavili kot osebno, lokalno, nacionalno in globalno.
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Vsaka od teh tako rekoč zahteva posameznika, ki je pripravljen in usposobljen prevzeti številne vloge, ki ga čakajo v življenju, zato mora ponotranjiti kakovosti, kot so: strpnost, sposobnost kritičnega razmišljanja in
argumentiranja, ponotranjiti znanja, pojme, spretnosti in drže, ki predvidevajo participacijo, izkušenjsko in vseživljenjsko učenje, identifikacijo
in zavedanje pomena informacij itd.13

IEA-raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja
Leta 1994 se je Generalna skupščina IEA14 odločila izpeljati raziskavo o
državljanski vzgoji in izobraževanju kot dvofaznem projektu. Namen
prve faze je bil zbrati obširne informacije o okoliščinah, vsebinah in procesu državljanske vzgoje in izobraževanja v sodelujočih državah. Pri tem
je IEA povzela tisto, za kar so strokovnjaki iz posameznih držav sklepali,
da bi morali štirinajstletniki vedeti o vsebinah, ki so povezane z demokratičnimi institucijami in državljanstvom, vključno z volitvami, pravicami posameznika, nacionalno identiteto, političnim udejstvovanjem in
spoštovanjem etične in politične raznolikosti. Podatki, ki so bili zbrani
med prvo fazo, so bili uporabljeni za pripravo druge faze. Drugi del projekta je bil sestavljen iz preizkusa znanja (kognitivni preizkus znanja z
vnaprej danimi možnimi odgovori) in ankete (vprašanja na temo odnosov oz. stališč in delovanja), ki sta bila v vsaki sodelujoči državi razdeljena reprezentativnemu vzorcu približno 3000 štirinajstletnih učencev v
letu 1999. Vprašalnik pa so izpolnjevali tudi učitelji državljanske vzgoje
in ravnatelji.
Rezultati raziskave: raziskava državljanskega izobraževanja prinaša ambivalentno sporočilo. Dosežek slovenskih osnovnošolcev v kognitivnem
delu ne odstopa od mednarodnega povprečja, zato ni razloga za zaskrbljenost. Po drugi strani pa mednarodno primerjalni položaj Slovenije, ko
gre za odnos do priseljencev in zaupanje v institucije,15 zaradi svoje
skrajnosti lahko pritegne pozornost in zbuja skrb. Izrazito nezaupanje v
institucije je sicer značilno tudi za starejšo populacijo, tako da ni prese13

14
15

Več o teh učnih načrtih je dostopno na naslednjih naslovih:
http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/vs-civics/content.cfm?lang=en&ov=4595
(Grčija), dne 4. 5. 2003.
http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/vs-civics/content.cfm?lang=en&ov=4598
(Finska), dne 4. 5. 2003.
http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/vs-civics/content.cfm?lang=en&ov=4602
(Švedska), dne 4. 5. 2003.
International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
Najvišjo stopnjo zaupanja v državne institucije je opaziti na Danskem, Norveškem
in v Švici. Druge države, v katerih je stopnja zaupanja bistveno nad mednarodnim
povprečjem, so Avstralija, Ciper, Grčija, Slovaška in Združene države Amerike. Najnižje vrednosti pa je bilo opaziti v Bolgariji, Rusiji in Sloveniji. Preostale države,
katerih je zaupanje prav tako pod mednarodnim povprečjem, so Češka, Estonija,
Latvija in Portugalska.
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netljiv pojav. Nezaupanje je morda povezano z manjšo vednostjo o sistemu, v katerem živimo. Slovenskemu vprašalniku sta bili dodani dve
vprašanji o značilnostih našega političnega sistema.
Tabela 1: Predsednika Slovenije …
imenuje ustavno sodišče
določi parlament
izbere predsednik vlade
izvolijo državljani

1%
4%
3%
92 %

Vir: Krek in Šimenc (2003: 246).

Tabela 2: Slovenski parlament sestavlja(ta)…
vlada in ustavno sodišče
državni zbor
državni zbor in državni svet
vlada in predsednik države

8%
18 %
30 %
44 %

Vir: Krek in Šimenc (2003: 246).

Na prvo vprašanje so učenci zlahka odgovorili. Drugo je povzročilo precej težav. Kar 44 % jih je namreč odgovorilo, da slovenski parlament sestavljata vlada in predsednik države. Razen dejstvenega spoznanja so
zgrešili tudi veliko konceptualno napako: eno vejo oblasti so pomešali z
drugo. Kar pomeni, da nekaterih temeljnih načel slovenske (pa ne samo
slovenske) politične ureditve učenci ne poznajo. Ponuja se tole sklepanje:
česar ne poznam, ne razumem dobro. In če česa ne razumem dobro, mi
bo to težko zbujalo zaupanje. Zato v institucije političnega sistema težko
zaupam. Zanimivi so tudi odgovori učiteljev, čemu bi morali pri državljanski vzgoji nameniti največ pozornosti. 22 % jih je mnenja, da se pri
državljanski vzgoji najbolj poudarja vednost o družbi, samo 10 % pa je
mnenja, da bi tej temi morali posvetiti največ poudarka. Največ poudarka bi morali nameniti razvoju vrednot (34 % učiteljev), samostojnemu kritičnemu mišljenju učencev (32 % učiteljev) in sodelovanju učencev v
skupnosti in političnih dejavnostih (24 %). S tovrstno hierarhijo ciljev se
ni težko strinjati, težava pa nastopi, kadar je vednost o družbi pogoj za
razvoj vrednot, kritično mišljenje in sodelovanje učencev v skupnosti.
Zato je refleksija o bistveni prepletenosti znanja, kritičnega mišljenja,
spretnosti, stališč in vrednot verjetno ena temeljnih vrednot, ki čakajo
teoretike državljanskega izobraževanja v Sloveniji (Krek in Šimenc,
2003).

XXČETRTI DEL XX

431

SKLEPNE MISLI:
POMEN EDUKACIJE ZA DEMOKRACIJO IN NJENA PRIHODNOST
Na vprašanje, ali naj šola vzgaja ali izobražuje, bi bil odgovor edukacije
za demokracijo vsekakor uravnoteženost obojega. V sodobnem, kompleksnem svetu si ne moremo zamisliti šole, ki bi bila pretežno izobraževalno ali vzgojno naravnana. Sodoben človek potrebuje oboje. Ker živimo
v času ekspanzije demokratičnih vrednot, se edukacija, kot je razumljena
danes, osredotoča tako na posameznika kot širšo družbo. Zato postaja
vse bolj aktualno vprašanje pri nas in v Evropi, kako vzgajati in izobraževati za demokracijo.
Demokracija kot sistem povezovanja ljudi zahteva osebe, ki bodo v
tem sistemu znale zadovoljivo sodelovati in zagotavljati obstoj in razvoj.
Za učinkovito življenje in delo v demokraciji potrebujemo tudi določeno
znanje in spretnosti, katerih se morajo posamezniki začeti učiti zelo zgodaj in ki jih dograjujejo vse življenje. Demokracija ne deluje, če ljudje
niso dejavni. Torej je namen edukacije za demokracijo, da si že doraščajoče osebe oblikujejo jasno stališče o demokraciji, prav tako pa jim je
treba omogočiti, da se bodo vanjo dejavno vključili (Kordeš, 1999: 38).
V prispevku seveda ni bilo mogoče zajeti celotnega področja edukacije
za demokracijo, zato smo osrednji del namenili zgolj eni izmed njenih,
verjetno najbolj sistematičnih, institucionaliziranih oblik, pa še to samo
na učno-načrtni ravni. Slednje so nam pomenila predmetna področja državljanskih vzgoj, tako doma kot v Evropi. V slovenskem pedagoškem
prostoru lahko tako izpostavimo vsa tri področja, ki smo jih analizirali,
in izkaže se, da je državljanska vzgoja najbolj sistematično grajena na
ravni osnovnošolske edukacije. Ker razumevanje pojma demokracije na
področju edukacije zajema več ravni in oblik – v šoli nas mora namreč
demokracija zanimati kot učna vsebina, odnos med učečimi se ter med
učiteljem in učečimi se, didaktični princip, metoda dela kot prvina, ki
polni razredno in šolsko klimo, ter prvina, ki izgrajuje participativne državljane kot sodobna vrednota itd. – smo prikazali zgolj delček tega, kar
pomeni edukacija za demokracijo.
Organiziranje »državljanskih vzgoj« po Evropi kot samostojen predmet in prečna kurukularna vsebina v širšem sklopu predmetov in podobno je torej sila različna. Temu sledijo tudi poimenovanja po različnih deželah in specifike učnih načrtov. Poraja se še eno vprašanje, in sicer
glede primerljivosti edukacije za demokracijo. Slednje smo dokazovali s
ciljno-smotrnimi primerjavami državljanskih vzgoj in pokazalo se je, da
so si ta predmetna področja v raznih evropskih deželah zelo podobna.
Državljansko vzgajanje osnovno- in srednješolske ravni je primerljivo z
evropskim, vsaj na učno-načrtni ravni. Primerljivost se kaže predvsem v
ciljih in metodah. Vprašanje izvedbe teh vsebin pa ostaja še naprej odprto, saj je prepuščeno vsakemu posameznemu profesorju. Za dejavno
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državljanskost (v mislih imamo tudi poznejša človekova obdobja) pa je
ključnega pomena prav slednje. Z gotovostjo lahko torej trdimo zgolj to,
da so si ta predmetna področja podobna v vsebinskem in ciljnem pogledu. Podobna pa so si tudi po tem, kaj šoloobvezni otroci res vedo o pojmih, povezanih z demokracijo. Rezultati raziskave IEA so v tem pogledu
najverjetneje nekoliko razočarali, saj je raven znanja (in zmožnost interpretacij gradiv tega področja; tudi tukaj pa obstajajo razlike med državami) o temeljnih pojmih, konceptih in razumevanjih dokaj nizka. Prihodnost edukacije za demokracijo nam torej ponuja vsaj dvoje: na eni strani
pomeni temelj, ki bo še kako pomemben za nadaljnje skupno življenje
(od tukaj verjetno prihaja ravno vsebinska podobnost državljanskih
vzgoj), na drugi strani pa kaže, da bo vsekakor potrebno še veliko napora, da bodo mladi res začutili (in vedeli), kaj je demokracija in kako v njej
sodelovati. Pred šolo je torej zelo težka naloga.
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SUMMARY:
Education for democracy
The current debate on the subject of education for democracy is on
the increase not just on the national level but on the EU level and
furthermore on the global level, as new educational routines (including education for democracy) are subjected to new requirements,
challenges and expectations. Thus, education for democracy is present inside the institution of the educational system as well as outside. The institutional presence (for generating knowledge on social
sciences) can be focused on thru three levels: syllabus, curriculum
and the integration of different fields of study. In the article, the author focuses on comparing different curricular standards for Civics
from select EU countries and Slovenia. From the perspective of our
pedagogical area, she analyses the curriculum standards of “Civics
and Ethics” (required-elective subject in primary school) and “Civic
Culture” (elective subject in primary school, required-elective topic
in secondary school). The author concludes with by contemplating
about the future of education for democracy.
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EDUCATION FOR DEMOCRACY IN POLAND
JERZY J. WIATR
The reflections which I present to you at this session are based not only,
and even not mainly, on my academic work, but reflect mostly my practical experience in the field of education, first as Poland’s minister of education (1996–1997) and now (since 2002) as chairman of Council on
European Education. During my term as minister of education, I have
put a particularly great emphasis on the need to develop programs of
civic education. My understanding of such education put special emphasis on four fundamental areas:
(1) Education for peace, understood as the formation of values and
modes of behaviour conducive to the resolution of international conflicts without the use of military power, through peaceful negotiations;
(2) Education for tolerance toward and solidarity with ethnic and religious communities whose security or even existence are endangered by
xenophobia and fanaticism;
(3) Education in human rights as the foundation of tolerant, friendly relations between individuals and social groups within a society;
(4) Education in civic values, such as respect for one’s adversary, the willingness to seek a just solution through compromise and respect for
the law.

The concept and content of civic education
In my paper for the XVII IPSA Congress in Seoul (1997) I have discussed
the importance of civic education in the following terms (Wiatr, 1999):
civic education has as its principal objective the formation of a good citizen of the democratic state. In a different way, this may be defined as
creating and consolidating the democratic political culture through education. In the political science it has been documented that the stability
of democratic systems depends to a high degree on the existence of a
particular set of beliefs, attitudes and patterns of behaviour, called “the
civic culture” (Almond and Verba, 1963, Almond and Verba, 1980). Recently, another dimension of the political culture model emerged, due to
the interpretation of political transformations in the post-communist sta-
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tes. The contrasts existing between the most successful (in terms of orderly transformation) states of the region and the least successful ones
can best be explained in terms of their different political culture. Differences in these respects between the then communist states have been
empirically demonstrated long before the collapse of the European communist systems (Brown and Gray, 1977). Scholars concerned with the
theoretical explanation of the recent processes of democratization of formerly dictatorial (communist or non-communist) regimes point to the
impact of political cultures on different ways in which various countries
started their travels to democracy, on the uneven resistance to change demonstrated by the old regimes and on the nature of the early democratic
system and its ability to survive. Samuel P. Huntington, while warning
against absolutization of the political-cultural interpretation, agrees with
William Wallace “the end of the Cold War and the disappearance of the
iron curtain may have shifted the critical political dividing line eastward
to the boundary of western Christendom in 1500. Beginning in the north
this line runs roughly along the border between Finland and Russia, the
eastern borders of the Baltic republics, through Byelorussia and the
Ukraine separating Western Catholic Ukraine from the Eastern Orthodox Ukraine, south and then west in Romania, cutting off Transylvania
from the rest of the country, and then into Yugoslavia roughly along the
line separating Slovenia and Croatia from the other republics” (Huntington, 1991: 299–300). Huntington’s argument is that the existing political
culture does not predetermine the possibility of democratization or lack
of it, but that political culture does make a difference.
Juan J. Linz and Alfred Stepan make this point even more strongly in
their fundamental comparative study of democratic transition and consolidation. “In most cases after a democratic transition has been completed – they argue – there are still many tasks that need to be accomplished, conditions that must be established, and attitudes and habits that
must be cultivated before democracy could be considered consolidated”
(Linz and Stepan, 1996: 5). While democratic political culture is not the
only precondition for the successful consolidation of a democratic system, it certainly is a factor of major importance.
The civic education is an instrument that can and should be used to
create or strengthen those attitudes, values and patterns of behaviour,
which are essential for the consolidation of democracy. Scholars differ in
their assessment of the relative role of children socialization versus the
ongoing process of forming political culture of the adults. Almond and
Verba, for instance, warned against focusing only on children socialization and ignoring education of the adults (Almond and Verba, 1963:
chapter 12). Recent political developments in new democracies seem to
corroborate their position. With the change of the systems, citizens have
adopted different political attitudes, values and patterns of behaviour,
although it is true that the cultural change has been easiest where more
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favourable preconditions existed. It follows, then, that civic education
should not stop at the line separating the school system from the rest of
the society. It must be a continuous process of learning democracy.
Several elements of such learning are crucial.
First, fundamental values of democracy and the rule of law must be
explained in their interrelationship. Democracy is sometimes equated
only with free election and the rule of the majority. It is essential that
people learn that it is not only this. Respect for the rule of law, protecting
the freedom and rights of the minority are equally important for the
functioning of democracy. Second, the quality of good citizenship must
be defined and presented as the model of civic education. “Awareness of
citizenship which leads to recognition of polity and its representative institutions which are strictly political, that is to say, they are not identical
with the expression of social or economic interests” is considered by
Alain Touraine one of the three conditions for the existence of democracy (Touraine, 1997: 74). A good citizen considers public good as the
central value which cannot be reduced to the sum of individual or group
interests and which should be pursued by political means. Third, the
functional knowledge of democratic mechanisms, of laws and procedures are important for the ability of citizens to perform in the political
arena. Civic education, while not reduced to the teaching of law, must
include sufficient legal information. Fourth, civic education should also
make people informed about the way the system of their country operates, about the political issues and actors. Most important, it should form
the habit of finding such information in the relevant sources. A good citizen is an informed citizen, and – particularly – a citizen capable of informing himself. Fifth, civic education should also address moral issues of
politics. One of them is the limit of political obligation. Many crimes of
the past have resulted from the acceptance of the political will of the rulers as if it was a moral commandment, not subject to the independent
ethical evaluation. While obeying the rules established by the legitimate
government is the citizen’s duty, a good citizen must be aware that this
principle is not absolute. Nobody can give one an a priori list of cases in
which civil disobedience is a virtue. Civic education can, however, form
the awareness that the problem exists and teach people to handle it in
the way that would be morally responsible. Sixth, it is important in the
civic education to promote respect for the adversary, the willingness and
ability to argue without hatred and to seek compromise. Democratic politics is essentially the process of resolving conflicts through partnership
and compromise. If democracy is a political struggle, it is a civilized
struggle of partners respecting each other and willing to cooperate when
conditions permit. Civic education should promote attitudes and values
conducive to such political behaviour.
Education in general, and civic education in particular, face new challenges in the coming century. Elsewhere (Wiatr, 1997) I have discussed
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the three main problems facing all of us at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries: (a) the unequal situation of nations as far as
their educational potentials are concerned, (b) the interdependence between education and democracy in countries which have not yet developed stable democratic systems, and (c) the internationalization of mankind’s intellectual development. I have stressed the importance of
working together across national boundaries. In the world of interdependence, it will be increasingly more important to educate people to understand others, to respect their different cultures, to be interested in what
they can offer, and to overcome old prejudices. Such education, futureoriented, devoted to building better relations between and within nations, requires continuous cooperation of policy-makers, educationists
and political scientists. In many countries these three constituencies
already cooperate. It is also important to consolidate and expand the international framework for their cooperation.

Civic education and the teaching of history
While all humanities are relevant for civic education, the teaching of history has a particularly important role to play in this respect. In fact, the
teachers of history mostly teach classes in civic education. But history itself can be a very powerful weapon in civic education. Understanding
the past is by far more difficult than knowing it. The teaching of history
should reach beyond the data and facts. It should help the young people
to understand the past and to draw lessons from it for the present and
for the future.
Two problems are of particular importance but also present particularly great difficulties. The first is the complicated memory of relations
with other nations, particularly with one’s neighbours. In Poland, as in
many other countries (particularly in the East-Central part of Europe) history is full of memories, many of which are not conducive to the better,
friendlier relations between nations. There is a general tendency to see
the most controversial chapters of history from the narrow perspective of
one’s own nation. This tendency manifests itself in magnifying all harm
suffered from the others while in the same time neglecting or diminishing the harm done to others. In Poland, four areas of collective memory
are particularly important for educating young people in such understanding of history, which could help them to overcome xenophobic attitudes. First, there has been a long history of Polish-German conflicts, with
the Nazi atrocities committed during the occupied Poland as the gravest
of these memories. Since 1972, the governments of Poland and the Federal Republic of Germany, under the auspices of UNESCO, have sponsored the work of the bilateral committee of experts the main task of which
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was to evaluate the content of textbooks of history used in the schools of
the two countries and to recommend necessary revisions. The consequences of this work are visible in both Germany and Poland. On both
sides of the border there is a greater understanding for the point of view
of the other nation, and a greater compassion for its past suffering. For
the Poles, it is particularly important to realize that the German nation
has also suffered because of the consequences of the war, caused by the
Nazi regime.
In the nineteen-nineties we have initiated the formation of a similar
committee composed by the Israeli and Polish historians to review and
improve history books used in Poland and in Israel. It is important for
both nations. The size of the Jewish community in pre-war Poland (approximately ten percent of the total population, the largest proportion of
Jews in any country of the Diaspora) and its great cultural role in the Jewish life makes Poland an important part of the historical background of
contemporary Israel. This aspect of history should be brought back to the
consciousness of both nations. “Over four decades – writes the Israeli political scientist Shlomo Avineri – for most Israelis, Poland… became identified solely with Auschwitz and the Warsaw Ghetto uprising. That Jews
have lived in Poland for almost a thousand years, have survived despite
many hardships and tribulations, and have created a rich Jewish culture
that to a large extent became the defining factor in modern Jewish identity, was mostly forgotten” (Avineri, 1996: 41). For the Poles, teaching Polish-Jewish relations is important also because it should help to overcome
the heritage of anti-Semitic prejudices, very strong before the war and
still present in some parts of the Polish society. Of particular importance
for civic education in Poland is the program of teaching about Holocaust.
The fact that the Polish Jewry constituted the biggest part of the Holocaust victims and that most of the extermination took place on the territory of Nazi-occupied Poland made the teaching about Holocaust of greatest importance. Poland took part in all-important international meetings
concerning this subject (particularly in the ministerial meetings in Vilnius in April 2000 and in Strasbourg, October 2002) and in teachers’ seminars. In 2005, there will be special programs in Polish schools in remembrance of the sixtieth anniversary of the liberation of the Auschwitz
camp. The Council of European Education is now preparing guidelines
for the schools to help them in conducting these special programs.
Polish-Russian and Polish-Ukrainian relations have also been marked
by bad memories of the past. The present Polish policy of building good
relations with these two nations calls for rethinking the way in which
young people are taught history in our schools. Unfortunately, the work
done in this field lags behind that in the Polish-German and PolishJewish relations. It is not exclusively Polish fault, but our system of education should do its best to improve mutual relations with our Easter
neighbours.
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The second aspect of history-teaching important for civic education is
the way our own political history is presented in classrooms and in history textbooks. History of the 20th century is of particular importance
here but it also presents us with heavy difficulties. The Communist system was imposed on Poland by the victorious Soviet Union with tacit acceptance given by Western powers to such division of spheres of influence. While very few people would be willing to deny that the Communist
system violated fundamental human rights and that its fall allowed Poland to enter the path of freedom, democracy and national independence, people differ in their evaluation of the role played by the Communist
politicians and their supporters. Public opinion surveys show that Edward Gierek, the Polish Communist leader from 1970 through 198o, is
held in very high respect and considered the best leader Poland has had
after the Second World War. Surveys show also a very sharp split in the
opinions on the justification of the martial law imposed by the Prime Minister and party leader General Wojciech Jaruzelski in December 1981,
with the majority of the respondents supporting ex post this decision.
Such views are offensive to those who took part in the anti-communist
opposition or who share its views now. What can the teacher do in such
situation? Should she or he be free to impose their own evaluation on
their students? Or should they be forced to teach in the way inconsistent
with the way they see the past? Neither of these solutions would be acceptable. Teaching history should allow young people to understand that
in many situations there is more than one policy, which can be chosen,
by decent, intelligent and patriotic people. Showing history as a drama,
in which often there is no obvious choice between right and wrong, and
in which good people on both sides fight for what they believe to be
right, is an important way of educating democratic citizens. Such teaching of history helps to overcome fanaticism and to build mutual understanding and tolerance.

European education
Part of my policy in the field of civic education was the formation of the
advisory Council on European Education – the first such body in the then
candidate states of the European Union. The Council is a mixed body,
composed by those officials from the ministry of education who have special responsibility for European education and prominent personalities
from various fields of political and intellectual life who in an advisory role
can contribute to this work. The Council has between twenty and thirty
members, appointed by the minister of education for a three years period.
During the first term of the Council (1996-1999) its chairman was Professor Jan Ciechanowski, a well-known British historian of Polish origin (and
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a veteran of the Warsaw Rising of 1944). In the second term (1999-2002),
senator Andrzej Wielowieyski, one of the most prominent intellectuals of
the (liberal) Union of Freedom, was the chairman. When I was appointed
the chairman for the third term of the Council (2002–2005), senator Wielowieyski continued to serve on the Council as its vice-chairman. The pluralistic (in terms of political affiliation and professional background) composition of the Council allows it to work successfully with ministers of
education who represent the changing political colouring of the Cabinets.
The concept of “European education” as adopted in the work of the
Council, has three main connotations. First, it is the education in the values of the European community. Since those values have also been adopted
as the fundamental values of Polish democracy, the first aspect of European education is almost identical with the over-all programs of education for democracy. It is important, however, to identify those democratic
values, which have been particularly strongly stressed by the European
Union. Because of the strong religious tradition in Poland one of such
European values is the idea of the neutrality of the state vis-ą-vis all religions and churches and the stressing of the need to promote tolerance
and good will toward other religious communities.
The second aspect of the European education is the dissemination of
knowledge of the institutions and laws of the European Union as well as the
information about other European nations. The annual competition between schools and students under the general formula “Europe in the
school” helps to build up the interest in this aspect of European education. Every year, thousand of students participate in the competition and
the best of them are given awards at the closing ceremonies, organized in
each of the sixteen provinces and, finally, on the national level. The national closing ceremonies have been frequently honoured by the presence of the President of the Republic.
The third aspect of the European education focuses on those reforms
of the Polish system of education, which are undertaken with the objective of adjusting the system of education to the European norms. In this capacity, the Council helps in bringing Polish educational institutions closer
to their European partners.
The Council has been quite successful in promoting European topics
on all levels of education, including recently introduced programs (leading to MA) of European studies at the universities and other schools of
higher learning. It seems significant that high school and university students in Poland are considerably more pro-European than the society at
large. They are also better informed about European integration than others. In the public opinion survey conducted in October 2002 by the
Center for Social Opinion Research, the youngest group of respondents
(18-24 years of age) declared higher level of information about Poland’s
integration with the European Union that all other age groups of the respondents.
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How successful is civic education in Poland?
Recently we have received an interesting and important confirmation of
the success of civic education in Poland. The “European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning”, published by the European Commission in June 2002 – based on the PISA (Program on International Student Assessment) 2000 study – shows that civic education in Poland has
been by far more successful than Polish education in general. Polish high
school students, compared to students from other participating countries, fared relatively poorly in all fields – except civic education. Among
the 27 participating countries Polish students belonged to the lowest
one-third. In literacy, they ranked 23rd, in numeracy they were 22nd, in
scientific literacy scores they were 20th. It was only in civic education
that they have distinguished themselves as being the best among 28 participating countries. Their average scores in all dimensions of civic education were higher than international mean.
How can we explain such contrasting results? Poor results obtained by
Polish high school students in literacy, numeracy and scientific literacy
scores reflected the weakness of general education, particularly in the
rural areas and in professional high schools, students of which fared considerably less well than students from the general high schools. This is
hardly a surprise for those, who – like myself – for many years have advocated a comprehensive reform of school curriculum and methodology of
teaching. Such reform has already been started, but as all educational reforms it will take years before we are able to see its effects.
Improving civic education has been relatively easier, because the change of the political regime made a fundamental change necessary. At the
same time, the new climate of political life made politics more interesting and resulted in an increase of political awareness. Politics is a frequent subject of discussions at social gatherings or in the families and
young people receive some of their information from other sources than
the school.
Nonetheless, the civic education in the democratic state calls for the
proper solution of some problems, which we do not face when teaching
mathematics or physics. First, civic education is the education for democracy, aimed at the intellectual formation of a good citizen. In this sense,
it is not – and should not be – value free. Teachers of civic education
should be selected not only on the strength of their intellectual capacities
but also on the basis of their commitment to the fundamental values of
democracy. Second, democratic civic education should not, however,
substitute for propaganda of a particular political ideology. In this, it drastically differs from the civic education under the Communist system.
The delicate problem here, not unknown to other aspects of democratic
discourse, is how to deal with those ideologies, which are openly anti-
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democratic. Civic education should be impartial in presenting various
democratic ideologies and political programs but should not be used for
propagating such antidemocratic ideas as xenophobia, anti-Semitism or
totalitarianism. Consequently, the minister of education, who according
to the Polish law has the final word in approving school textbooks,
should see to it that the teaching materials available for the teachers are
pluralistic in their orientation but stay within the broadly defined democratic consensus. Third, the teaching itself should reflect the nature of
civic education. It is not only about facts; it is also about values, interpretations, and perceptions. So far as factual information is concerned
should the civic education focus on familiarizing the students with the
most important data from constitutional law, political science and other
related disciplines. This, however, should only be the beginning. The
most important part of civic education should be a free, but orderly, debate in which the teacher serves as moderator who initiates and leads the
discussion but who also encourages the students to express their views,
to argue, to disagree. Fourth, civic education calls for innovative methods
of teaching. In the Polish schools, we encourage teachers to arrange meetings with politicians, simulated elections and referenda, as well as other
forms of activities, which help bringing the classroom situation closer to
that of the real life.
All this is in the early stage of a new experience. Our schools play a
pivotal role in educating citizens of democratic nation-states, as well as
good citizens of the European Union.
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EVROPSKI VARNOSTNI PROCESI
– SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
MILAN JAZBEC*
Osrednja značilnost evropskih varnostnih procesov je njihova komplementarnost. Evropsko varnost je mogoče doseči le s komplementarnim delovanjem nacionalnih in mednarodnih subjektov, kar se
kaže v delovanju zlasti zveze Nato, EU in OVSE. Te organizacije sodijo v središče multilateralnih prizadevanj za vzpostavitev varne in
stabilne Evrope in jih pojmujemo kot evropski varnostni trikotnik.
Naslednje značilnosti so zlasti še kompleksnost, kompliciranost in intenzivnost. Navedeno se nanaša na število varnostnih akterjev, različne ravni, ki jih zasedajo, ter na njihove medsebojne odnose (prekrivanje pristojnosti, delitev dela, sodelovanje). Očitna je razlika med
zmogljivostmi ZDA in evropskimi članicami zveze Nato. Razloga za
to sta predvsem razlika v višini sredstev za obrambne izdatke in
manjša vlaganja v razvoj znanosti in raziskav v evropskem delu zavezništva. Vzpostavljanje Natovih reakcijskih sil in razvijanje operacij kriznega upravljanja EU predpostavlja osnovo za njuno sodelovanje in odpravljanje nepotrebnega podvajanja zmogljivosti. Globalna
varnost je odvisna od regionalnih aktivnosti, ki so blažilec konfliktov, saj dejavnost regionalnih akterjev krepi varnostno mreženje
okoli kriznih točk. Navedeno ponazarja primer Zahodnega Balkana,
ki ostaja odprto polje zagotavljanja evropske varnosti. Evropski varnostni procesi so bili v minulem desetletju močno zaznamovani z
razvojem na tem območju, zaradi česar bo tudi v prihodnjih desetletjih potrebna aktivna navzočnost mednarodne skupnosti. Uporaba
mehanizma »Berlin +« v Makedoniji je pokazala pozitivne rezultate,
kar je spodbudilo načrtovanje podobne operacije v BiH, kjer bo EU
po koncu mandata Sforja prevzela upravljanje varnostnih procesov.
Uspešna izvedba te operacije bo spodbudno vplivala na varnost in
stabilnost celotnega Zahodnega Balkana.

*

Dr. Milan Jazbec, docent za področje sociologije diplomacije na Fakulteti za
družbene vede.
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UVOD
Po koncu hladne vojne je mogoče ugotavljati drugačno naravo evropskih
varnostnih procesov,1 kot smo jo videli v predhodnem, skoraj polstoletnem obdobju. Če bi namreč lahko zapisali, da so bili obravnavani procesi
v tistem času zaznamovani pretežno kot stabilni in ob očitni odsotnosti
njihove notranje dinamike, pa so v začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja pridobili na intenzivnosti. Hkrati je bil v slednjem obdobju – morebiti tudi nepričakovano – zelo opazen pojav iznenadne nestabilnosti in
z njo povezan določen varnostni vakuum (Jazbec, 2002). Glede na intenzivnost in obsežnost ter dolgoročnost, a tudi nepredvidljivost sprememb,
ki so jih povzročili dogodki v letu 1989, to pravzaprav ni niti nenavadno
niti neobičajno. Dotedanjo medblokovsko bipolarnost in z njo povezano
specifično statičnost na evropski celini sta zamenjali hkratna fragmentacija in transformacija temeljnih družbenih akterjev, kar je neposredno
vplivalo na veliko dinamiko varnostnih procesov.
Njeno intenzivnost sta povzročila vsaj dva pomembna premika v širši
konstelaciji odnosov. Po eni strani začneta tako EU kot tudi Nato v tem
obdobju snovati svoji prvi širitvi po koncu hladne vojne.2 Zlasti zveza
Nato se je pri tem znašla v svojevrstnem položaju: obstajalo je precej
mnenj, da ne bo več potrebe za njen obstoj, saj naj bi s koncem hladne
vojne in z razpadom Sovjetske zveze izginil tudi temeljni direktni razlog
njenega obstanka. Konceptualizacija omenjenih širitev je obenem pomenila tudi novo možnost varnostne izbire, ki je bila ponujena, a tudi lažje
dosegljiva in bolj uresničljiva državam nečlanicam, in ki so jo kot pomembno še zlasti razumele države, ki so nastale oz. obnovile svojo državnost po koncu hladne vojne. In po drugi strani so te države že ob nastanku jasno deklarirale vključitev v evropski integracijski prostor kot
temeljno zunanjepolitično prioriteto.3 Kombinacija obeh dejavnikov je
prav gotovo pomembno vplivala na povečano dinamiko omenjenih procesov, obenem pa ponudila državam nekdanjega vzhodnega bloka trdno
oporno točko v njihovi nacionalni in mednarodni emancipaciji in uveljavitvi.
1

2

3

V tem prispevku pojmujemo evropske varnostne procese kot tiste, ki imajo zaradi
narave njihovih glavnih akterjev (NATO, EU, OVSE) v teritorialnem smislu jasno
prepoznavno tudi evroatlantsko oz. evroazijsko dimenzijo.
Kadar govorimo o prvi širitvi zveze NATO (a tudi EU) po koncu hladne vojne, je
treba omeniti, da bi lahko zanjo smatrali že združitev Nemške demokratične republike z ZRN. Prva je tako kot del ZRN postala članica omenjenih integracij. V tem
prispevku zastopamo stališče, da je bila prva širitev NATA po koncu hladne vojne
sprejeta v Madridu 1997 in postala veljavna v Washingtonu 1999, EU pa je prve
nove članice sprejela 1995.
Slovenija je svojo namero o vključitvi v evropski integracijski prostor zapisala v
Majsko deklaracijo leta 1989, besedilo, ki ga je pripravila takratna opozicija in ki pomeni danes enega izvornih dokumentov slovenske države.
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Z današnje perspektive je mogoče v izvajanju namere po vključitvi v
evropski integracijski prostor med posameznimi državami v začetnem
obdobju jasno opaziti – kljub enakosti ciljev – medsebojno tekmovalnost
in tudi delno nesodelovanje, morda celo nezaupanje. Temeljni razlog za
to je verjetno dejstvo, da sprememba vrednot v t. i. tranzicijskih državah
še vedno poteka in da v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja sodelovanje kot vrednota še zdaleč ni imelo dominantne pozicije.4 Predvidevamo pa lahko, da sta obe integraciji s svojimi programi in načinom vsebinskega in postopnega približevanja ter vključevanja novih članic (zlasti
Nato v obeh širitvah in EU v drugi širitvi) privedli države kandidatke do
spoznanja oz. dodatno spodbudile spoznanje, da je sodelovanje nujno.
Dejstvo, da je pri velikem številu držav obstajala enakost temeljnih ciljev
(članstvo v EU in Natu), je po začetni individualnosti prav gotovo začelo
spodbujati nujno sodelovanje (tudi zaradi težavnosti preobrazbe, ki so jo
zahtevali oz. najmanj predpostavljali pogoji članstva). Morda bi lahko še
ugotavljali, da je sodelovanje naraščalo premosorazmerno z napredovanjem v pogajalskem procesu oz. včlanjevanju. Glede članstva v Natu sta
k izkazovanju sodelovanja in solidarnosti med kandidatkami zagotovo
največ pripomogla programa Partnerstvo za mir (PzM) in Akcijski načrt
za članstvo (ANČ).

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
Dinamika evropskih varnostnih procesov in njihova evolucija v minulem
skoraj poldrugem desetletju sta pripeljali do današnje podobe teh procesov, ki jo po našem mnenju zaznamuje vsaj šest osnovnih splošnih
značilnosti. Pri njihovem razumevanju in obravnavi je treba upoštevati
dejstvo, da gre za intenziven, obsežen in zahteven proces, ki je očitno
podvržen neprestanemu spreminjanju.5 Njihovo delovanje je prav tako
treba razumeti v evropskem oz. evroatlantskem in tudi evroazijskem
kontekstu, vsekakor pa še v globalnem.
4

5

Sodelovanje kot temeljna vrednota seveda ne izključuje tekmovalnosti, temveč jo
upošteva, tj. razume in sprejema kot dopolnjujočo. Slednje je mogoče nazorno ponazoriti z razliko med principom »zero sum game« (vse ali nič), ki obeležuje odnose
v času hladne vojne, in principom »win to win game« (koristi za vse), ki obeležuje
naravo postblokovskih odnosov.
Zato je tudi trenutno podobo evropskih varnostnih procesov treba razumeti predvsem kot presek stanja, ki ga v sedanjem trenutku obeležujejo zlasti v tem besedilu
obravnavane značilnosti. Ali bodo te prisotne dalj časa in ali bodo temeljiteje zaznamovale naravo obravnavanih procesov, bo mogoče sklepati pozneje, z določene distance. Za sedanji trenutek pa je pomembno poznavanje značilnosti, ki se zdijo prevladujoče, saj bo z njihovim poznavanjem morda lažje po eni strani predvideti bodoč razvoj teh procesov in vplivati nanje ter po drugi strani prilagajati delovanje varnostnih in preostalih mehanizmov.
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Govorimo torej o naslednjih pomembnih in zelo očitnih ter v tej razvojni fazi gotovo tudi prevladujočih osnovnih splošnih značilnostih (Jazbec, 2002: 221–223):
– komplementarnost (je temeljnega pomena in opredeljuje že prisotno
nujnost sodelovanja glavnih varnostnih akterjev),
– kompleksnost (ki se izraža v velikem številu akterjev in v njihovih različnih pozicijah),
– kompliciranost (ki jo zaznamuje predvsem heterogenost odnosov med
akterji),
– intenzivnost (ki je očitna iz velikega števila instrumentov, ki vplivajo
na upravljanje teh procesov),
– temeljnost odnosa med ZDA in Evropo,
– vključenost Ruske federacije v evropske varnostne procese.
V nadaljevanju bodo predstavljene in tematizirane osnovne poteze navedenih značilnosti. Pri tem bodo upoštevane zlasti posledice obeh nedavnih širitev zveze Nato in EU ter deloma tudi razhajanj znotraj evroatlantskega prostora ob iraški epizodi v transatlantskih odnosih.

Komplementarnost
V minulih nekaj letih je prevladujoča in osrednja značilnost evropskih
varnostnih procesov prav gotovo njihova komplementarnost. Kljub njeni
relativno daljši navzočnosti in deloma tudi vsaj osnovni razpoznavnosti
je bila šele v zadnjem času širše prepoznana in spoznana. Ob tem bi bilo
mogoče zapisati, da je istanbulski vrh OVSE leta 1999 omogočil njeno nekoliko jasnejše tovrstno razumevanje. (Rotfeld, 2000) Predvideti pa je
tudi mogoče, da sta razumevanje in uporaba omenjene značilnosti precej
pripomogla, da bo stanje, ki ga dandanes razumemo s pojmom evropska
varnost, mogoče tudi dejansko doseči.
Osnovni smisel komplementarnosti je v dopolnjujočem se sodelovanju temeljnih varnostnih akterjev na širšem evropskem prizorišču. To
velja zlasti za dopolnjevanje delovanja treh mednarodnih organizacij, in
sicer zveze Nato, EU in OVSE. Komplementarnost med njimi je očitna iz
njihovih osnovnih pristojnosti pri zagotavljanju mednarodne varnosti.
Natovo polje delovanja ostaja še naprej čvrsto določeno s kolektivno
obrambo, ki se v zadnjih letih (predvsem od praškega vrha v letu 2002)
zaradi nujne ambicije po povečanju sposobnosti hitrega in učinkovitega
odzivanja na spremenjeno naravo varnostnih groženj dopolnjuje po eni
strani z razvojem zmogljivosti za hitro posredovanje in po drugi strani z
naraščajočo pomembnostjo političnega sodelovanja med članicami
zavezništva. Hkrati severnoatlantsko zavezništvo v zadnjih letih zraven
že ustaljenih oblik institucionalnega sodelovanja (npr. PzM, ANČ) vzpo-
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stavlja stalen dialog z drugimi državami oz. skupinami držav (npr. dialog
s sredozemskimi in z arabskimi državami).
EU se v razvoju kriznega upravljanja, kjer je bil prelomnega pomena
vrh v Helsinkih leta 1999, osredotoča na njegove vojaške in civilne vidike. Navedeno se kaže skozi delovanje leta 2002 vzpostavljenih mehanizmov (politično-varnostni odbor, vojaški odbor in vojaški štab) in z razvojem sredstev (t. i. Headline Goal 2010 in razvoj bojnih skupin/Battle
Group Concept/). Ključnega pomena za aktualen razvoj sodelovanja med
obema organizacijama je dogovor »Berlin +«, ki je bil sprejet spomladi
2003 in ki omogoča, da EU za svoje operacije uporablja Natove mehanizme in sredstva, kadar slednji ne bo sodeloval v konkretni aktivnosti.
OVSE se običajno pojmuje kot proizvajalec najmehkejšega dela komplementarnosti varnostnega spektra v evropskih varnostnih procesih. Osredotoča se na postkonfliktno družbeno rehabilitacijo, ki bi jo lahko opisali
predvsem kot vzpostavljanje in razvoj demokracije ter človekovih pravic,
pomoč in podporo pri razvijanju instituta volitev ter svobodo medijev.
Izpostavljena mehkost se dosega zaradi konsenzualnega principa sprejemanja vseh odločitev, za katerimi stojijo države severne poloble. To nedvomno daje organizaciji široko nadregionalno kredibilnost.
Obravnavane tri organizacije sodijo v središče multilateralnih prizadevanj za vzpostavitev varne in stabilne Evrope. Zaradi tega bi jih bilo mogoče poimenovati kot evropski varnostni trikotnik (Jazbec, 2004), ki se v
širšem vsebinskem delovanju dopolnjuje z OZN in Svetom Evrope. V
prid njihovemu nadaljnjemu sodelovanju govori tudi sprejetje obeh velikih varnostnih strategij v letu 2003 (EU in OVSE) ter naraščajoče sodelovanje med Natom in EU ter med Natom in OVSE.

Kompleksnost
Na širšem evropskem regionalnem prostoru je navzočih veliko število
varnostnih akterjev. Delujejo na različnih vertikalnih ravneh in so razporejeni so na različnih delih posameznih horizontalnih ravni, njihove
pristojnosti pa se v celoti, deloma ali pa le obrobno nanašajo na zagotavljanje posameznih vidikov varnosti. Med temi akterji izstopajo mednarodne organizacije, države, skupine in organizacije nedržavnega značaja
ter posamezniki. Če bi se osredotočili na mednarodne organizacije (institucije oz. povezave), bi lahko glede na njihovo vertikalno pozicioniranje
navedli naslednjih nekaj primerov: na najvišji, to je univerzalni (in tudi
globalni), ravni deluje OZN, ki je s svojim delovanjem na varnostnem območju navzoča tudi na širšem evropskem prostoru. Na regionalni ravni
je zaradi jasnejšega razumevanja treba vpeljati dodatno gradacijo.6 Orga6

Pri razumevanju regionalne ravni na širšem evropskem prostoru je očitno treba
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nizacije evropskega varnostnega trikotnika so prav gotovo na najvišji
ravni evropskega regionalnega prostora (panevropska regionalna raven),
enako velja tudi za Svet Evrope. V to raven lahko uvrstimo tudi Skupnost
neodvisnih držav, ki združuje vse naslednice bivše SZ, razen treh baltskih držav, in Šanghajsko organizacijo za sodelovanje, ki z RF in s srednjeazijskimi članicami sega v širši evropski prostor in vpliva na razvoj
njegovih varnostnih procesov (Kitajska pa se jih dotika v tisti točki, kjer
ti po logiki soodvisnosti sodobnega sveta vplivajo na globalno varnost).
Naslednjo tovrstno raven (subevropski regionalni) pomenijo npr. Svet
baltskih obmorskih držav, Višegrajska pobuda, Weimarski trikotnik,
Srednjeevropska pobuda in Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo.
Sem sodijo tudi sodelovanje srednjeevropskih držav za mir (CENCOOP),
pobuda jugovzhodnih obrambnih ministrstev (SEDM) in Ekonomska
skupnost črnomorskih držav.
Naslednjo raven znotraj regionalnega okvirja zasedajo oblike tradicionalnega sodelovanja regij kot delov posameznih držav, ki so med sabo
povezani ali pa tudi ne. Tipični ponazoritvi te ravni bi bili Delovna skupnost Alpe – Jadran in Delovna skupnost podonavske regije. Verjetno pa
je slednja raven vsaj v minulih letih precej v senci regionalnega povezovanja držav.7
Pri obravnavi kompleksnosti kot pomembne splošne značilnosti
evropskih varnostnih procesov je treba ugotoviti, da je pravkar predstavljena vertikalna raven vsaj na panevropski in subevropski ravni po celotni horizontali zelo zasedena s številnimi akterji. Ločimo jih lahko glede
na večjo ali manjšo stopnjo sodelovanja pri urejanju varnostnih zadev in
glede na teritorialnost njihovega delovanja. Navedeni primeri nazorno
potrjujejo našo predpostavko o velikem številu akterjev in kompleksnosti celotnega procesa. Hkrati to ponuja precej možnosti za podrobno
proučevanje horizontalnega razporejanja akterjev znotraj omenjenega
okvirja in njihovih odnosov. Vendar se zaradi osredotočanja na predstavitve splošnih značilnosti evropskih varnostnih procesov v pravkar omenjeno v tem prispevku ne spuščamo.

7

imeti v mislih več vertikalnih ravni. V delovnem smislu in za potrebe pričujočega
razmišljanja lahko npr. govorimo o panevropskem, evropskem, subevropskem in
drugih, nižjih ravneh regionalnega povezovanja.
Trditev bi bila lahko tudi precej hipotetična. V procesu spreminjanja suverenosti nacionalne države jo ta namreč delno izgublja, ker se s svojimi instituti ne zmore več v
celoti in pravočasno odzivati na številne zahteve in pričakovanja sodobnega in
vedno bolj emancipiranega posameznika. Del njene suvererenosti prehaja na institucije, ki so po svojih pristojnostih širše od države, del pa na tiste, ki so ožje pojmovane kot države. Slednji primer govori v prid klasičnega regionalizma oz. povezovanja regij kot delov držav. Po drugi strani pa npr. praktično delovanje Delovne skupnosti Alpe – Jadran kot tipičnega primera regionalizma v zadnjem času izgublja na
intenzivnosti in aktualnosti. Navedeno se dogaja tudi zaradi vključevanja posameznih preostalih držav, iz katerih so regije – članice v delovni skupnosti, v EU.
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Kompliciranost
Iz obeh doslej obravnavanih značilnosti se kot logično nadaljevanje
ponuja vprašanje o stopnji kompliciranosti evropskih varnostnih procesov. Vsekakor je mogoče ugotoviti, da veliko število akterjev na različnih
ravneh in njihovo dopolnjevanje, ujemanje in tudi delno prekrivanje pri
upravljanju teh procesov, zagotovo pripomore k njihovi kompliciranosti.
Izhodiščna točka ugotavljanja navedene značilnosti je premislek o prekrivanju članstva v najpomembnejših evropskih varnostnih in drugih
mednarodnih organizacijah, ki se vsaj delno posvečajo zagotavljanju varnosti. Po pravkar izvedenih drugih širitvah Nata in EU po koncu hladne
vojne je v prvi 26 držav članic in v drugi 25, medtem ko OVSE trenutno
šteje 55 držav članic. Veliko držav je članic v vseh treh navedenih, vključno z OZN. Tako prihaja po eni strani do prekrivanja članstva, ki posamezne države čvrsteje vpenja v sistem evropskega multilateralizma, po
drugi strani pa jasneje izpostavlja tiste države, ki ostajajo članice samo v
nekaterih. Slednje se nanaša zlasti na razlike v članstvu med Natom in
EU. Tako v Natu obstaja skupina držav nečlanic EU (Islandija, Norveška,
Turčija) in obratno (Avstrija, Ciper, Finska, Irska, Malta, Švedska).
Pri ugotavljanem zbliževanju ključnih akterjev v evropskih varnostnih
procesih nas omenjena ugotovitev opozori na najmanj dve problematični
točki. Natova skupina nečlanic v EU se je znašla v situaciji, ko v primeru
uporabe formule »Berlin +« ni v celoti vključena v vse aktivnosti, saj ni
navzoča v tistem delu procesa, ko EU upravlja Natove mehanizme. In
skupina EU članic, ki niso v Natu, se bo v procesu tesnejšega sodelovanja
med obema akterjema verjetno prej počutila nelagodno ob približevanju
trdemu Natovemu varnostnemu poslanstvu. Nekaj podobnega je bilo že
opaziti ob debatah o tem, da bi varnostne garancije v nekdanji Zahodnoevropski uniji poskušali okrepiti v smislu 5. člena Natove ustanovne
listine. Predlog je bil zaradi jasnega nasprotovanja nekaterih EU članic (a
tudi zaradi nedorečenih proceduralnih pravil) zavrnjen.
Zapletenost odnosov do držav t. i. vmesnega prostora je ena od opaznejših zagat obravnavane kompliciranosti. Naslednje je vprašanje bodočih širitev obeh organizacij. V obeh primerih je znanih več tako kandidatk kot zainteresiranih (t. i. aspirantk), med njimi je več istih držav.
Kako bosta organizaciji upravljali proces naslednje širitve, tako v časovnem kot v vsebinskem smislu, je veliko vprašanje. Obe se morata institucionalno prilagoditi na največji širitvi doslej, kar je za proces odločanja
zelo pomembno in zahtevno. Prav tako izkušnje iz obeh nedavnih širitev
kažejo, da bodo morale biti države naslednjega, to je tretjega kroga širitve, ko bo do njega prišlo,8 še bolj pripravljene kot pravkar sprejete. Pa
8

Nadaljnji širitvi Nata in EU sta sestavni del razvojne politike obeh organizacij, čeprav so mnenja o mogočih datumih zelo različna. Glede širitve EU se omenjajo datu-

454

XSLOVENIJA V EU: ZMOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTIX

vendar iste izkušnje kažejo, da je težko, v nekaterih primerih celo nemogoče dosegati enake, kaj šele višje standarde (višje zaradi vmesnega razvojnega napredka institucije). Če se je za tri Natove članice, povabljene v
Madridu in sprejete v Washingtonu pozneje ugotavljalo, da so v obrambno-vojaškem smislu precej zaostajale za dotedanjimi članicami, se je
ključno merilo za nedavni sprejem sedmerice delno premaknilo na politični vidik. Bilo bi neustrezno špekulirati o pripravljenosti prihodnjih
Natovih članic oz. tistih, ki se zdaj potegujejo za članstvo – čeprav pa se
lahko obenem zapiše, da bi nekatere izmed tistih držav, ki ne vidijo potrebe za članstvom, v obrambno-vojaškem smislu prekašale marsikatero
od sedanjih članic. Za pravkar sprejeto deseterico novih EU članic velja,
da obstajajo med njimi precejšnje razlike, čeprav so vse šle skozi naporen
proces celovite družbene preobrazbe in prilagoditve zahtevnim standardom EU. Vprašanje je, ali in v kolikem času bodo tri sedanje države kandidatke dosegle to raven in ali bo to zadostovalo za sprejem. Tudi širitev
članstva v PzM in njegova nadaljnja razvojna pot sta ob dejstvu, da so se
razlike med državami članicami zdaj, ko je sedmerica postala članica
Nata, občutno povečale, je pomemben vidik kompliciranosti teh procesov in zahtevnosti njihovega upravljanja.
Morda se zato na osnovi sprememb v minulem poldrugem letu lahko
znova (Jazbec, 2002: 94–97) vprašamo, koliko navedeno pripomore k večji varnosti v širši Evropi in kdo so najpomembnejši oz. dejanski nosilni
akterji v teh procesih. Ali več članstva v različnih institucijah pomeni
tudi več varnosti za države članice in širši evropski prostor, ali več članstva tudi pomeni več vpliva ali pa morda celo njegovo razvodenitev in krepitev vpliva skupnega jedra ustanovnih članic? Ali bo nadaljnji razvoj teh
procesov, ki bo močno pod vplivom dinamike naslednjih širitev, ne glede
na njihovo časovno dimenzijo, prispeval k zagotavljanju večje varnosti,
tako v političnem kot v obrambno-vojaškem smislu (da o preostalih, nič
manj pomembnih vidikih varnosti niti ne govorimo), zlasti upoštevaje
nadaljnjo nepredvidljivost in t. i. fizično odmaknjenost varnostnih groženj in izzivov?

Intenzivnost
Prizadevanja številnih akterjev po zagotavljanju varnosti na širšem
evropskem prostoru seveda povzročajo pojavljanje vrste pobud, predlogov in stališč, ki jih ti akterji usmerjajo v upravljanje varnostnih procesov. Že samo posredovanje navedenih dejanj v mednarodni instituciomi v sredini preostalega obdobja tega desetletja, pri Natu pa ni niti približnih sporočil. Tudi vrh v Istanbulu naj ne bi, kljub precejšnjim pričakovanjem treh držav kandidatk (Albanija, Hrvaška, Makedonija), postregel s konkretnim datumom.
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nalni prostor ter opredeljevanje številnih subjektov do njih povzroča precejšnjo intenzivnost evropskih varnostnih procesov. Dodatno prispeva
pričakovanje po procesiranju teh dejanj in njihovi institucionalizaciji v
obliki dokumentov, priporočil, delovnih navodil in smernic za delovanje.
Skratka, politika kreiranja obravnavanih procesov, kjer marsikatera
pobuda izpade kot neuporabna, je zelo intenziven proces in se dogaja v
različnih oblikah, na različnih mestih, z aktivnim pristopom in s precejšnjimi pričakovanji udeleženih akterjev. Kakor koli že ta dinamika deluje
logično in morda tudi do določene mere pričakovano, sploh upoštevaje
doslej predstavljene značilnosti obravnavanih procesov, pa je treba poudariti ravno tako očitno dejstvo njihove določene nepreglednosti. Zato je
prav tako razumljivo, da je bila s pravkar opisanim precej spodbujena
nuja po sodelovanju med temeljnimi akterji evropskih varnostnih procesov in po usklajevanju tako politike kot tudi njene implementacije. Alternativi tej nuji – če ne bi v teh procesih prevladovala pozitivna razvojna
logika – bi vsekakor bili naraščajoča nepreglednost in entropija, kar bi
povzročalo neučinkovitost obravnavanih procesov. Takšna neučinkovitost pa bi povzročala tudi razočaranja, kakršnim je širši evropski prostor
že bil priča npr. v prvi polovici devetdesetih let minulega stoletja, takoj
po koncu hladne vojne. Takrat je bilo razočaranje predvsem neposredna
posledica (pre)velikih pričakovanj, celo iluzij, da bodo spremembe že
same po sebi prinesle oz. povzročile večjo varnost, stabilnost in blaginjo
ter razcvet demokracije. To se seveda ni in tudi ni moglo zgoditi. Celo
več, v nekaterih primerih je bilo mogoče zaslediti prav nasprotne pojave:
nestabilnost, varnostni vakuum, nacionalistična gibanja, razpad socialnih institucij itd. Intenzivnost po eni strani nastaja zaradi ambicije akterjev po sodelovanju pri urejanju teh procesov (s tem tudi opozarjajo nase
in kažejo proaktivno pozo, torej se emancipirajo), pa drugi strani pa vpliva na racionalizacijo teh procesov. Oboje vodi k skupnemu cilju, tj. k
ustvarjanju varne in stabilne Evrope, kar je še vedno pod precejšnjim
vplivom obsežnih strukturnih sprememb po koncu hladne vojne.

Odnos ZDA – Evropa
Doseganje širše evropske varnosti, kar je eden glavnih ciljev evropskih
varnostnih procesov, je pod velikim, verjetno celo temeljnim vplivom
odnosa med ZDA in Evropo. Navedeno lahko še dodatno izostrimo:
evropska varnost je še vedno močno odvisna od ZDA in njene navzočnosti v Evropi. V obdobju hladne vojne je bil Nato temeljno zagotovilo
evropske varnosti, s tem pa je bil očiten tudi vpliv ZDA na Stari celini. S
koncem hladne vojne in s precejšnjo spremembo varnostnih izzivov in
groženj, s katerimi se soočajo sodobne družbe – in tudi Evropa – pa se
omenjeno razmerje morda ne zdi več tako jasno. Vendar vsaj obe širitvi
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Nata po koncu hladne vojne pričata, da je ta vpliv ostal pomemben, če ne
celo dominanten: ZDA so predlagale trojico držav, ki je bila sprejeta na
madridskem vrhu, in ZDA so razširile koncept druge širitve s poudarkom
na njeni politični dimenziji, evropske zaveznice pa so v obeh primerih
soglašale s predlaganim. Zato ne presenečajo ugibanja in tudi predpostavke o tem, da so članice zavezništva z nekdanjega evropskega socialističnega vzhoda neke vrste izpostava ZDA znotraj evropskega prostora.9
Tudi naraščajoče institucionalno sodelovanje med Natom in EU kaže
na velik vpliv ZDA v zagotavljanju evropske in širše varnosti. Usmeritev
na povečanje zmogljivosti Nata (in posledično podobna usmeritev v EU)
– oboje je nastalo tudi zaradi nenehnega opozarjanja ZDA v zadnjih letih
na velik tehnološki razkorak med obema celinama – ima enako ozadje.
Tudi siceršnja povezanost in močna strukturna soodvisnost obeh celin
navajata na enak sklep. ZDA kot najmočnejša ekonomska in vojaška sila
imajo zelo velik vpliv na zagotavljanje evropske varnosti.
Vendar je v zadnjih letih opazno poudarjanje ZDA, da mora Evropa
okrepiti sposobnost zagotavljanja svoje varnosti. To se nanaša tako na
okrepitev zmogljivosti kot na učinkovitost sistema odločanja, oboje pa se
je izkazalo v zelo slabi luči, npr. med vojno v BiH. Glede zmogljivosti je
zelo poučna tudi afganistanska epizoda (strateški transport po zraku). To
se prav tako povezuje z ameriškimi namerami po delnem in dolgoročnem
zmanjševanju vojaške navzočnosti v Evropi in s preusmerjanjem na navzočnost na drugih strateških pozicijah (npr. Pacifik in Bližnji vzhod).
Morda je bila ravno iraška vojna tista točka, kjer se je navedeni odnos
pokazal v velikem spektru nians in razliki, kakršna dosedaj še ni bila
opazna. Vprašanje tudi je, ali in kako bo ta razlika vplivala tako na zagotavljanje širše evropske varnosti kot na odnos med ZDA in Evropo. Obstajajo različna mnenja o kakovosti in prihodnjem razvoju tega odnosa,
od mnenj, da je razlika odraz trenutnih nesoglasij, do tega, da gre za dolgoročno, realno in strukturno razhajanje (npr. Müller, 2004; Kagan, 2004;
Kissinger in Summers, 2004; Kühnhardt, 2003).
Med najbolj izrazitimi zagovorniki teze o dokončnem razhajanju, ki je
strukturno in zgodovinsko pogojeno, je Kagan (2004), ki izhaja iz interpretacije, da se Evropa odmika od koncepta moči v samozadosten svet
zakonov in pravil ter transnacionalnih pogajanj in sodelovanja, s čimer
vstopa v postzgodovinski paradiž miru in relativnega blagostanja, medtem ko ZDA ostajajo vpete v zgodovino, izvajajoč moč v anarhičnem
Hobbsovskem svetu, kjer so zakoni in pravila nezanesljivi ter sta zato
varnost in promocija liberalnega reda odvisni od posedovanja in uporabe
vojaške moči.
9

Tako je za Poljsko mogoče upravičeno domnevati, da si hoče s pomočjo članstva v
Natu znova pridobiti status velike sile v Evropi – zato je verjetno tudi prevzela
upravljanje enega od sektorjev v Iraku. Tudi njeno jasno nasprotovanje sprejemu
evropske ustave zaradi v tedanji fazi predlagane porazdelitve glasov in načina odločanja v evropskem parlamentu kaže na enako tendenco.
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Za tukajšnje razmišljanje je navedeno pomembno zaradi vprašanj, ali
so ZDA še ključen garant evropske varnosti in ali to še nameravajo biti,
ali je Evropa pripravljena in usposobljena skrbeti za lastno varnost in ali
ima na razpolago dovolj in ustrezne zmogljivosti in vire ter ali je sposobna upravljati tovrstne procese. Ta vprašanja so v obdobju po iraški vojni
še bolj aktualna kot prej. Ne nazadnje je pomembno tudi vprašanje, koliko od dosedanjega evropskega razvoja v to smer je bilo dejansko rezultat
spoznane evropske namere oz. politike in koliko pa bolj kot ne reakcija
na ameriške pobude in kot tako torej produkt uspešne pretekle simbioze.
Zagotovo je očitno, kako bo ta simbioza še dolgo časa narekovala uspešnost tu obravnavanih procesov, pa četudi se bo participacija ameriškega
partnerja postopno in dolgoročno zmanjševala.

Vključevanje Ruske federacije
Zagotavljanje in upravljanje evropske varnosti prav gotovo ni in ne bo
mogoče brez aktivne vključenosti Ruske federacije (RF). To je zgodovinska izkušnja, ki praviloma ni bila negativna takrat, kadar je RF sodelovala pri teh procesih in jih bolj ali manj sooblikovala.
V minulem poldrugem desetletju se je RF vključevala in bila vključevana v evropske varnostne procese na različne načine. To je možno nazorno ugotavljati z njeno pozicijo in delovanjem v razreševanju balkanskega
konflikta (razpad nekdanje SFRJ skozi vojno), do sprejema baltskih treh
držav v Nato (in delno morda tudi v EU) ter do pozicioniranja zlasti ZDA
v Zakavkazju in Centralni Aziji (afganistanska epizoda), a tudi v Iraku.
Nasprotovanje širitvi Nata do ruskih naravnih meja, ureditev Natovega
varovanja zračnega prostora baltske trojke in nasprotovanje posegu Nata
na Kosovu so gotovo tiste točke, kjer je možno opazovati in analizirati
zainteresiranost RF po aktivni vlogi v evropskih varnostnih procesih. Ni
rečeno, da je v navedenih primerih dejansko obstajala pripravljenost
tukajšnjih akterjev po celovitem vključevanju RF v reševanje teh konfliktnih točk. Obenem pa je skozi nekatere oblike delovanja mogoče zaznati velik institucionaliziran interes istih akterjev po sodelovanju z RF.
Natov svet za sodelovanje z RF je prav gotovo tak primer. Tudi t. i. severna dimenzija EU, ki je nastala na predlog nordijskih članic EU in pomeni
projektno in načrtno razvijanje sodelovanja z RF, gre v enak, vsekakor
zelo pozitiven okvir. Podpora EU sprejemu RF v Svetovno trgovinsko organizacijo prav tako pomeni pozitiven korak pri produktivnem vključevanju velike evropske vzhodne sosede v upravljanje varnostnih procesov,
na katere ima velik vpliv že samo s svojim obstojem. Najmanj posredno
pa se ta vpliv kaže tudi skozi delovanje Skupnosti neodvisnih držav in z
delovanjem Šanghajske organizacije za sodelovanje. V prvem primeru
gre za poskus povezovanja, ki naj bi do določene mere kompenziral in
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uravnotežil določen ruski primanjkljaj v sodelovanju v evropskih povezovalnih procesih, v drugem primeru pa gre za obliko strateškega sodelovanja z enim največjih bodočih akterjev, tj. s Kitajsko. Slednje pomeni izražanje vpliva na obravnavane procese na globalni ravni in zadeva tudi
direktno v evropski odnos z ZDA.

PROBLEM ZMOGLJIVOSTI IN POMEN ZAHODNEGA BALKANA
V evroatlantskem prostoru je v strukturnem smislu že dalj časa kljub
močni soodvisnosti akterjev očiten razkorak med zmogljivostmi ZDA (in
tudi Kanade) na eni strani ter evropskih članic zveze Nato na drugi. Navesti je mogoče najmanj dva razloga za takšno stanje, in sicer prvič je to
obstoj opazne razlike v višini sredstev, ki jih obe omenjeni skupini namenjata za obrambne izdatke, in drugič so to bistveno manjša vlaganja v
razvoj znanosti in raziskav ter njihova manjša in razdrobljena aplikativnost v evropskem delu zavezništva. To je še najbolj očitno v logističnem
primanjkljaju Evrope glede strateškega zračnega in pomorskega transporta, kjer je bila operacija v Afganistanu doslej najbolj nazoren in prepričljiv, a deloma tudi presenetljiv pokazatelj navedenega.
Pri zmogljivostih, kar je zraven politične volje (ki se kaže skozi učinkovitost sistema odločanja) ključnega pomena za doseganje evropske varnosti,
je pomemben premik nastal z dogovorom po vzpostavitvi Natovih reakcijskih sil in tudi z oblikovanjem ambicije EU, da razvije celoten spekter operacij vojaškega in civilnega kriznega upravljanja. Iz slednjega izhaja načrt
razvoja obrambnih zmogljivosti EU in aktivnosti po razvoju sil za hitro posredovanje. V minulem poldrugem letu je zato intenzivno sodelovanje in
povezovanje med obema organizacijama, kljub občasnem nasprotovanju
nekaterih članic, pripomoglo k političnemu spoznanju, da je to edini način
krepitve evropske varnostni. Konkreten odraz spoznane nuje po sodelovanju na vseh področjih izhaja iz t. i. koncepta »enovitega nabora sil« (Single
Set of Forces). To sodelovanje pa s tem tudi zastavlja osnove za odpravljanje nepotrebnega podvajanja v zmogljivostih obeh organizacij. Nadaljnji
obstoj podvajanja bi zagotovo zelo oslabil praktične učinke zavzemanja za
stabilnost in varnost Evrope oz. učinkovitost tovrstnih procesov.
Zagotovo pa v trenutni fazi razvoja evropskih varnostnih procesov
vprašanje zmogljivosti in njihovega nepodvajanja med Natom in EU ostaja eno od ključnih. Od njegovega racionalnega reševanja je v veliki meri
odvisna konkretna učinkovitost teh procesov. Slednje pa je še pomembneje, če pritrdimo domnevi, da obstaja močan vtis, kako so globalna
zavzemanja za varnost vedno bolj odvisna od pravočasnih regionalnih
aktivnosti. Te je namreč mogoče razumeti kot blažilce konfliktov, hkrati
pa dejavnost regionalnih igralcev krepi varnostno mreženje okoli kriznih
točk. V ta okvir sodi tudi pomislek, v koliki meri so akterji, ki zasedajo
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nižje horizontalne ravni znotraj regionalnih ravni, o čemer je bil govor pri
kompleksnosti, sposobni delovati drugače kot v ožjem regionalnem
polju, kakršno je Zahodni Balkan.
Navedeno je zato posebej očitno in uporabno na primeru Zahodnega
Balkana, ki tudi po obeh nedavnih in že večkrat omenjanih širitvah ostaja odprto območje zagotavljanja evropske varnosti z močnimi vplivi na
širšo regijo. Narava evropskih varnostnih procesov je bila v minulem desetletju v veliki meri določana ravno z razvojem položaja na Balkanu, ki
se je šele v drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja stabiliziral
in pozneje prešel v relativno razpoznavno postkonfliktno fazo. Vendar
pa ni dvoma, da bo tudi v naslednjih dveh, če ne celo več desetletjih,
treba upravljati varnostne procese v tem delu kontinenta z aktivno navzočnostjo evropskih varnostnih institucij.
Splošno, čeprav ni rečeno, da tudi dokončno in vsestransko umirjanje
konfliktov na Zahodnem Balkanu je soodvisno povezano z razvojem nadaljnje navzočnosti mednarodne skupnosti. Pri zagotavljanju trde varnosti je bil najpomembnejši dosedanji premik omogočen z vzpostavitvijo
mehanizma »Berlin +«, ki, kot rečeno, zagotavlja EU, da z uporabo mehanizmov zveze Nato (in brez Natovega siceršnjega sodelovanja) izvaja varnostne operacije in upravlja varnostne procese. Prvi konkretni preizkus v
Makedoniji je pokazal pozitivne rezultate, kar je spodbudilo načrtovalce
teh procesov k pripravi podobne operacije v BiH. Po koncu mandata
Sforja bo EU predvidoma na začetku prihodnjega leta prevzela upravljanje varnostnih procesov v BiH, kar bo bistveno bolj zahtevno kot predhodna operacija v Makedoniji. Na to vplivajo zapletena notranjedržavna
struktura v BiH, njena velika občutljivost, a tudi odvisnost od dogajanja v
neposredni soseščini, in poslabšan varnostni položaj na Kosovu. Obstaja
pa tudi povratno dejstvo: uspešna izvedba omenjene operacije bo prav
gotovo spodbudno vplivala na varnost in stabilnost preostalega Zahodnega Balkana. Vendar pa je takšen razvoj upravljanja varnostnih procesov
skorajda nujen, če se hoče Evropa po eni strani vzpostaviti kot učinkovit
varnostni akter in po drugi strani izkazati svojo verodostojnost po tovrstnih globalnih ambicijah (npr. operacije v Afriki).

SKLEP
Verjetno lahko s precejšnjo gotovostjo zapišemo, da bo trenutna narava
evropskih varnostnih procesov na splošni ravni še nekaj časa, najmanj
kratkoročno, obdržala pretežni del sedanje podobe. Tako zastavljen oz.
vsaj razumljen njihov razvoj je seveda pomemben zaradi umirjanja razmer na Zahodnem Balkanu in zaradi aktivnosti Evrope v njenih sosednjih regijah (Zakavkazje in Bližnji vzhod, tudi Centralna Azija). Če se v
sklepni misli deloma osredotočimo na Zahodni Balkan, moramo poudari-
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ti, da je treba v sedanji fazi tamkajšnjo situacijo obravnavati celovito in
upoštevaje njeno notranjo razslojenost. Zaradi delovanja sistema veznih
posod je celovit pristop nujen, hkrati pa bo napredek mogoč s selektivno
usmeritvijo na tri kandidatke za članstvo v Natu (Hrvaška, Makedonija,
Albanija) in dve kandidatki za članstvo v PzM (BiH in SČG). Njihova
perspektiva in ambicija po članstvu v EU deluje pri tem zelo komplementarno, še zlasti upoštevaje enak cilj Romunije in Bolgarije, ki pa sta v
slednjem procesu zaradi statusa kandidatk že zelo napredovali. Napredek v približevanju navedenih držav omenjenima integracijama bo vsekakor povečal učinke komplementarnosti teh procesov. Kar se zlasti
obeh kandidatk za članstvo v PzM tiče, pa je treba dodatno poudariti, da
v samo središče razvoja oz. sprememb sodi spoznanje o zamenjavi konfliktnosti s sodelovanjem. Zgodovinska izkušnja na tem področju je ustvarila konfliktnost kot pomembno vrednoto, v sedanjem obdobju pa je
njena zamenjava s sodelovanjem nujna in neizogibna. To je sicer najbolj
očitno pri obeh navedenih državah, velja pa za celotno območje. Ne
nazadnje je to tudi eno temeljnih sporočil o načinu delovanje znotraj
evropskih integracij. Morda pa bi s tem spoznanjem lahko tudi dodali
pomembno specifiko k obravnavani naravi evropskih varnostnih procesov, namreč, da brez sodelovanja ti ne morejo biti uspešni.
Sodelovanje je torej širši imperativ delovanja: »V dosedanji zgodovini,
tako v preteklih stoletjih, ko so si evropske nacionalne države skozi medsebojna konfliktna razmerja prizadevale doseči prevlado na evropskem
kontinentu, kot v drugi polovici preteklega stoletja, ko je postalo očitno,
da je stabilnost tega kontinenta odvisna od globalnih razmerij in od dejstva, ali bo evropskim nacionalnim državam s pospešenim povezovanjem
uspelo odpraviti vzroke za uporabo vojne kot sredstva za urejevanje medsebojnih razmerij, se je potrdilo, da je evropsko varnost mogoče doseči s
komplementarnim delovanjem nacionalnih in mednarodnih subjektov«
(Jazbec 2002: 221). Nadaljnji razvoj tu obravnavanih procesov bo verjetno
šel, če posplošimo, v smer večje racionalizacije, preglednosti in ciljnosti.
To bo gotovo po eni strani vplivalo na zmanjševanje tekmovalnosti med
posameznimi akterji (ki sicer ne sega v območje splošne značilnosti), po
drugi strani pa prispevalo k večji učinkovitosti. Navedena predpostavka
seveda nikakor ne obljublja hitre in lahke poti, zagotovo pa ponuja obilo
možnosti za podrobne in zlasti primerjalne raziskave zapletenosti evropskih varnostnih procesov.
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SUMMARY:
European security processes: general characteristics
Basic general characteristic of the European security processes as a
whole in their current phase is their complementary status. One
could argue that European security could only be achieved through
complementary work of national and international subjects. This is
being expressed above all in the functioning of NATO, the EU and
OSCE, which could be defined as the European security triangle.
Some other most important current features of these processes are
complexity, intensity and their complicated status. They all refer to
the growing number of security players, various levels of their activity, their partially overlapping competences and still not clearly defined and developed cooperation. There is an obvious capability gap
between USA and European members of the Alliance. Two primary
reasons are much lower defence expenditures among European members as well as their lower research funds. Cooperation between
NATO and the EU is increasing also due to establishment of NATO
Response Forces and the development of the EU crisis management
system. Global security depends much on the activity of local players, what strengthens the security networking around hot spots.
The Western Balkans, which remains an open security issue in Europe, is a clear illustration of the above mentioned. European security processes in the past decade have been marked significantly by
the development in the Western Balkans. An active future presence
of the international community is still much needed. The first test of
»Berlin +« instrument in Macedonia showed encouraging results. For
this reason the handover from SFOR to EUFOR in BiH could
influence the positive development of situation in BiH and in the
Western Balkans as well.
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SKUPNA EVROPSKA VARNOSTNA
IN OBRAMBNA POLITIKA:
DOSEŽKI, IZZIVI IN DILEME V LUČI
UČINKOVITEGA KRIZNEGA MENEDŽMENTA
IZTOK PREZELJ*
EU postopoma oblikuje mehanizme in instrumente, ki ji omogočajo,
da postaja globalni varnostni dejavnik. S širjenjem članstva v EU je
postalo očitno, da je treba tudi funkcionalno širjenje institucije, saj se
bo le tako mogoče učinkovito spopadati z grožnjami in krizami iz sodobnega varnostnega okolja. V tem smislu je ključnega pomena sprejetje Evropske varnostne strategije, ki se je oblikovala predvsem na
podlagi zavedanja potrebe s strani evropskih voditeljev po obstoju
skupne analize varnostnega okolja in skupne strategije pri spopadanju s sodobnimi grožnjami mednarodni varnosti. Poleg tega je EU
oblikovala nekatere mehanizme za vojaški in civilni krizni menedžment (npr. Politični in varnostni odbor, Vojaški odbor, Odbor za
civilne vidike kriznega menedžmenta, Vojaški štab itd.), izvedla nekaj
operacij kriznega menedžmenta, sprejela akcijski načrt in strategijo
boja proti širjenju orožja za množično uničevanje, oblikovala sile za
hitro posredovanje, mehanizme za sodelovanje in koordiniranje z
zvezo Nato, vzpostavila sistemski okvir izvajanja vaj kriznega
menedžmenta, naredila nekatere korake pri usklajevanju evropske
obrambne industrije, izboljšala obveščevalno sodelovanje itd. EU iz
leta v leto pridobiva izkušnje iz odzivanja na posamezne krize, kar se
evidentno že izraža v posameznih sistemskih in funkcionalnih rešitvah v okviru drugega stebra, ki pokriva Skupno evropsko varnostno in obrambno politiko, kar bi v končni fazi morda utegnilo voditi k
oblikovanju »Evropske varnostne in obrambne unije«. Hkrati pa se v
zvezi z naštetimi pozitivnimi premiki porajajo številne dileme in
problemi, ki jih bo treba v bližji prihodnosti razrešiti, kar bo tudi
naloga RS. Cilj prispevka je pregledno analizirati ključne dosežke EU
na področju skupne evropske varnostne in obrambne politike in
izpostaviti temeljne dileme, ki se pri tem pojavljajo.
*
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UVOD
EU postopoma oblikuje mehanizme in instrumente, ki ji omogočajo, da
postaja globalni varnostni dejavnik. Vzporedno s širjenjem članstva v EU
je postalo očitno, da je potrebno tudi funkcionalno širjenje institucije, saj
bo le tako mogoče zagotoviti učinkovito soočanje z varnostnimi grožnjami iz sodobnega varnostnega okolja. Vendar EU med hladno vojno ni
pomenila evropske varnostne organizacije, kot sta bili Zahodnoevropska
unija (ZEU) in Nato. Takrat sta v Evropi obstajala celo dva člena 5, ki sta
predvidevala kolektivno samoobrambo v primeru oboroženega napada:
člen 5 Washingtonske pogodbe (Nato) in člen 5 Bruseljske pogodbe
(ZEU). EU pa je v širšem varnostnem smislu prispevala le k zagotavljanju
gospodarske stabilnosti dela evropske celine. Poleg tega tudi ni imela
vzpostavljenih (kaj šele sistematiziranih) stikov z ZEU in zvezo Nato, ki
sta prav tako imela sedeža v Bruslju. Varnostna situacija po koncu hladne vojne je prisilila in hkrati omogočila EU, da razvije mehanizme za
usklajevanje mnenj in aktivnosti v zvezi z reševanjem kriz v neposrednem varnostnem okolju. To se je najprej pokazalo z razvojem Skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP), pozneje pa še Skupne evropske
varnostne in obrambne politike (SEVOP).1 V bistvu so bile varnostne
krize (npr. vojna v Sloveniji leta 1991, vojna na Hrvaškem, vojna v BIH,
kriza na Kosovu 1999, iraška kriza, vojna v Afganistanu ipd.) kot nekakšen mikrokozmos, v katerem so se oblikovale nove funkcije obstoječih
mednarodnih organizacij in tudi odnosi ter razmerja med njimi (npr. EUOZN, EU-Nato, EU-OVSE, EU-ZEU itd.). Mednarodno reševanje kriz na
območju nekdanje Jugoslavije je opozorilo na nesorazmerje med gospodarsko in politično močjo EU ter »varnostno« močjo EU. EU v osnovi ni
bila sistemsko in strateško pripravljena odgovarjati na te krize in v tem
smislu na izzive spreminjajočega se varnostnega okolja. Razočaranje in
frustracija ob nemoči in nezmožnosti EU za učinkovito in vplivno odzivanje na krize sta pripeljala do velikih sprememb na področju drugega stebra EU. To je bilo mogoče zaradi kombinacije velikega motiva članic EU
po razvoju SZVP in SEVOP, pristanka ZEU za lastno ukinitev in prenos
nekaterih temeljnih funkcij na EU, podpore Londona in podpore zveze
Nato za razvoj SEVOP.
Podpora Londona je bila izjemno pomembna za razvoj evropskega
obrambnega projekta. Do izraza je prišla v deklaraciji iz britansko-francoskega vrha v St. Malu decembra leta 1998, kjer sta državi sklenili, da
mora EU pridobiti celovito vlogo na mednarodnem prizorišču, kar pomeni tudi postopno oblikovanje obrambne politike v okviru SZVP, zmogljivosti za avtonomno delovanje pri kriznem menedžmentu, odgovarjajoče
1

Za razvoj SZVP sta pomembni predvsem Maastrichtska in Amsterdamska pogodba.
Prva je vzpostavila SZVP, druga pa konkretizirala njene funkcije in oblike.
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strukture, zmogljivosti za situacijsko analiziranje, strateško načrtovanje,
obveščevalno delovanje ipd. (Declaration from British-French Summit,
St. Malo, 1998). V tem duhu je tudi zveza Nato na vrhu v Washingtonu
aprila 1999 podprla odločitev EU za razvoj SEVOP. Zveza Nato je podprla
možnost avtonomne vojaške akcije EU v primerih, ko Nato kot celota ni
vpleten v reševanje kriznega primera. Hkrati pa je zveza poudarila, da je
treba zagotoviti preglednost tovrstnih procesov v EU, preprečiti podvajanje in zagotoviti mehanizme za vzajemno posvetovanje. Ugotovljeno je
bilo tudi, da močnejša evropska vloga na varnostnem področju pripomore tudi k vitalnosti zveze Nato v 21. stoletju (North Atlantic Council Summit – Final Communique, 1999). Nekatere države Nata so SEVOP podprle celo zato, ker so menile, da prepad med evropskimi in ameriškimi
vojaškimi zmogljivostmi ogroža tudi samo zvezo Nato (glej Haine, 2003).
Nadaljnji ključni korak na poti k oblikovanju SEVOP je bil narejen na
vrhu v Colognu 1999, ki je potekal takoj po vojni na Kosovu. Države EU
so sprejele sklep o krepitvi SZVP na področju skupne evropske varnostne in obrambne politike, kar je zahtevalo oblikovanje primernih odločevalskih teles in zmogljivosti za avtonomno vojaško delovanje. Sprejeta je
bila odločitev o dokončni integraciji Petersberških nalog ZEU (humanitarne in reševalne naloge, naloge ohranjanja miru, krizni menedžment in
vzpostavljanja miru) v preoblikovano EU. Petersberške naloge so bile
vključene že v Amsterdamsko pogodbo, ki je postala veljavna tudi leta
1999 (Declaration of the European Council on Strengthening the Common European Policy on Security and Defence, 1999). S tem pa je ZEU
praktično izgubila smisel obstoja, ki si ga je pridobila po koncu hladne
vojne. Nadaljnji pomembni koraki so bili narejeni na decembrskem helsinškem vrhu, ko je bil sprejet naslovni cilj za oblikovanje vojaških zmogljivosti EU (Presidency Conclusions, European Council, Helsinki, 1999),
in zasedanjih v Santa Maria da Feiri in Nici leta 2000, kjer je bila dokončno določena struktura za SEVOP. Teroristični napad na Svetovni trgovinski center in Pentagon je vplival predvsem na razvoj tretjega stebra EU,
in ne toliko na drugi steber. To pomeni, da se je EU po 11. septembru bolj
osredotočala na razvoj lastnih zmogljivosti na področju boja zoper terorizem. Leto 2003 pa je bilo na področju SEVOP znova prelomno. Intervencija v Iraku je znotraj EU povzročila izrazita nesoglasja, vendar pa je po
drugi strani prišlo do izjemnega napredka na področju SZVP in SEVOP.
V tem smislu je ključnega pomena sprejetje Evropske varnostne strategije, ki se je oblikovala predvsem na podlagi zavedanja potrebe evropskih
voditeljev po obstoju skupne analize varnostnega okolja in skupne strategije pri spopadanju s sodobnimi grožnjami mednarodni varnosti. Poleg
tega je EU dokončno oblikovala nekatere mehanizme za vojaški in civilni
krizni menedžment (npr. Politični in varnostni odbor, Vojaški odbor,
Odbor za civilne vidike kriznega menedžmenta, Vojaški štab itd.), izvedla nekaj operacij kriznega menedžmenta (Concordia, Proxima, Artemis
in EUPM), sprejela strategijo in akcijski načrt boja proti širjenju orožja za
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množično uničevanje, oblikovala sile za hitro posredovanje, mehanizem
za sodelovanje in koordiniranje z zvezo Nato (Berlin plus), vzpostavila
sistemski okvir izvajanja vaj kriznega menedžmenta, naredila nekatere
korake pri usklajevanju evropske obrambne industrije, izboljšala obveščevalno sodelovanje itd. 4EU torej iz leta v leto pridobiva izkušnje iz
odzivanja na posamezne krize, kar se evidentno že izraža v posameznih
sistemskih in funkcionalnih rešitvah na varnostno-obrambnem področju, kar bi v končni fazi morda utegnilo voditi k oblikovanju »Evropske
varnostne in obrambne unije«. Hkrati pa se v zvezi z naštetimi pozitivnimi premiki porajajo številne dileme in problemi, ki jih bo treba v bližji
prihodnosti razrešiti. S temi dilemami se bo morala soočiti tudi RS kot
nova članica EU. Cilj prispevka je pregledno analizirati ključne dosežke
in izzive EU na področju SEVOP in izpostaviti temeljne dileme, ki se pri
tem pojavljajo.

EVROPSKA VARNOSTNA STRATEGIJA
Iraška kriza je spodbudila pripravljenost držav EU za podporo bolj aktivne politike na varnostnem področju, poleg tega pa si razširjena EU ne
more več privoščiti izogibanja odgovornosti za globalno varnost. Tako je
bila oblikovana Evropska varnostna strategija.2 Gre za zgodovinski dokument EU, saj je prvič v zgodovini prišlo do oblikovanja krovnega dokumenta na varnostnem področju. Pomen te strategije bi lahko pogojno
enačili celo s pomenom nacionalnih varnostnih strategij v državah članicah EU. Sama strategija presega stebrno strukturiranost EU, kar pomeni,
da identificira grožnje in odzive s področij drugega in tretjega stebra. V
prvem delu je izpostavljena ocena sodobnega varnostnega okolja in
ključnih groženj evropski varnosti. V tem delu je bistvenega pomena
ugotovitev, da je EU vedno bolj ranljiva in dojemljiva za spremembe na
globalni ravni. Ključne identificirane grožnje evropski varnosti so terorizem, širjenje orožja za množično uničevanje, regionalni konflikti, razpad
držav in organizirani kriminal. Še posebej pomembna je ugotovitev, ki je
v duhu sodobnih znanstvenih ugotovitev, da je kombinacija navedenih
groženj še posebej nevarna. V drugem in tretjem delu strategije so identificirani strateški cilji in načela odzivanja EU na identificirane grožnje varnosti. Bistveno pri tem je, da se je EU zavestno odločila za bolj proaktivno delovanje v smeri preprečevanja nastanka kriz in konfliktov in da
vsaka od imenovanih groženj zahteva specifično kombinacijo instrumentov EU (npr. spopadanje s terorizmom zahteva kombiniranje obveščeval2

Iraška kriza je namreč opozorila na nemoč EU, če ni politične enotnosti in če ni
strateškega koncepta, ki bi usmerjal njeno delovanje. Širitev EU pa bo organizacijo
približala kritičnim območjem, kar pomeni večjo izpostavljenost in odgovornost za
reševanje problemov v neposrednem varnostnem okolju.
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nih, policijskih, pravosodnih, vojaških in drugih instrumentov EU). EU
ugotavlja tudi, da je v njenem interesu stabilnost sosednjih držav in da se
s širjenjem približuje nestabilnim področjem. Izražena je tudi želja, da
mora biti EU sposobna izvajati nekaj sočasnih operacij (glej European
Security Strategy – A Secure Europe in a Better World, 2003).
Istega dne kot Evropska varnostna strategija je bila sprejeta tudi Strategija boja proti širjenju orožja za množično uničevanje, v kateri je ugotovljeno, da nekateri dejavniki (teroristične skupine in določene države)
želijo pridobiti tovrstno orožje in z njim posredno ali neposredno ogrožati EU ali njene interese. Širjenje orožja za množično uničevanje je nevarno, ker povečuje verjetnost njegove uporabe. V strategiji še posebej pridejo do izraza preventivne dejavnosti EU, ki zmanjšujejo možnosti za
širjenje orožja za množično uničevanje (glej EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction, 2003). Za uresničevanje lastnih
ciljev pa mora EU posedovati zadostne zmogljivosti.

ZMOGLJIVOST EU ZA IZVAJANJE SEVOP
V okviru EU lahko razlikujemo med vojaškim in civilnim kriznim menedžmentom ter v tem smislu med vojaškimi in civilnimi zmogljivostmi
za krizni menedžment. Za uresničevanje splošnega cilja EU iz Cologna
glede zmogljivosti za samostojno vojaško akcijo, podprto z lastnimi oboroženimi silami, je bil na helsinškem vrhu leta 1999 sprejet naslovni cilj
za oblikovanje vojaških zmogljivosti EU. Poimenovan je bil helsinški naslovni cilj (Helsinki Headline Goal). S tem ciljem je bilo predvideno oblikovanje vojaške sile za hitro posredovanje (Rapid Reaction Force) do leta
2003 za izvajanje petersberških nalog, ki bi štela med 50.000 do 60.000
vojakov in ki bi jo bilo mogoče namestiti v 60 dneh ter vzdrževati leto dni
(Presidency Conclusions, European Council, Helsinki, 1999). EU naj bi
bila do leta 2003 popolnoma sposobna izvajati celoten spekter petersberških nalog. Za uresničitev tega cilja so morale članice EU prispevati
svoje vojaške zmogljivosti, kar je potekalo v okviru periodičnih konferenc o prispevanju vojaških zmogljivosti, ki so bile leta 2000, 2001 in
2003.3 Helsinški katalog sil (Helsinki Force Catalogue) je tako obsegal
nabor 100.000 vojakov, 400 letal in 100 ladij, kar je bilo v okviru omenjenih konferenc dokaj hitro doseženo. V kvantitativnem smislu je EU torej
dokaj hitro dosegla helsinški naslovni cilj, problem pa se je pojavil na
kakovostni ravni, kjer se je izpostavilo kar nekaj pomanjkljivosti. Za
3

Za več o konferencah za pridobivanje vojaških zmogljivosti glej Summary of Interventions of Javier Solana, Capability Improvement Conference, 2001; Declaration
on EU Military capabilities, Capability Improvement Conference, Brussels, 2003;
Statement on Improving European Military Capabilities, Capability Improvement
Conference, 2001.
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usklajevanje procesa dopolnjevanja kakovostnih pomanjkljivosti je bil
vzpostavljen Akcijski načrt za evropske zmogljivosti (ECAP), ki je obsegal delovanje 19 panelov in 10 projektnih skupin, ki so prispevali k
zmanjševanju pomanjkljivosti. Vendar pa helsinški naslovni cilj ni bil popolnoma dosežen do leta 2003. Na konferenci o vojaških zmogljivostih v
letu 2003 je bilo namreč ugotovljeno, da EU sicer poseduje operativne
zmogljivosti na celotnem spektru Petersberških nalog, ki pa so omejene z
identificiranimi pomanjkljivostmi.4
Na področju civilnih zmogljivosti za krizni menedžment so bila na zasedanju v Santa Maria da Feiri opredeljena štiri prednostna področja, ki
naj bi jih dosegli do leta 2003. Na policijskem prednostnem področju si
je EU zadala cilj oblikovati nabor 5.000 policistov za izvajanje civilnega
kriznega menedžmenta, od katerih bi jih bilo 1000 pripravljenih za
posredovanje v 30 dneh od poziva. Na prednostnem področju krepitve
vladavine prava je bil postavljen cilj oblikovanja nabora okrog 300 tožilcev, sodnikov in upravnikov zaporov, na področju civilne administracije
pa cilj oblikovanja mehanizma selekcioniranja, urjenja in vodenja strokovnjakov za civilno administracijo, ki bi v operacijah EU skrbeli za nemoteno delovanje ali vzpostavitev civilne administracije na kriznem žarišču. Tudi na področju civilne zaščite je bilo predvideno oblikovanje
določenih operativnih zmogljivosti v obliki dveh do treh ocenjevalnih oz.
koordinacijskih skupin z odzivnim časom treh do sedmih ur, intervencijskih ekip v obsegu do 2000 oseb ipd. (Presidency Conclusions, European
Council, Santa Maria da Feira, 2000). Tudi na civilnem področju je bila
uvedena procedura za pridobivanje zmogljivosti, vendar pa izpolnjevanje
zastavljenih ciljev na civilnem področju ni toliko problematično kot na
vojaškem.
Nadaljnji načrti EU na področju zmogljivosti so zelo ambiciozni. To se
izraža tudi v dejstvu, da so se obrambni ministri 25 držav članic v maju
2004 z opredelitvijo naslovnega cilja 2010 (Headline Goal 2010) obvezali,
da se bo EU do leta 2010 sposobna odzivati na krize po vsem svetu. Med
naloge, ki jih bo sposobna izvajati na globalni ravni, sodijo človekoljubne
in reševalne naloge, krizni menedžment, mirovne operacije in združene
razoroževalne operacije. EU bi morala biti sposobna sprejeti odločitev za
začetek izvajanja omenjenih nalog v največ 5 dneh, na terenu pa naj bi se
akcije začele najpozneje v 10 dneh po sprejemu odločitve za aktiviranje.
SEVOP se s to odločitvijo dejansko širi na ves svet. Razlog temu niti ni
nujno samo ambicioznost voditeljev držav EU, ampak tudi dejstvo, da
razviti vojaški mehanizmi že presegajo trenutne potrebe v JVE.

4

V okviru oblikovanja vojaških zmogljivosti EU je bil postavljen tudi cilj krepitve
obrambne industrije, kar pa ni predmet obravnave tega članka.
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STRUKTURA EU NA PODROČJU SEVOP
Za izpolnjevanje zadanih ciljev je morala EU oblikovati določene strukturne mehanizme za odločanje in izvajanje odločitev na politični in operativni ravni. Najpomembnejši so: Politični in varnostni odbor, Situacijski center, Vojaški odbor, Vojaški štab, Odbor za civilne vidike kriznega
menedžmenta in Satelitski center EU. Koordinator za SEVOP je visoki
predstavnik EU za SZVP oz. generalni sekretar, kar pomeni, da našteti
organi delujejo v okviru Sekretariata EU. Zasedanje EU v Nici leta 2000
je igralo pomembno vlogo pri opredeljevanju nalog omenjenih strukturnih elementov. Seveda pa ključne politične in strateške usmeritve na
področju SEVOP dvakrat na leto sprejema Evropski svet, ki ga sestavljajo
najvišji politični voditelji držav članic EU. Pomembno vlogo pri političnem usmerjanju SEVOP igra tudi Svet ministrov oz. Svet EU, ki se lahko
večkrat sestaja v različnih zasedbah. Za SEVOP sta pomembni predvsem
zasedbi obrambnih in zunanjih ministrov. Predsedstvo sveta rotira med
članicami vsakih šest mesecev. Predsedujoči sveta vodi trojko, ki jo
sestavlja še predstavnik naslednje predsedujoče države in tudi Visoki
predstavnik za SZVP. Za izvajanje SZVP (SEVOP) je predvsem odgovorno predsedstvo oz. Svet EU. Evropska komisija prek štirih komisarjev in
direktoratov sicer izvaja nekatere funkcije, ki so povezane z zunanjimi
odnosi EU, vendar varnostni vidiki teh odnosov ostajajo na meddržavni
ravni, torej v pristojnosti Sveta EU in ne komisije.5
Politični in varnostni odbor je ključno telo EU za vodenje in koordinacijo SZVP, SEVOP in v tem okviru kriznega menedžmenta EU. Ustanovljen je bil na začetku leta 2001 in je nadomestil začasni Politični in varnostni odbor, ki je bil ustanovljen leto pred tem. Člani odbora so stalni
veleposlaniki držav članic, ki se sestajajo dvakrat na teden v Bruslju,
predseduje pa jim predsedujoča država. Njegove temeljne naloge pa so
spremljanje mednarodne situacije na področju SZVP, pomoč pri oblikovanju politik EU, nadzor uresničevanja politik, usmerjanje delovanja drugih nižjih odborov v okviru SEVOP (še posebej Vojaškega odbora in
Odbora za civilne vidike kriznega menedžmenta) in, kar je še posebej
pomembno, usklajevanje civilnih in vojaških vidikov kriznega menedžmenta EU (glej Council Decision of 22 January 2001 setting up the Politi5

Odbor štirih združuje komisarje za zunanje odnose, širitev, razvoj in humanitarno
pomoč ter trgovino.Vloga komisije na področju SZVP je podobna vlogi držav članic,
saj lahko (podobno kot članice) le oblikuje predloge svetu in zahteva izredna zasedanja sveta. Seveda pa igra komisija pomembno vlogo pri upravljanju proračuna za
SZVP, poleg tega pa ima na voljo nekatere lastne mehanizme za krizni menedžment, kot so Enota za preprečevanje konfliktov in krizni menedžment, EUROPEAID oz. mehanizem za hitro odzivanje s finančnimi sredstvi (Rapid Reaction
Mechanism) in ECHO za koordiniranje humanitarne pomoči (EU Crisis Response
Capability: Institutions and Processes for Conflict Prevention and Management,
2001: 15).
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cal and Security Committee, 2001). V EU je bil leta 2003 oblikovan tudi
praktični okvir za civilno-vojaško koordinacijo, ki zagotavlja koherentnost delovanja civilnih in vojaških instrumentov SEVOP.
Vojaški odbor je najvišje vojaško telo EU, ki ga vodi general s štirimi
zvezdicami. Sestavljajo ga načelniki generalštabov, ki se sestanejo nekajkrat na leto, sicer pa vsakodnevno delo opravljajo delegirani vojaški
predstavniki. Med bistvene naloge odbora sodijo vojaško svetovanje Političnemu in varnostnemu odboru, usmerjanje izvajanja vojaškega kriznega menedžmenta, nadziranje načrtovanja vojaških vidikov kriznega
menedžmenta itd. (Council Decision of 22 January 2001 setting up the
Military Committee of the EU, 2001).
Slika 1: Struktura Sveta EU za SZVP in SEVOP (EU Crisis Response
Capabilities: An Update, 2002: 17; EU Crisis Response Capability: Institutions and Processes for Conflict Prevention and
Management, 2001).
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Odbor za civilne vidike kriznega menedžmenta opravlja podobno delo,
vendar na področju civilnega kriznega menedžmenta. Ustanovljen je bil
maja 2000, odgovoren pa je za usmerjanje policijskih operacij, napotitve
enot civilne zaščite, pravosodnih uslužbencev in administrativnega osebja na krizna žarišča. Poleg tega je odgovoren za vzpostavitev in delovanje
celotnega sistema za civilni krizni menedžment v EU, kar vključuje tudi
oblikovanje zmogljivosti na tem področju, enotnega sistema usposabljanja osebja pred napotitvijo ipd. Prav tako je odgovoren Političnemu in
varnostnemu odboru.
Vojaški štab pomeni povezavo med vojaškim odborom in dejanskimi
vojaškimi zmogljivostmi (enotami). Vodi ga general s tremi zvezdicami,
temeljne naloge pa so usmerjanje vojaških operacij, poročanje Političnemu in varnostnemu odboru in načrtovanje operacij v okviru Petersberških nalog (glej Council Decision of 22 January 2001 on the establishment
of the Military Staff of the European Union, 2001). Pri načrtovanju in vodenju operacij pa ima pomembno vlogo seveda tudi Poveljnik operacije
(Operations Commander), ki je določen za izvedbo posamezne vojaške
operacije v imenu EU.
Vojaške operacije izvajajo že omenjene sile za hitro posredovanje.
Obrambni ministri držav članic pa so aprila 2004 v kontekstu nadaljnjega razvoja teh sil podprli načrt Velike Britanije, Francije in Nemčije za ustanovitev 6 do 7 bojnih skupin (battle groups) po 1.500 vojakov v okviru
sil za hitro posredovanje, ki naj bi postale operativne v letu 2007. Načrt
predvideva, da bo bojne skupine mogoče namestiti v 15 dneh po sprejemu sklepa EU in jih vzdrževati na kriznem žarišču do 30 dni (oz. 120 dni
z rotacijami). Model za oblikovanje tovrstnih sil je predstavljala organizacija intervencije EU v Kongu pod vodstvom Francije.
Satelitski center EU ni nova organizacija, saj je leta 2001 prešel iz
strukture ZEU v EU. Gre za agencijo, ki deluje v okviru Sveta EU, kar pomeni, da je pod nadzorom generalnega sekretarja in Političnega ter varnostnega odbora. Sedež ima Torrejonu v okolici Madrida, njena temeljna
naloga pa je pomoč pri odločanju EU prek analize satelitskih posnetkov,
zgodnje opozarjanje, izvajanje splošnega varnostnega nadzora, verifikacija varnostnih sporazumov in širjenja orožja, nadzor okolja, podpora
boju zoper mednarodni terorizem, pomoč pri vajah EU itd. (glej Council
Joint Action of 20 July 2001 on the Establishment of a EU Satellite Center, 2001). Vloga satelitskega centra se bo v prihodnosti povečevala, kar
je povezano tudi z zastavljenim razvojem »skupne evropske vesoljske
varnostne politike« (Common European Space and Security Policy), ki
nastaja s konvergenco Evropske vesoljske politike in SEVOP. Do konvergence prihaja zaradi naraščajočega prepričanja, kako koristna je vesoljska tehnologija pri zagotavljanju evropske varnosti ter da so nacionalne
vesoljske politike preslabo povezne, kar zmanjšuje in draži domet EU na
področju prodiranja v vesolje. V tem okviru je pomembna tudi možnost
EU, da v varnostnem smislu doseže višjo stopnjo avtonomije, kar je
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vidno z razvojem projektov GALILEO in GMES, ki bosta omogočala
neodvisno satelitsko navigacijo in opazovanje okolja. Na področju satelitske navigacije so vojske držav EU namreč še vedno odvisne od ameriškega GPS (za več o tem glej Space and Security Policy in Europe, 2003).
Svet EU je junija 2003 v Solunu eksplicitno potrdil relevantnost povezave
med vesoljskimi aplikacijami in evropskimi zmogljivostmi za krizni menedžment (glej Presidency Report on ESDP, Solun, 20. junij 2003).
Na tej točki moramo omeniti še Inštitut za varnostne študije EU, ki je v
Parizu. Inštitut je leta 2001 prav tako prešel iz strukture ZEU v EU, v
statusnem smislu pa pomeni avtonomno agencijo EU, kar pomeni intelektualno svobodo raziskovalcev pri oblikovanju pogledov na evropsko
varnost. Njegova naloga je prispevati k razvoju drugega stebra EU in
evropske varnostne kulture, kar se izvaja z raziskovanjem in organiziranjem razprav (konferenc, seminarjev, delovnih skupin ipd.), svetovanjem
Svetu EU in Visokemu predstavniku za SZVP in vzdrževanjem transatlantskega dialoga (za več o tem glej Un Institut au Service de la PESC,
2002).
Izpostaviti je treba tudi funkcijo visokega predstavnika za SZVP oz.
generalnega sekretarja Sveta EU, ki je bila vzpostavljena z Amsterdamsko pogodbo. Visoki predstavnik je odgovoren Evropskemu svetu za vodenje SZVP in v tem smislu pogojno rečeno predstavlja zunanjega in
obrambnega ministra EU. Kandidata za to funkcijo potrdi tudi sam
Evropski svet. Na začetku je bil visoki predstavnik tudi hkrati generalni
sekretar ZEU, saj je bilo tako najlažje nadzirati proces prehajanja nekaterih funkcij ZEU na EU. Visoki predstavnik se večino časa ukvarja s kriznim menedžmentom in reševanjem konfliktov, njegov namestnik pa se
posveča predvsem upravljanju in podpornemu delovanju samega Sekretariata sveta EU. Sekretariat je razdeljen na direktorate, med katerimi sta
z varnostnega stališča pomembna predvsem osmi in deveti. Poleg njiju je
pomembna tudi Enota za načrtovanje politik in zgodnje opozarjanje, ki
nadzira, analizira in ocenjuje mednarodne dogodke ter opozarja na morebitne izbruhe kriz EU. Enota je neposredno odgovorna generalnemu
sekretarju (Crisis Response Capability: Institutions and Processes for
Conflict Prevention and Management, 2001: 28). V njeni sestavi deluje
Situacijski center (SITCEN), ki 24 ur na dan zbira podatke o kriznih razmerah od držav članic (oz. njihovih situacijskih centrov), organov EU,
drugih mednarodnih organizacij (oz. njihovih situacijskih centrov), medijev ipd. ter posreduje zbrane podatke odgovornim v EU, predvsem Političnemu in varnostnemu svetu ter Vojaškemu odboru. Situacijski center
lahko opravlja svojo vlogo, ker mu države poročajo o izvedenih ukrepih
in ocenah kriznih situacij.
Pomembno vlogo pri dnevnem upravljanju operacij EU igra tudi odbor
prispevajočih (Committee of Contributors), kjer razpravljajo o težavah v
zvezi z izvajanjem operacije. V primeru izbruha kriz je odzivanje EU organizirano v šest faz:
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1. faza: spremljanje situacije in zgodnje opozarjanje, kar poteka v okviru
vsakodnevnega dela;
2. faza: izdelava osnutka koncepta civilno-vojaškega kriznega menedžmenta;
3. faza: odobritev koncepta kriznega menedžmenta in izdelava strateških
opcij za civilno in vojaško odzivanje;
4. faza: sprejem odločitve o ukrepanju in načrtovanje;
5. faza: izvedba ukrepov;
6. faza: konec operacij ali sprememba težišča kriznih dejavnosti.

EVROPSKA OBRAMBNA AGENCIJA
EU predvideva ustanovitev Evropske obrambne agencije oz. Agencije za
obrambne zmogljivosti, razvoj, raziskave in oborožitveno industrijo. Dokončen sklep o njeni ustanovitvi je bil sprejet novembra 2003, samo pripravo za začetek delovanja pa izvaja posebna pripravljalna skupina.
Vodja agencije bo visoki predstavnik za SZVP, politično pa jo bodo nadzirali obrambni ministri in veleposlaniki prek Političnega in varnostnega
odbora. Ključne naloge agencije bodo razvoj evropskih obrambnih zmogljivosti (npr. usklajevanje vojaških aktivnosti, ocenjevanje zmogljivosti,
ocenjevanje prispevkov držav članic), spodbujanje evropskega sodelovanja na področju obrambne industrije (predlaganje multilateralnih projektov, koordinacija evropskih projektov, harmonizacija regulativnih okvirov za delovanje evropskega obrambnega trga ipd.), ki je v primerjavi z
ZDA absolutno fragmentirana, kar vodi k nekompatibilnosti oboroženih
sil evropskih držav ter spodbujanju raziskovanja na varnostnem področju (npr. EU je že pred ustanovitvijo delno razpisala raziskovalne projekte
na področju kriznega menedžmenta v višini 65 milijonov evrov). Pričakovani letni proračun agencije bo 25 milijonov evrov (Report on the Agency
in the Field of Defence Capabilities Development, Research, Acquisition
and Armaments, 2003; Council Decision of 17 November 2003 creating a
team to prepare for the establishment of the agency in the field of defence capabilities, development, research, acquisition and armaments,
2003).
Vendar pa so v prvi polovici leta 2004 predstavniki treh največjih
evropskih obrambnih proizvajalcev (BAE Systems, Thales in EADS) opozorili na nesmiselnost ustanavljanja agencije, če ne bo imela dejanskih
vzvodov za usklajevanje obrambne industrije. Njihov pomislek je čisto
na mestu, če upoštevamo, da je že ZEU na tem področju koordinirala
nekaj projektov združevanja evropske obrambne industrije, vendar brez
velikih uspehov.
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SODELOVANJE MED EU IN ZVEZO NATO6
EU sodeluje s številnimi mednarodnimi organizacijami pri zagotavljanju
mednarodne varnosti. EU brez tovrstnega sodelovanja ne bi zmogla doseči niti svojih najosnovnejših ciljev na varnostnem področju. Visoka
stopnja povezanosti in kompleksnosti sodobnega varnostnega okolja
zahteva in narekuje sodelovanje med mednarodnimi organizacijami pri
zagotavljanju mednarodne varnosti. Na to so opozorile že zgodnje faze
jugoslovanske krize na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. V
okviru odnosov EU z drugimi mednarodnimi organizacijami so izjemno
pomembni odnosi z zvezo Nato. V zvezi z odnosi med tema organizacijama je prelomno leto 2000, ko je EU začela pridobivati vojaške funkcije od
ZEU. Pred tem pa je Nato v varnostnem smislu sodeloval zgolj z ZEU.
Ključni premik v sodelovanju med obema organizacijama je bil storjen
decembra 2002, ko je bila sprejeta EU-NATO-deklaracija o SEVOP, s katero se uradno vzpostavi strateško partnerstvo med organizacijama, kar
temelji na vzajemnem priznanju vlog in pomenov obeh organizacij. V
tem smislu je bila poudarjena ključna vloga zveze Nato pri zagotavljanju
kolektivne obrambe in vloga obeh organizacij pri kriznem menedžmentu
v sodobnem varnostnem okolju. Deklaracija je izpostavila naslednja
temeljna načela sodelovanja:
– partnerstvo v smislu vzajemno podpirajočega sodelovanja med organizacijama, ki sta po naravi različni;
– učinkovito vzajemno posvetovanje, dialog, sodelovanje in preglednost;
– enakost in avtonomija odločanja obeh organizacij;
– spoštovanje interesov držav članic EU in zveze Nato;
6

EU poglablja svoje odnose tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami, in ne samo
z Natom. Naj omenimo skupno deklaracijo z OZN o sodelovanju pri kriznem
menedžmentu, ki je bila sprejeta na podlagi pozitivnih izkušenj s sodelovanjem pri
izvajanju EUPM v BIH in Artemis v Kongu. Z deklaracijo sta organizaciji vzpostavili
skupni posvetovalni mehanizem, ki na delovni ravni opredeljuje možnosti za intenziviranje koordinacije in kompatibilnosti na področju načrtovanja (večje sodelovanje med operativnimi načrtovalnimi celicami), urjenja (vzpostavitev skupnih standardov in postopkov za usposabljanje, uskladitev prednapotitvenih programov
usposabljanja ipd.), komuniciranja (večje sodelovanje med situacijskima centroma,
izmenjava oficirjev za zvezo, vzpostavitev dialoga med posameznimi uradniki iz
New Yorka in Bruslja) in sistematične izmenjave izkušenj pri odzivanju na varnostno okolje (glej Joint Declaration of the UN and the EU on Cooperation in Crisis Management, New York, 24. september, 2003). Koncept sodelovanja je bil opredeljen
tudi z OVSE, v okviru katerega sta bila jasno izpostavljena partnerstvo in sodelovanje med obema organizacijama, ki ju je treba poglabljati ob hkratnem izogibanju
podvajanja. Koncept predvideva različne oblike sodelovanja na politični in terenski
ravni, prav tako pa med osebjem sekretariatov obeh organizacij (glej EU-OSCE Cooperation in Conflict Prevention, crisis management and post-conflict Rehabilitation,
Bruselj, 17. november 2003). Konkretne oblike sodelovanja z OVSE pa so se oblikovale na sami terenski ravni pri izvajanju operacije Proxima in z OZN pri izvajanju
operacij Artemis ter EUPM.
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– spoštovanje načel Ustanovne listine OZN;
– celovit, pregleden in vzajemno podpirajoč razvoj vojaških zmogljivosti
obeh organizacij.
EU je v deklaraciji tudi zagotovila, da bo omogočala evropskim nečlanicam EU, ki so članice zveze Nato, sodelovanje pri SEVOP, Nato pa se je
obvezal zagotavljati dostop do lastnih načrtovalnih zmogljivosti (EUNATO Declaration on ESDP, 2002).
Marca 2003 je bil med organizacijama podpisan sporazum o varovanju
informacij, ki zagotavlja postopke varovanja izmenjanih zaupnih informacij, kar je prvi pogoj za kakršnokoli izmenjavo in vzajemno zaupanje.
V istem mesecu (17. marca) je bil sprejet tudi paket dokumentov oz. mehanizmov za sodelovanje z imenom »Berlin plus«, ki bolj natančno ureja
odnose med organizacijama. Poimenovanje Berlin plus izhaja iz dejstva
dopolnjevanja sklepov Nata iz Berlina v letu 1996, s katerimi je priznal
evropsko varnostno in obrambno identiteto (EVOI) in možnost pomoči
ZEU pri načrtovanju in izvajanju operacij v skladu s petersberškimi nalogami. Berlin plus zagotavlja EU dostop do Natovih (1) načrtovalnih, (2)
poveljniških in (3) vojaških operativnih zmogljivosti ob upoštevanju
komplementarnosti s tekočo Natovo aktivnostjo na kriznem žarišču, če
se EU tako odloči. V zvezi z načrtovanjem lahko SHAPE pomaga Vojaškemu štabu EU pri oblikovanju strateških opcij in operativnem načrtovanju. Če EU zaprosi za pomoč pri poveljevanju, potem lahko namestnik
vrhovnega poveljnika za Evropo (DSACEUR), ki je vedno iz evropske
države, postane operativni poveljnik vojaške operacije v okviru EU, pri
Natovem poveljstvu (SHAPE) pa se vzpostavi operativno poveljstvo EU
(EU Command Element) oz. EU-celica. V njej delujejo oficirji EU za zvezo
skupaj z osebjem zveze Nato. DSACEUR postane v tem primeru centralna stična točka med EU in zvezo Nato. Poveljnika sil in poveljstvo sil
lahko priskrbi tudi zveza Nato na zahtevo EU. V zvezi s pomočjo na področju vojaških zmogljivosti je Nato oblikoval spisek zmogljivosti, ki bi
jih najverjetneje dal na voljo EU, če bi jih ta zahtevala. Izdelani so tudi
pravni vidiki v zvezi z odstopanjem zmogljivosti EU, pri čemer je predvideno, da se podpiše konkretni sporazum med organizacijama v zvezi s
pogoji uporabe zmogljivosti zveze Nato. Zveza Nato je predvidela tudi
možnost umika svojih zmogljivosti, npr. v primeru napada na članico,
kar bi zahtevalo delovanje v okviru člena 5 Washingtonske pogodbe.
Prva vojaška operacija EU v Makedoniji (Concordia) je bila izvedena v
skladu z mehanizmi Berlin Plus. Operacija je tudi prevzela naloge od
Natove operacije Allied Harmony. EU je v tem primeru uporabila zmogljivosti zveze Nato, poveljnik operacije pa je bil DSACEUR. Operacijo
Artemis v Kongu je EU sicer izvedla sama, vendar je bila zveza Nato stalno obveščena o poteku operacije. EU in Nato sta v operativnih stikih tudi
na Kosovu in v BiH, kjer vsaka opravlja svoje obveznosti v okviru mednarodne operacije.
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Zveza Nato in EU sta sklenili, da bo razvoj vojaških zmogljivosti obeh
organizacij potekal usklajeno, kar bi preprečilo nastajanje podvajanj. V
tem smislu je bilo treba začeti z usklajevanjem Akcijskega načrta za
evropske vojaške zmogljivosti (ECAP) in predvidenih zmogljivosti Nata
iz Prage leta 2002 (Prague Capabilities Initiative). Poleti 2003 je tako
začela delovati EU-Nato-skupina o zmogljivostih (EU-Nato Capability
Group).
Med obema organizacijama so se oblikovali tudi mehanizmi za medsebojno posvetovanje v krizi. Ti mehanizmi izhajajo iz medorganizacijskih
povezav, ki obstajajo že v predkriznem času, temeljijo pa predvsem na
intenzifikaciji posvetovanj na vseh ravneh, pri čemer so še posebej pomembna posvetovanja med Severnoatlantskim svetom in Političnim ter
varnostnim odborom, vojaškima odboroma EU in zveze Nato ter generalnima sekretarjema obeh organizacij. Na teh posvetovanjih se izmenjujejo
tudi pogledi na krizo in razlage namenov glede odzivanja v okviru posamezne organizacije. Za preverjanje delovanja mehanizmov sodelovanja
med EU in Natom so predvidene tudi vaje kriznega menedžmenta. Tako
je bila novembra 2003 izvedena prva vaja CME-CMX03.
Poleg vsega omenjenega sta se EU in zveza Nato povezala tudi v boju
zoper mednarodni terorizem. EU in Nato si na vseh ravneh izmenjujeta
informacije o boju zoper terorizem, kar je še posebej prišlo do izraza na
področju JKB-dejavnosti v povezavi z zaščito civilnega prebivalstva (Presidency Conclusions, European Council, Solun, 19.–20. junij, 2003:
Annex I – Presidency Report on EU External Action in the Fight against
Terrorism).
Še posebej pomembno je, da sta EU in Nato po pozitivnih izkušnjah v
operaciji Concordia sprejela skupno strategijo do Zahodnega Balkana. V
tem okviru sta organizaciji ugotovili, da delita skupno vizijo prihodnosti
Zahodnega Balkana. Ta vizija se nanaša na stabilnost tega prostora, ki
temelji na gospodarski odprtosti, demokratičnih političnih sistemih, kar
vodi k približevanju EU in Natu. Ugotovili sta tudi, da je bilo strateško
partnerstvo med organizacijama (in tudi drugimi mednarodnimi organizacijami, kot so OZN, OVSE in SE) pri kriznem menedžmentu ključno za
končanje konfliktov in stabiliziranje celotne regije. Skupni nastop v regiji
predvideva optimalno izrabo posvetovalnih mehanizmov na vseh ravneh
(NAC/PSC, MC/EUMC, PCG/PMG) v predkriznem in kriznem času, izmenjavo dokumentov o varnosti in dejavnostih v regiji, skupne obiske
generalnih sekretarjev obeh organizacij, skupne izjave obeh sekretarjev
ipd. Organizaciji sta okvirno določili delitev dela v regiji: Nato se osredotoča na delovanje Partnerstva za mir, Akcijskega načrta za članstvo in
obrambnih reform, EU pa skozi proces stabilizacije in pridruževanja
(SAP) in SEVOP k prispevanju k širšim vidikom varnosti. Organizaciji
sta tudi določili temeljna področja za skupno prispevanje, kot so preprečevanje konfliktov in krizni menedžment, reforma obrambnih in varnostnih sektorjev, krepitev vladavine prava, teroristično ogrožanje, varo-
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vanje meja in nadzor širjenja orožja ter odstranjevanje lahkega orožja
(glej Framework for an Enhanced NATO-EU Dialogue and a Concerted
Approach on Security and Stability in the Western Balkans, Brussels, 29.
julij 2003).

KONCEPT IZVAJANJA VAJ IN SIMULACIJ KRIZNEGA MENEDŽMENTA
EU je sprejela politiko usposabljanja na področju SEVOP (EU training
Policy in ESDP), ki je v bistvu sistem za načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje vaj in simulacij vojaškega, civilnega ter civilno-vojaškega kriznega
menedžmenta. Pomembna naloga EU v okviru te politike je tudi sinhronizacija različnih civilnih in vojaških iniciativ v zvezi z usposabljanjem v
celovit in povezan pristop. EU tako izvaja vaje CME (Crisis Management
Excercises), ki so vojaške, civilne, vojaško-civilne. Izvaja se jih lahko tudi
v sodelovanju z drugo mednarodno organizacijo (npr. NATO – EU vaja iz
leta 2003). Poleg tega EU izvaja tudi štabne vaje (CPX – Command Post
Excercises) in sintetične računalniško podprte vaje (SYNTEX). Na vajah
se še posebej intenzivno preverjajo različice načrtovanja in izvajanja operacij brez naslanjanja na Natove zmogljivosti in z uporabo Natovih zmogljivosti. (Draft EU Exercise Concept, European Council, 19. marec 2003).
EU je izvedla prvo vajo kriznega menedžmenta v maju 2002 (CME 02).
Prva vaja kriznega menedžmenta med EU in zvezo Nato pa je bila novembra 2003 (CME-CMX03), na kateri je bilo preverjeno delovanje mehanizmov za sodelovanje med obema organizacija pri kriznem menedžmentu.7 Na takšnih vajah so vključene nacionalne prestolnice s kriznimi
mehanizmi več ministrstev in agencij, generalni sekretar EU, relevantna
telesa Sveta EU, Evropska komisija, Satelitski center EU itd. Izvajajo se
tudi vaje na področju civilnega kriznega menedžmenta (npr. Lucerna 03,
na kateri je bila preverjena interoperabilnost med policijskimi enotami
držav EU). Prihodnje vaje se bodo izvajale v skladu s Programom vaj EU
2003–2007 (EU Exercise Programme). Na vseh vajah je sodelovala tudi
RS kot pridružena ali polnopravna članica.
Scenariji na takšnih vajah so številni. Naj omenim aktualni scenarij vojaške simulacije »Črna zora« iz maja 2004, ki je predvideval teroristični
napad Al-Kajde na Bruselj (sedež EU in zveze Nato) z desetkilotnosko jedrsko bombo. Posledice takšnega napada bi bile ogromne: 40.000 mrtvih
in 300.000 ranjenih, radiacijski oblak bi se razširil na celotno Belgijo, Nizozemsko in severno Francijo ter Nemčijo itd. Evropska celina bi zapadla
v kaos. Na simulaciji je bilo med drugim ugotovljeno, da bi vojska v takšnem primeru lahko samo pomagala pri obvladovanju posledic napada.
7

Vaja je predvidevala EU operacijo kriznega menedžmenta z naslanjanjem na zmogljivosti zveze Nato.
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SEVOP PO 11. SEPTEMBRU IN IRAŠKI KRIZI
Vpliv terorističnega napada na ZDA 11. septembra 2001 na EU je bil
ogromen, saj je boj proti terorizmu postala ena od prednosti EU. Do največjih sprememb je prišlo v tretjem stebru (na področju notranjih in pravosodnih zadev), vendar je EU na zasedanju v Sevilli sprejela sklep, da
bo protiteroristična dejavnost na interdisciplinaren način zajemala vse
politike EU, vključno z SZVP in SEVOP (Presidency Conclusions, European Council, Seville, 2002). V tem smislu je bil obseg SEVOP razširjen
tudi na prispevanje k protiterorističnim aktivnostim EU in drugih mednarodnih organizacij. To konkretno pomeni kakovostni razvoj petersberških nalog, ki po novem praktično lahko obsegajo skorajda vsako
krizno operacijo z izjemo kolektivne samoobrambe. Takšna širitev petersberških nalog pa hkrati prispeva k pomenu medstebrnega sodelovanja v okviru EU.8 EU je v boju zoper terorizem na področju SZVP in
SEVOP okrepila prizadevanja za preprečevanje konfliktov in kriz, poglabljanje političnega dialoga s tretjimi državami v smeri krepitve protiterorističnih aktivnosti, nadzora širjenja orožja za množično uničevanje in
pomoč pri boju zoper terorizem, krepitev mehanizmov za izmenjavo obveščevalnih podatkov, izdelavo situacijskih ocen, zgodnjih opozoril in
skupnih ocen terorističnega ogrožanja ter krepitev vojaških zmogljivosti
za zaščito sil EU, ki izvajajo operacije. Prav tako je bila vzpostavljena podatkovna baza vojaških zmogljivosti za aktiviranje v pomoč civilnemu
prebivalstvu v primeru jedrskega, kemičnega ali biološkega napada (glej
Conclusions at the General Affairs and External Relations Council, Brussels, 19.–20. maj 2003). Še posebej je treba izpostaviti medstebrni pristop
k izdelavi zbirke ocen terorističnega ogrožanja, ki je junija 2003 obsegala
9 regijskih ocen in 55 državnih ocen. Sekretariat Sveta EU je s pomočjo
Situacijskega centra pripravilo ceno ogrožanja s strani teroristične uporabe jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, poleg tega pa EU in Nato
na vseh ravneh izmenjujeta informacije o boju zoper terorizem, kar je še
dodatno prišlo do izraza na področju JKB-dejavnosti (Presidency Conclusions, European Council, Solun, 19.–20. junij, 2003: Annex I – Presidency Report on EU External Action in the Fight against Terrorism).
Nestrinjanje nekaterih članic EU s posegom mednarodne koalicije v
Iraku je privedlo do predloga Francije, Nemčije, Belgije in Luksemburga
za ustanovitev avtonomnega vojaškega poveljstva EU za operacije kriznega menedžmenta, ki bi bil v Tervurnu v bližini Bruslja. Države so pozvale
druge države EU, naj končno oblikujejo Evropsko varnostno in obrambno unijo, v kateri bodo bolj zainteresirane države lahko bolj poglobljeno
obrambno sodelovale (glej European Defence Meeting – Tervuren, 29.
8

Širitev petersberških nalog je po mnenju Javierja Solane način doseganja boljše
odzivnosti na sodobne varnostne izzive in referenca za naslovni cilj 2010.
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april, 2003). Ameriški veleposlanik v Natu se je na ta predlog burno odzval; označil ga je označil kot poskus podvajanja z Natom in grožnjo
vlogi zveze Nato pri zagotavljanju varnosti v Evropi. Zagrozil je tudi, da
ZDA v primeru uresničitve predloga ne bodo več podpirale Bruslja kot
lokacije poveljstva zveze Nato. Ameriškim pogledom se je pridružila tudi
Britanija, ki je bila absolutno proti kakršnemu koli operativnemu poveljstvu za izključno operacije EU (glej British Non-paper »Food for
Thought«, 29. avgust, 2003). Novembra 2003 je bil v Neaplju v zvezi s
tem sprejet kompromis med Francijo, Nemčijo in Veliko Britanijo. Države so predlagale ustanovitev majhne celice EU na Natovem poveljstvu
SHAPE in Natovih povezovalnih elementov na EUMS. Namesto avtonomnega vojaškega poveljstva za EU operacije so predlagale nacionalne
štabe, ki se jih po potrebi »multinacionalizira« za potrebe vodenja operacije EU. V takšnem primeru bi civilno-vojaška celica v EUMS prevzela
odgovornost za načrtovanje in vodenje operacije, vendar ne v smislu stalnega vojaškega štaba (glej European Defence: NATO/EU Consultation,
Planning and Operations, Naples, 29. november, 2003).
Iraška kriza je povzročila tudi premik v sodelovanju med EU in arabskimi državami. Tako je bil na EU oblikovan koncept krepitve odnosov z
arabskimi državami, kar je bilo zahtevano na zasedanju v Solunu. Cilj EU
je prispevati k varnosti, miru in stabilnosti v arabskih državah, ker bi to
povratno vplivalo tudi na varnost EU. Problemi v zvezi s terorizmom in z
orožjem za množično uničevanje, ki nastajajo v teh državah, imajo neposreden vpliv na varnost EU. V tem smislu želi EU prispevati k reformi na
političnem (demokratizacija, človekove pravice, vladavina prava), gospodarskem (liberalizacija trgovinskih vezi med EU in arabskimi državami)
in socialnem področju (enakost med spoloma, medijska raznolikost, kulturni dialog), kar bo gradila na že obstoječih mehanizmih, kot je barcelonski proces ipd. (glej Strengthening EU’s Relations with the Arab
World, Bruselj, 4. december, 2003).

SKLEPNE MISLI O DILEMAH PRI OBLIKOVANJU
IN IZVAJANJU SEVOP
V sklepnem delu podajamo analizo dilem v zvezi z navedenimi dosežki
na področju SEVOP. Teh dilem je zazdaj kar veliko.
1) Težavno oblikovanje primerne institucionalne infrastrukture za
SEVOP. Institucije so, vendar njihova razmerja niso povsem opredeljena.
Ta razmerja opredeljujemo na podlagi vaj in samih operacij kriznega menedžmenta. Prišel je torej čas za večje vzajemno povezovanje institucij
EU na področju SEVOP. To je izraženo tudi v Evropski varnostni strategiji
(2003: 19), ki še posebej omenja nujnost povezovanja Evropske razvojne
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fundacije, evropskih programov pomoči in civilnih ter vojaških zmogljivosti. Prav tako je nujna večja koordinacija med zunanjimi odnosi in pravosodnimi ter notranjimi zadevami (drugi in tretji steber). Tovrstne oblike koordinacije pa so izjemno kompleksna in zahtevna dejavnost, ki ji bo
institucionalno zelo diferencirana in segmentirana EU zelo težko kos. Sodobno varnostno okolje očitno od EU zahteva povečano sodelovanje med
vsemi tremi stebri, vendar pa so se hkrati pojavili tudi vzorci tekmovanja
znotraj strukture EU. Še posebej se je izpostavila nedorečenost razmerja
med visokim predstavnikom za SZVP in evropskim komisarjem za zunanje zadeve (Solana-Patten), kar izraža nezadostno opredeljene odnose
med Evropsko komisijo in svetom na področju zunanje politike EU. Delitev dela med obema funkcijama se je oblikovala predvsem zaradi očitno
nekonfliktnih osebnosti Solane in Pattna (glej EU Crisis Response Capability: Institutions and Processes for Conflict Prevention and Management, 2001: 10; EU Crisis Response Capabilities: An Update, 2002: 14).
Omenjeni problem bo verjetno razrešen z uvedbo položaja zunanjega
ministra EU, ki bo združeval kompetence visokega predstavnika za
SZVP in komisarja za zunanje odnose. Zunanji minister bo hkrati tudi
podpredsednik Evropske komisije, s čimer bo verjetno dosežena maksimalna integracija razvejanih zunanjih odnosov v okviru EU.
2) Težavno oblikovanje zadostnih zmogljivosti za izvajanje petersberških
nalog. EU kompleksnih nalog ne more izvajati. Nabiranje zmogljivosti na
področju civilnega kriznega menedžmenta za potrebe mednarodnega policijskega delovanja ni bilo toliko problematično, kot je bilo to v primeru
pravosodnega, administrativnega in civilnozaščitnega delovanja. Zmogljivosti EU na tem področju so bistveno manj razvite od policijskih zmogljivosti. Zataknilo pa se je predvsem na vojaškem področju. Pomanjkljivosti na vojaškem področju so dokaj številne in znane, kar je že prvi
korak na poti k njihovemu odpravljanju. Med njih sodi čas posredovanja
vojaških sil, strateški transport, vodeni raketni izstrelki (oz. pametno
orožje), izmenjava obveščevalnih podatkov med državami EU, strukturna
neustreznost in premajhna mobilnost oboroženih sil držav EU itd. Nekatere od teh vojaških pomanjkljivosti odlično elaborira neodvisna delovna
skupina strokovnjakov s področja SEVOP, ki jo je oblikoval Inštitut za
varnostne študije EU (glej European Defence – A Proposal for a White
Paper, 2004). Skupina je ugotovila, da EU ne more dovolj hitro namestiti
svojih vojaških sil in jih primerno vzdrževati. Razlog temu je predvsem
strukturna neustreznost oboroženih sil članic EU, kar se nanaša predvsem na njihovo prevladujočo teritorialno organiziranost, vzajemno
nekompatibilnost in veliko število nabornikov. Uporabnost vojska članic
EU za celotni spekter nalog kriznega menedžmenta je torej dokaj nizka
kljub velikosti vojska v članicah EU. V 25 članicah EU je 1,864 milijona
vojakov, kar je več kot jih imajo ZDA, v tujini pa je od tega nameščenih le
127.402, kar predstavlja le 7 odstotkov celotnih oboroženih sil. Problema-
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tično je tudi razmerje med logističnimi in bojnimi enotami v helsinškem
katalogu sil. Trenutno razmerje omogoča izvajanje samo petersberških
nalog manjše intenzivnosti, v primeru večjih in daljših napotitev pa bi
EU potrebovala 60.000 vojakov samo za izvajanje bojnih nalog in ne
vključno z logistiko. V primeru takšnih bolj ekstremnih scenarijev naj
bi EU torej potrebovala med 150.000 in 200.000 vojakov in ne samo
100.000, kot jih ima po helsinškem katalogu sil. Pomen številke 100.000
vojakov je torej odvisna od nalog, ki bi jih le izvajali. Naenkrat bi jih
lahko namestili večino, vendar brez možnosti njihovega obnavljanja.
Vojske EU tudi niso dovolj sodobno oborožene v primerjavi z ameriško
vojsko, da bi bile sposobne izvajati vojaške operacije visoke intenzivnosti
z minimalnim tveganjem. Evropske vojske nimajo dovolj »pametnega«
orožja, da bi se lahko izognile t. i. prijateljskemu ognju in kolateralni škodi. Naslednja pomanjkljivost je, da EU nima lastnega operativnega vojaškega poveljstva za vodenje velikih in oddaljenih operacij. V zvezi s to
težavo se lahko naslanja na nacionalna vojaška poveljstva, kot se je zgodilo v primeru operacije Artemis v Kongu, ali pa na Natova poveljstva.
Vendar pa v drugem primeru ne obstaja popolno zagotovilo, da uporabe
Natovih zmogljivosti ne bi blokirali Turčija ali ZDA zaradi kakšnih političnih konfliktov ali interesov, kar bi bila samo ponovitev zgodbe, ki se je
pojavila pri sprejemanju paketa Berlin plus. Ena izmed pomembnih omejitev EU je tudi na področju satelitske tehnologije, ki omogoča pridobivanje obveščevalnih podatkov, katere sestavljajo temeljni prvi pogoj za kredibilno globalno varnostno delovanje. V tem smislu ima EU težave z
pridobivanjem obveščevalnih podatkov, nadzorom nad prostorom, določanjem ciljev za vojaške in civilne operacije, izvidovanjem, navigacijo in
določanjem geografskega položaja, zgodnjim opozarjanjem, nadzorom
dejavnosti v vesolju ipd.
3) Ključni problem EU pri uresničevanju SEVOP je razlika med cilji in
sredstvi, ki so na voljo. Cilji so visoki, tehnična osnova pa zaenkrat še
pomanjkljiva in politična volja držav za vlaganje v sredstva za doseganje
postavljenih ciljev pa mnogokrat nezadostna. Kredibilnost EU na področju SEVOP pa je odvisna ravno od sredstev. Denimo, povečane vojaške
ambicije se v državah članicah EU ne odražajo v povečevanju obrambnih
izdatkov, kar vodi k vprašanju legitimnosti sprejetih odločitev in samih
političnih vodstev držav EU. Vprašanje je, ali bodo nekatere države EU
povečale obrambne izdatke na 2 odstotka BDP, saj jih bo to verjetno oviralo pri doseganju Maastrichtskih kriterijev v zvezi z zadolženostjo oz.
obveznosti v okviru EMU. Vprašanje je, ali je res smiselno sprejemati odločitve, ki jih same države potem v drugem koraku blokirajo. Dejanska
implementacija Evropske varnostne strategije je odvisna od preverjanj
delovanja oblikovanih mehanizmov. V tem smislu so odločilno vlogo odigrale operacije EU, med katerimi naj še posebej omenimo Bosno, kjer delujejo gospodarski, trgovinski, humanitarni in vojaški mehanizmi EU s
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ciljem oblikovanja stabilne postkonfliktne družbe. Identificiramo lahko
tudi napetosti med željo članic za skupnim pristopom na področju
SEVOP in SZVP ter hkratnim odporom proti prenosu kompetenc na nadnacionalno raven. Obenem pa je vidna tudi težava oblikovanja nacionalne prioritizacije med zvezo Nato ali EU (v varnostno-vojaškem smislu)
pri državah, ki so hkrati članice EU in Nata. Takšnih članic z dvema pokrivaloma (double-hatted members) je po širitvi obeh organizacij v letu
2003 kar 19.
4) Težavno oblikovanje delitve dela med EU in zvezo Nato. EU je s procesom oblikovanja lastne varnostne in krizne funkcije posegla v že izoblikovani prostor evropske varnostne arhitekture, v kateri je obstajala že
določena delitev dela med mednarodnimi varnostnimi dejavniki (OZN,
NATO, OVSE). Celoten proces oblikovanja SEVOP je EU uspel le zaradi
skoraj popolne ukinitve in integracije ZEU. Razvoj in delovanje SEVOP
sicer poteka v skladu z načelom vzajemnega dopolnjevanja z Natom,
vendar kakršno koli oblikovanje kakršnih koli vojaških zmogljivosti EU
vpliva na Nato. Mnogokrat se je izpostavilo vprašanje ogroženosti temeljne funkcije zveze Nato, vendar le ostaja neokrnjena in nespremenjena.
Problem je bolj pri operacijah kriznega menedžmenta in mirovnih operacijah, ki jih lahko izvajata obe organizaciji. Tudi na tem področju se je
oblikovala delitev dela in mehanizem preglednosti, vendar je treba ugotoviti, da vsaka uspešna operacija za vsako od navedenih organizacij
predstavlja vir legitimiziranja in s tem upravičevanja obstoja. V tem smislu je sicer mogoče reči, da bo varnostno dejavna EU, če se Nato ne odloči posredovati, in da ima Nato bolj globalno vizijo kot EU, ki se je na začetku oblikovanja in delovanja osredotočala bolj na Balkan. Vendar pa se
omenjena delitev dela zaradi nepredvidljivosti varnostnega okolja stalno
spreminja. Naj na tej točki še enkrat omenimo naslovni cilj 2010, ki so ga
obrambni ministri EU sprejeli v prvi polovici 2003. Ta cilj namreč predvideva globalno odzivnost EU na krize kjer koli po svetu. Evropejci seveda
ne morejo pričakovati (in vedno manj pričakujejo), da bodo Američani
želeli uporabiti zvezo Nato v vsakem konfliktu na evropskem dvorišču,
vendar pa ti isti Američani nočejo opustiti vpliva na SEVOP. Ameriški
interes pri oblikovanju SEVOP je morda še najbolje izrazila nekdanja
ameriška sekretarka za zunanje zadeve Madeleine Albright z metaforo
treh D-jev (no decoupling, no duplication, no discrimination – brez ločevanja evropske varnosti od ameriške varnosti, brez podvajanja dejavnosti
in zmogljivosti9 in brez diskriminacije zaveznikov članov Nata), ki niso v
EU. Sklepamo lahko, da so ZDA pripravljene pristati na krepitev evropskih vojaških zmogljivosti v obliki SEVOP, kar zmanjšuje evropsko vojaš9

Vsaj nekaj podvajanja zmogljivosti med EU in Natom bo vedno, sicer ne bi mogli
govoriti o kriznem menedžmentu EU. Vprašanje pa je, koliko podvajanja je še sprejemljivega za Nato.
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ko odvisnost od ZDA, vendar bi prevelika okrepitev evropskih zmogljivosti in s tem popolna neodvisnost Evrope od ZDA v vojaškem smislu po
mojem mnenju predstavljala grožnjo ameriškim interesom, ameriškemu
položaju v Evropi in zvezi Nato. Za Evropo je seveda boj pomembno,
kako delujejo lastne vojaške sile od tega, kako ji ameriške lahko pomagajo. Vendar pa se slednjega nikoli že zaradi zgodovinskih izkušenj ne sme
zanemariti. Učinkovita kombinacija gospodarske, politične in vojaške
moči pa bi verjetno v mnogočem predstavljala rivalsko globalno silo za
ZDA, saj interesi obeh v marsičem ne sovpadajo. Van Ham (2000: 20) v
tem smislu ugotavlja, da se zaradi razvoja SEVOP zmanjšuje centralnost
Nata v Evropi.
5) Skeptičnost posameznih relevantnih držav do SEVOP. ZDA so pokazale določeno mero dvoma glede oblikovanja evropske obrambne politike,
kar izhaja iz strahu, da bo spodkopala učinkovitost in kohezivnost zveze
Nato. ZDA vidijo in občutijo evropsko vojaško inferiornost že v okviru
Nata, zato se mnogim zdijo povečane evropske vojaške ambicije zunaj
Nata dokaj absurdne. Tudi Velika Britanija s svojim »evroskepticizmom«
je odločilno vplivala na tempo in poglobljenost razvoja SEVOP. Podobno
skeptična je bila tudi Turčija, ki pa se je kot nečlanica EU bala, da bi se
znotraj Nata vzpostavil posebni blok EU, ki bi zmanjševal vpliv Turčije in
jo izključeval iz procesa odločanja o najpomembnejših evropskih varnostnih vprašanjih. Po turškem mnenju bi bilo tudi možno, da bi se
SEVOP lahko obrnil proti Turčiji kot članici Nata, kar bi s pridom izkoriščala Grčija. Zato je dolgo časa blokirala sprejem sporazuma o sodelovanju med EU in Natom. Turčija je svoj pristanek pogojevala tudi s sprejemanjem v EU. Avtomatično je postala pazljiva seveda tudi Grčija, ki jo je
skrbelo, da bi Turčija lahko blokirala aktivnosti EU, katere članica sploh
ni ipd. Očitno je bilo torej, da so v času dobrih odnosov med EU in
Natom na operativni ravni do izraza prišli številni politični pomisleki.
Zaplet se je sicer razrešil, saj je prišlo do oblikovanja mehanizmov v
okviru ureditve Berlin plus, vendar je teoretično vedno možno, da članica
Nata blokira delovanje EU, če se ta naslanja na uporabo Natovih načrtovalnih, poveljniških ali operativnih vojaških zmogljivosti. Predstavniki
EU so zato ob več priložnostih ponavljali, da nihče v EU ne namerava
prevzeti Natovo vlogo kolektivne obrambe in da želijo samo prispevati k
obstoječim prizadevanjem k zagotavljanju evropske varnosti.
SEVOP bo ohranil in verjetno še pridobil svoj pomen v prihodnosti, saj
se ZDA vedno bolj osredotočajo na krizna žarišča zunaj Evrope, poleg
tega pa je očitno, da se število kriznih žarišč po svetu niti ne zmanjšuje. S
širitvijo EU se je razširil tudi obseg možnih kriznih situacij, na katere bo
morala EU odgovarjati. RS bo v prihodnosti morala aktivno prispevati k
razreševanju zgoraj podanih dilem, kar pa je že tema, ki presega cilje
tega članka.
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SUMMARY:
European security and defence policy:
achievements, challenges and dilemmas in light of
effective crisis management response
EU is gradually shaping mechanisms and instruments in order to become a global security actor. In the process of EU enlargement, it has
become obvious that also functional enlargement is necessary to
cope with threats and crises from contemporary security environment efficiently. Adoption of European Security Strategy plays a
key role in this regard. It was adopted due to existence of common
perception of European governments that contemporary security
threats should be addressed by common threat assessments and strategies. EU also formed military and civil crisis management mechanisms (such as Political and Security Committee, Military Committee, Committee for Civilian Aspects of Crisis Management, Military
Staff etc.), carried out some crisis management operations, adopted
action plan and strategy against proliferation of WMD, introduced a
system framework for conducting crisis management exercises, made
some steps further in coordinating the European defence industry,
improved intelligence cooperation, etc. EU is continuously gaining
experiences in crisis management, which might eventually lead to establishment of “European Security and Defence Union”. Simultaneously, many dilemmas and problems emerged regarding the ESDP.
Slovenia, as a new EU member, will have to address these dilemmas
comprehensively. The goal of this article is to analyze major achievements of EU in the area of ESDP and address fundamental dilemmas regarding this policy.
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EVROPSKA UNIJA IN MIROVNE OPERACIJE
MAJA GARB in KRISTINA OBER*
S podpisom Maastritchtskega sporazuma l. 1992 so države članice
Evropskih skupnosti vključile določila o skupni zunanji in varnostni
politiki (SVZP), ki so temelj za oblikovanje skupne varnostne in
obrambne politike (SEOP). V pogodbi iz Nice so dodali organe SEOP
in naloge vojaškega ter civilnega kriznega upravljanja. Vojaško krizno upravljanje zajema del »Petersberških nalog«, ki predvidevajo
uporabo vojaških sredstev za utrjevanje in vzdrževanje miru, a ne
segajo na področje tradicionalnega zagotavljanja nacionalne obrambe
in kolektivne obrambe. Za doseganje ciljev bo EU oblikovala sile za
hitro posredovanje. EU je zaradi pomanjkanja strateških zmogljivosti
držav članic za uporabo vojaških in obveščevalnih zmogljivosti, finančnih sredstev in poveljniške strukture zaprosila Nato. Na podlagi
tega dogovora je EU l. 2003 prevzela vodenje vojaške misije »Allied
Harmony« v Makedoniji. Namen mirovne operacije, ki se je preimenovala v »Concordia« ali Sloga, je bil zagotoviti stabilnost in varnost
za izvajanje ohridskega sporazuma iz l. 2001. EU je na podlagi resolucije OZN l. 2003 ustanovila še vojaško operacijo »Artemis« v
Demokratični republiki Kongo, ki se je uradno zaključila 1. 9. 2003.
Dolgoročni cilj SZVP je zagotoviti tudi stabilnost na Balkanskem polotoku. Rezultat je dogovor med EU in Natom o prevzemu vodenja
mirovne operacije SFOR v BiH konec l. 2004. EU izvaja tudi nevojaško krizno upravljanje oz. civilno krizno upravljanje. Policijske
naloge, zagotavljanje vladavine zakona in pomoč civilni administraciji bodo države članice EU izvajale s policijskimi silami za hitro
posredovanje. Poleg policistov bodo lahko uporabile tudi pripadnike
civilne zaščite za naloge zaščite in reševanja. Tako je l. 2003 EU od
OZN prevzela vodenje policijske misije IPTF (»International Police
Task Force«) v BiH in ustanovila »European Union Police Mission«
(EUPM), katere poglavitni cilj je zagotavljanje pomoči pri razvoju
policijskih sil BiH z izvajanjem nadzora, mentorstva in inšpekcij.
Mandat EUPM se bo končal 31. 12. 2005. V Makedoniji pa je istega
*

Dr. Maja Garb, docentka, raziskovalka na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani, in Kristina Ober, študentka magistrskega študija na Fakulteti za družbene
vede Univerze v Ljubljani.
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leta na podlagi Ohridskega sporazuma iz l. 2001 ustanovila policijsko misijo »Proxima«. Civilni policisti makedonskim kolegom svetujejo o načinih preprečevanja organiziranega kriminala in uvajanja ter
upoštevanja evropskih standardov pri policijskem delu. Operacija se
bo končala decembra 2004. Julija 2004 je EU začela novo vrsto operacij, ko je v Gruziji začela operacijo na področju vladavine prava
EUJUST THEMIS. V okviru SEOP je EU pripravila dve operaciji vojaškega kriznega upravljanja in tri operacije civilnega kriznega
upravljanja. EU tako prispeva k svetovni stabilnosti in varnosti,
zato lahko predvidevamo, da bo nadaljevala izvajanje nalog kriznega
upravljanja.

UVOD
Pojem mirovnih operacij smo še pred desetletjem leti povezovali predvsem z Organizacijo združenih narodov (OZN), običajno s t. i. modrimi
čeladami oziroma silami OZN za ohranjanje miru (peacekeeping forces).
Dandanes zagotavljanje miru v svetu daleč presega tradicionalni peacekeeping, na področju zagotavljanja miru v svetu pa so poleg OZN navzoče
in aktivne številne druge mednarodne oziroma regionalne organizacije
ter institucije, vključno z Evropsko unijo.
Današnja Evropska unija je formalne temelje za aktivnost na področju
zagotavljanja mednarodnega miru dobila leta 1992 s podpisom Maastritchtskega sporazuma, v katerega so države članice Evropskih skupnosti vključile tudi določila o skupni zunanji in varnostni politiki, ki so bila
temelji za oblikovanje skupne varnostne in obrambne politike. Operacije, o katerih govori prispevek v drugem delu, sodijo namreč v domeno
skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Pojem mirovnih
operacij v terminologiji Evropske unije sicer ni uveljavljen, vendar so
aktivnosti, ki se izvajajo v operacijah s področja skupne varnostne in
obrambne politike Evropske unije, primerljive z operacijami, ki jih izvaja
OZN in za katere kljub njihovim različnim mandatom uporabljamo splošni izraz mirovne operacije,1 v kakšni drugi terminologiji (npr. terminologiji Nata) pa tudi izraz operacije v podporo miru.
1

Izraz mirovne operacije (Peace Operations) se v terminologiji OZN pojavi v Poročilu s
panela o mirovnih operacijah Združenih narodov (Report on the Panel on United Nations Peace Operations) – t. i. »Brahimijevo poročilo« iz leta 2000; pred tem so se ločeno uporabljali pojmi operacije za ohranjanje miru (peacekeeping operations), operacije
za vzpostavljanje miru (peacemaking operations) in tudi operacije za graditev miru
(peacebuilding operations) (glej An Agenda for Peace, 1992; več o terminologiji glej
Jelušič, 2003).

XPETI DELX

489

Maastrichtski sporazum opredeljuje Zahodnoevropsko unijo (ZEU)
kot integralni del Evropske unije, ki kot operativno telo pripravlja odločitve in izvaja akcije, ki se nanašajo na obrambo skupnosti. Odločitve o
izvedbenih ukrepih za uresničevanje teh nalog naj bi v sporazumu z
organi ZEU sprejemal Svet Evropske unije (Hochleitner, 2000). Poleg zagotavljanja varnosti skupnosti pa se je ZEU po hladni vojni vključila tudi
v aktivnosti zagotavljanja miru po svetu.

OPERACIJE ZAHODNOEVROPSKE UNIJE
Pobuda za ustanovitev organizacije, ki bi zagotavljala kolektivno obrambo evropskih držav, je nastala tri leta po koncu druge svetovne vojne, ko
so voditelji evropskih držav2 podpisali pristopno pogodbo in ustanovili
Organizacijo Bruseljske pogodbe. Vendar pa zaradi ustanovitve Organizacije Severnoatlantske pogodbe3 (Nata) leta 1949, h kateri sta pristopili
še dve severnoameriški državi ZDA in Kanada, Organizacija Bruseljske
pogodbe ni zaživela. Z namenom oživitve Organizacije Bruseljskega
pogodbe so 23. oktobra 1954 voditelji evropskih držav sprejeli nekoliko
spremenjeno besedilo Bruseljske pogodbe in medse sprejeli tudi Italijo in
Zvezno republiko Nemčijo, hkrati pa so preimenovali Organizacijo Bruseljske pogodbe v Zahodnoevropsko unijo (ZEU). Prenovljena organizacija je članicam zagotavljala sodelovanje na gospodarskem, socialnem in
kulturnem področju, obenem pa tudi kolektivno samoobrambo članic v
primeru agresije. Temeljni namen ZEU je bil zagotoviti varnost državam
članicam organizacije, saj je V. člen Bruseljske pogodbe predvideval, da v
primeru, če bi bila katera od držav pogodbenic v Evropi napadena z
vojaškimi sredstvi, morajo druge države pogodbenice v skladu z 51. členom ustanovne listine OZN ponuditi napadeni stranki vso vojaško in
drugo pomoč.
ZEU je zagotavljala varnost evropskim državam med hladno vojno,
vendar pa je po koncu hladne vojne sodelovala tudi v prvih mirovnih
operacijah (van Eekelen, 1998), in sicer:

a) Skupna akcija ZEU v Perzijskem zalivu (1988–1990)
Prva skupna akcija ZEU se je nanašala na odstranitev morskih min v Perzijskem zalivu, ki so bile položene med iraško-iransko vojno leta 1987–
1988. Te so preprečevale prosto plovbo v mednarodnem vodah Perzijske2
3

Bruseljsko pogodbo so 17. marca 1948 podpisale Belgija, Francija, Luksemburg, Nizozemska in Velika Britanija.
Washingtonsko pogodbo so 4. aprila 1949 poleg članic Organizacije bruseljskega
sporazuma podpisale tudi Danska, Islandija, Italija, Norveška, Portugalska, Kanada
in Združene države Amerike.
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ga zaliva, zato so države članice ZEU s skupno akcijo (Operation Cleansweep), na podlagi VII. člena spremenjene Bruseljske pogodbe in resolucije ZN št. 661, z minočistilci zagotovile prosto plovbo ladij v mednarodnih
vodah Perzijskega zaliva. Skupna akcija se je začela z napotitvijo francoskih, britanskih, italijanskih, belgijskih in nizozemskih minočistilcev na
tristo milj dolg koridor blizu ožine Hormuz. Zvezna Republika Nemčija
je nadomestila ladje v Sredozemlju, ki so bile napotene v Perzijski zaliv,
Luksemburg pa je operacijo finančno podprl (Henares in Tummers,
1993). Z omenjeno skupno akcijo je ZEU prvič demonstrirala pripravljenost in zmožnost Evrope, da prevzame odgovornost Bruseljske pogodbe,
da posreduje »v kateri koli situaciji, ki ogroža mir in kjer koli se pojavi
grožnja miru«. Med zalivsko vojno je Svet ministrov ZEU sprejel odločitev, da uskladijo svoje dejavnosti z resolucijo ZN št. 661. Na pariškem
sestanku, ki je potekal 21. avgusta 1990, so sprejeli odločitev za tesno
koordinacijo dejavnosti ZEU z drugimi vojaškimi silami, ki so navzoče v
Perzijskem zalivu, vključno z ZDA.
Po koncu sovražnosti je ZEU zagotavljala in razdeljevala človekoljubno
pomoč Kurdom na severu Iraka. Opozoriti pa moramo na dejstvo, da
države članice ZEU niso delovale pod poveljstvom organizacije ZEU, in
čeprav se to operacijo enači z ZEU, je bila ta organizacija le forum za
usklajevanje dejavnosti držav članic ZEU.

b) Operacije ZEU med oboroženimi spopadi v nekdanji Jugoslaviji (1992–1996)
1. Na zasedanju Sveta ministrov ZEU julija 1992 so sprejeli odločitev, da
bodo države članice ZEU prispevale svoje pomorske sile za nadzor
spoštovanja embarga proti Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ) v Jadranskem morju. Leto dni pozneje so na skupnem srečanju Sveta ministrov
ZEU in Severnoatlantskega sveta zveze Nato na podlagi resolucije ZN
št. 820 potrdili tudi skupen koncept za izvajanje skupne operacije
»Operation Sharp Guard«. Operacija je nadomestila posebni operaciji
zveze Nato »Maritime Guard« in operacijo ZEU »Sharp Fence«. S sporazumom sta tako organizaciji ustanovili skupno poveljevanje za izvedbo
operacije, ki so jo začeli izvajati 15. junija 1993. Več kot tri leta sta
organizaciji s skupnimi močmi izvajali gospodarske sankcije kot embargo na orožje. S tem sta obvladovali spopade v nekdanji Jugoslaviji
ter zagotovili pogoje za dosego mirovnega sporazuma v Bosni in Hercegovini. Med operacijo niso ugotovili nobene kršitve embarga. Za
dosego tega uspeha so članice ZEU k skupni operaciji prispevale štiri
vojne ladje, šest patruljnih ladij in eno letalo za nadzor zračnega prostora in zgodnje opozarjanje. Skupina osebja ZEU je tudi poveljevala
eni od skupnih združenih skupin, ki so nadzorovale embargo. Med 22.
novembrom 1992 in 18. junijem 1996 so združene sile ZEU in zveze
Nato pregledale 6.000 ladij na morju in več kot 1.400 ladij preusmerile
v pristanišča, kjer so izvedli podrobne preglede (NATO/WEU Operation Sharp Guard, 1996).
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2. Na izrednem zasedanju Sveta ministrov ZEU 5. aprila 1993 so sprejeli
odločitev, da članice ZEU ponudijo pomoč Bolgariji, Madžarski in
Romuniji pri izvajanju sankcij OZN na Donavi. Omenjene države so
ponujeno pomoč ZEU za izvajanje policijskih in carinskih nalog na
Donavi tudi sprejele. Tako je 250-člansko osebje ZEU opravljalo koordinacijske naloge v treh nadzornih centrih: v Mohacsu na Madžarskem, v Calafatu v Romuniji in v Ruseu v Bolgariji. Z osmimi patruljnimi čolni in 48 avtomobili je osebje izvedlo kar 6.748 inšpekcij. Z
nadzorovanjem so tako odkrili 422 kršitev sankcij OZN na Donavi. Ob
sprejetju Daytonskega mirovnega sporazuma in ob preklicu embarga
OZN sta se končali tudi operaciji nadzora embarga v Jadranskem
morju in na reki Dravi.
3. Oktobra 1993, pred uveljavitvijo Pogodbe o Evropski uniji, so ministri
držav članic Evropske skupnosti ZEU zaprosili, da ta ugotovi možnosti
za njeno sodelovanje pri načrtovani administrativni oblasti Evropske
unije v Mostarju v BiH. Na podlagi prošnje je ZEU julija 1994 ponudila
administraciji Evropske unije v Mostarju policijski kontingent za zagotavljanje pomoči pri vzpostavitvi skupnih policijskih sil Mostarja.
Maja 1995 je Stalni svet ZEU odobril, da se v policijski kontingent
vključi tudi policiste, ki so jih ponudile Avstrija, Finska in Švedska. S
tem je kontingent ZEU v Mostarju imel 182 policistov. Mandat administracijske oblasti Evropske unije v Mostarju se je končal julija 1996,
kljub temu je bil do 31. decembra 1996 imenovan posebni predstavnik
Evropske unije v Mostarju. Policijski kontingent ZEU je izvajal naloge
do 31. decembra 1996, potem pa je bila odgovornost za vzpostavljanje
reda in miru prenesena na lokalno oblast.

c) Operacije kriznega upravljanja (1997–2001)
1. Stalni svet ZEU je maja 1997 na podlagi odločitev Organizacije za
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Evropske unije odobril
napotitev večnacionalne policijske skupine v Albanijo (Multinational
Advisory Police Element), ki bi svetovala, zagotavljala pomoč in usposabljala albanske policijske inštruktorje o načinih preoblikovanja policijskih sil v Albaniji. Osebje ZEU se je med operacijo izobrazilo in pripravilo za izvajanje nalog zagotavljanja reda in miru okrog 3000
albanskih policistov (History of EU, 2002). Februarja 1999 je Svet ZEU
odobril načrte za razširitev misije z mandatom do aprila 2000. Razširjena misijo je ZEU opravljala na podlagi prošnje Evropske unije in člena J. 4. 2., kar je omogočilo financiranje misije s proračuna EU. Misija
je pokrivala večje geografsko območje, delovanje pa je razširila na
urjenje in svetovanje posameznim ministrstvom, direktoratom in policijskim okolišem. V misiji je leta 1999 sodelovalo okrog 143 policistov.
Hkrati pa je osebje ZEU v Albaniji sodelovalo z albanskimi policisti pri
sprejemu, registraciji, nadzoru in spremstvu albanskih beguncev s Kosova v aprilu 1999. ZEU je pomagala albanski policiji pri vzpostavlja-
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nju in organiziranju svojih lastnih združenih kriznih centrov. Misija
ZEU v Albaniji se je končala 31. maja 2001.
2. Evropska unija je na podlagi člena J. 4. 2. Pogodbe o Evropski uniji
zaprosila ZEU pri izvajanju skupne akcije razminiranja min na Hrvaškem. ZEU je 10. maja 1999 začela operacijo »pomoč pri razminiranju
Hrvaške« (WEUDAM – Demining Assistance Mission to Croatia), katere glavne naloge so bile svetovanje, tehnična pomoč in prenos izkušenj pri razminiranju min na hrvaško osebje. V tej operaciji, ki se je
končala 30. novembra 2001, je imela Švedska vodilno vlogo.
3. Evropska unija je novembra 1998, ravno tako na podlagi člena J. 4. 2.
Pogodbe o Evropski uniji, zaprosila Satelitski center ZEU za pomoč pri
splošnem varnostnem nadzoru kosovske regije. Glavna naloga Satelitskega centra ZEU je bilo pridobivanje pomembnih informacij za
Evropsko unijo kot tudi za operacije Nata in OVSE, ki so se nanašale
na uresničevanje beograjskega sporazuma iz 16. oktobra 1998 kot tudi
o gibanju beguncev in razseljevanju prebivalstva v pokrajini. Ob napotitvi sil KFOR zveze Nato in drugih predstavnikov mednarodne skupnosti na Kosovo se je Satelitski center ZEU osredotočil na oblikovanje
geografskega informacijskega sistema Kosova, ki naj bi ga uporabljali
pri obnovi Kosova, predvsem pa za pomoč pri razminiranju Kosova
(History of EU, 2002).

OPERACIJE EVROPSKE UNIJE S PODROČJA VARNOSTNE
IN OBRAMBNE POLITIKE
Konflikti v nekdanji Jugoslaviji so dokazali, da je za učinkovito diplomacijo Evropske unije treba oblikovati vojaška sredstva, ki pa naj ne bi izhajala samo iz ZEU. Razmere v nekdanji Jugoslaviji so ponazorile, da v primeru, ko ena stran uporablja silo, finančna stimulacija druge strani ni
učinkovita in uspešna za končanje konfliktov. Države članice Evropske
unije so tako spoznale, da mora Evropska unija skupno zunanjo in varnostno politiko dosledno izvajati in kvalitativno nadgraditi z vojaškimi
zmogljivostmi. Tako so v Amsterdamski pogodbi leta 1997 določili, da je
izvršni sekretar Sveta Evropske unije tudi visoki predstavnik za skupno
zunanjo in varnostno politiko. Določilo so udejanjili na vrhunskem zasedanju v Kölnu, saj so prvič imenovali visokega predstavnika za Skupno
zunanjo in varnostno politiko, in sicer Javierja Solano Madariaga, nekdanjega generalnega sekretarja Severnoatlantskega zavezništva (Hocheitner, 2000). Hkrati so se članice Evropske unije osredotočile na institucionalno integracijo ZEU v Evropsko unijo, vključno s prenosom V. člena
Bruseljske pogodbe v novo pogodbo o Evropski uniji. ZEU je dejansko
postala podrejeni organ Evropske unije, Evropska unija pa je s tem prevzela tudi izvajanje Petersberških nalog ZEU (človekoljubne, reševalne,
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mirovne operacije in operacije kriznega menedžmenta). Z integracijo
ZEU v Evropsko unijo so vsi organi ZEU postali notranji organi EU, tako
se je Skupščina ZEU preimenovala v Varnostno in obrambno skupščino
EU, ki nadzoruje delovanje novih varnostnih in obrambnih organov EU
na podlagi nacionalnih parlamentarnih stališč v okviru zasedanj 15 držav
članic EU in 15 članic zveze Nato, ki niso članice EU, in držav kandidatk
za vstop v EU (Behrendt, 2001).
Evropska unija je svoji varnostni strategiji »A secure Europe in a better
world« iz leta 2003 potrdila, da mora nositi del odgovornosti za globalno
varnost in graditev boljšega svet (A secure Europe in a better world,
2003). V okvir prizadevanj za dosego tega cilja sodijo tudi mirovne operacije Evropske unije oziroma različne operacije s področja evropske varnostne in obrambne politike, bodisi kot operacije vojaškega bodisi operacije civilnega kriznega menedžmenta, ki jih je Evropska unija začela
izvajati leta 2003.
Do septembra 2004 je Evropska unija ustanovila naslednje operacije s
področja varnostne in obrambne politike:

European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina (EUPM).
Policijska misija EU v Bosni in Hercegovini se je začela 1. januarja 2003.
Nasledila je misijo mednarodne policije Združenih narodov (IPTF – International Police Task Force), ki je začela delo po Daytonskem mirovnem
sporazumu. V misiji EUPM sodeluje okrog 500 policistov iz 33 držav, ki
izvajajo aktivnosti s celotnega področja vladavine prava (EUPM na portalu Evropske unije http://europa.eu.int/ ).

EUFOR Mission »Concordia«, Makedonija.
31. marca 2003 je Evropska unija od Nata v Makedoniji prevzela vojaško
operacijo. Operacija Evropske unije z imenom »Concordia« je imela
prvotni mandat do 30. septembra, pozneje so ga podaljšali do 15. decembra 2003. V operaciji je sodelovalo okrog 400 vojakov iz 26 držav. Njen
osnovni namen je bil pomoč k uveljavljanju Ohridskega mirovnega sporazuma, spremljanje razmer, podpora mednarodni skupnosti, vidna navzočnost na terenu in zveza z makedonskimi oblastmi, lokalnimi voditelji,
prebivalstvom in mednarodnimi organizacijami (CONCORDIA na portalu Evropske unije http://europa.eu.int/); Concordia na www.delmkd.
cec.eu.int/en/concordia/main.htm, 21. 5. 2004)

»Artemis«, Demokratična Republika (DR) Kongo
Odločitev o vojaški operaciji Evropske unije v DR Kongo je Svet sprejel 5.
junija 2003, začela se je 12. junija 2003. Njen mandat se je končal 1. septembra 2003. Operacija »Artemis« je temeljila na Resoluciji Varnostnega
sveta Združenih narodov 1484 (2003) (UN Security Council Resolution
1484 (2003)). Namen operacije je bil stabilizacija varnostnih in humanitarnih razmer na območju Ituri (glavno mesto Bunia). Operacija je imela
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francosko vodstvo. V njej je sodelovalo 1.500 vojakov, od teh jih je bilo
900 francoskih. Že resolucija VS ZN je določala, da mora »Artemis« (oziroma Interim Emergency Multinational Force in Bunia) tesno sodelovati z
MONUC-om (mirovna operacija OZN v DR Kongu) (ARTEMIS na portalu Evropske unije http://europa.eu.int/ ).

EUPOL »Proxima«, Makedonija
Konec leta 2003 je Evropska unija ustanovila novo policijsko misijo, in
sicer t. i. EUPOL »Proxima« v Makedoniji. Misija je nadomestilo vojaško
operacijo »Concordia«, njen začetni mandat pa je eno leto. V misiji je
okrog 200 policistov iz držav članic in nečlanic Evropske unije. Naloge
pripadnikov misije so predvsem svetovalne, in sicer svetujejo makedonskim policijskim silam, pomagajo pa tudi na notranjem ministrstvu v
boju proti organiziranem kriminalu (PROXIMA na portalu Evropske
unije http://europa.eu.int/).

Rule of Law Mission »EUJUST Themis«, Gruzija
Na povabilo gruzijske oblasti je Svet Evropske unije 28. junija 2004 sprejel odločitev, da v Gruziji ustanovi misijo, ki bo gruzijski vladi pomagala
izpeljati reformo pravosodja. Misija se je začela 16. julija 2004, predvideno pa je, da bo trajala 12 mesecev. V operaciji sodeluje približno deset
mednarodnih civilnih strokovnjakov s področja pravosodja (Monaco,
2004; EUJUST THEMIS na portalu Evropske unije http://europa.eu.int/).
Konec leta 2004 bo Evropska unija začela novo vojaško operacijo, in sicer
bo od Nata prevzela operacijo SFOR v Bosni in Hercegovini, na to se že
pripravljajo. EU Military Force Mission (EUFOR) »Althea« v Bosni in Hercegovini bo po obsegu (sestavljalo jo bo okrog 7.000 vojakov) in nalogah (v
skladu z določili daytonskega mirovnega sporazuma) zelo podobna Sforju. Prehod od Sforja k Euroforju je skupen projekt Evropske unije in
Nata4 (Keane, 2004; Solana, Scheffer, 2004). Trenutno pa tudi kaže, da
Evropska unija proučuje možnosti za vnovično operacijo v DR Kongo
(glej Beatty, 2004a) in da je pripravljena, da na prošnjo Afriške unije pošlje policijsko misijo v nemirno sudansko regijo Darfur (Beatty, 2004b).

4

Po prevzemu misije Evropske unije decembra 2004 se Nato iz Bosne in Hercegovine
ne bo povsem umaknil. Oblikovali bodo sedež Nata,, njegova glavna naloga pa bo
pomoč lokalnim oblastem pri reformi obrambe (Solana, Scheffer, 2004).
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IZZIVI EVROPSKI UNIJI S PODROČJA OPERACIJ
Ugotovimo lahko, da se Evropska unija le postopoma loteva aktivnosti,
povezanih z mednarodno varnostjo. Nekaj zgodovine na področju mirovnih operacij ji sicer gre pripisati z naslova operacij Zahodnoevropske
unije, vendar imamo za prelomnico na tem področju lahko šele leto
2003. Od tega leta pa pet ustanovljenih operacij s področja varnostne in
obrambne politike in načrti za prevzem novih kažejo, da Evropska unija
dokaj uspešno razvija politiko in zmogljivosti za delovanje na tem področju. Uspešnost obvladovanja izzivov ne nazadnje dokazuje že to, da je
vsaka nova operacija, ki jo Evropska unija ustanovi, posebnost oziroma
je po kakšni značilnosti (strukturi, območju, nalogah, sodelovanju …)
prva. EUPM v Bosni in Hercegovini je tako prva operacija s področja varnostne in obrambne politike Evropske unije sploh. »Concordia« v Makedoniji je prva vojaška operacija v skladu z sporazumom med Evropsko
unijo in Natom (t. i. Berlin Plus Agreements). Operacija »Artemis« v DR
Kongo je prva avtonomna vojaška operacija Evropske unije (Gourlay,
2003). EUJUST THEMIS je prva misija s področja vladavine prava in pomeni nov razvoj v civilnih vidikih evropske varnostne in obrambne politike (Monaco, 2004). Bodoča misija Eurofor v Bosni in Hercegovini bo z
okrog 7.000 pripadniki največja misija, kar jih Evropska unija ustanovila
v okviru svoje varnostne in obrambne politike; zanjo lahko rečemo, da
bo prva množična.
V kakšno smer se bo razvijala evropska varnostna in obrambna politika v povezavi z mirovnimi operacijami, je težko zanesljivo opredeliti, saj
je v svetu neprestano veliko varnostnih sprememb, na podlagi dokumentov, poročil in izjav uradnikov Evropske unije pa lahko na seznam izzivov, ki se jih loteva ta institucija, uvrstimo naslednje:
– širitev območja delovanja,
– razvoj kvantitete in kvalitete operacij,
– povečevanje odzivnosti,
– razvoj kadrovskih zmogljivosti,
– razvoj sodelovanja z drugimi akterji,
– večstranska oziroma večinstrumentalna aktivnost.
Širitev območja delovanja. Jugovzhodna Evropa se je pokazala kot ustrezno
mednarodne pomoči potrebno območje za operacije Evropske unije, vendar pa se Evropska unija loteva operacij tudi drugod po svetu. Trenutno
je aktivna tudi drugod v t. i. sosedstvu (operacija v Gruziji; pred časom je
razmišljala o operaciji v Moldovi)5 in v Afriki (izvedla je operacijo v DR
Kongo in na istem območju načrtuje še eno; pripravljena je tudi ustanoviti operacijo v Sudanu). Zavzemanje Francije in Velike Britanije za misije
5

Evropska unija bi z operacijo v Moldovi zagotovila vojaško podporo drugim misijam
(Gourlay, 2003).
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na »pozabljeni celini« (Beatty, 2003) in (izkazana in pričakovana) vodilna
vloga teh držav v operacijah Evropske unije v Afriki kaže, da imajo
nekdanje kolonialne metropole interes, da so tudi v varnostnem vidiku
aktivne na območjih nekdanjih kolonij. Vendar pa se Evropska unija
opredeljuje kot globalni akter in si nalaga odgovornosti za globalno varnost in graditev boljšega sveta tudi v dokumentih ter prek izjav visokih
uradnikov (A secure Europe in a better world, 2003; in npr. Summary of
the remarks …, 2004).
Razvoj kvantitete in kakovosti operacij. Evropska unija se zaveda, da
njene članice imajo toliko zmogljivosti, da bi lahko izvajala hkrati več
operacij. V kvalitativnem smislu pa razmišlja o razvoju operacij, ki bi
vključevale tako vojaške kot civilne zmogljivosti (glej A secure Europe in
a better world, 2003: 11)
Povečevanje odzivnosti. V Bosni in Hercegovini bo Evropska unija od
Nata prevzela že utečeno operacijo, v poznanih razmerah je začela tudi
operacije EUPM, »Concordia« in »Proxima«. Vendar se je pripravljena
angažirati tudi ob neposrednih krizah, kar kažejo operacija “Artemis” v
DR Kongo in razmišljanja o novi operaciji v DR Kongo in operaciji v
Sudanu, za primer hitrega reagiranja na mirovne potrebe pa imamo
lahko tudi operacijo EUJUST THEMIS v Gruziji.6 Sposobnost hitrega
odzivanja na mirovne potrebe bo treba razviti še zlasti v primeru, da bo
Evropska unija nadaljevala politiko t. i. premostitvenih operacij,7 seveda
pa takšna politika zahteva razvoj ustreznih kadrovskih zmogljivosti.
Razvoj kadrovskih zmogljivosti. Evropska unija sodeluje v vzpostavljanju
nacionalnih podatkovnih baz oziroma t. i. bazena kadrov, ki bi bili pripravljeni za takojšnjo razmestitev v mirovne operacije različnih mednarodnih organizacij, s čimer bi racionalizirali pridobivanje kadrov in poenostavili njihovo usposabljanje (glej Action Plan for Civilian Aspects of
ESDP, 2004). Novost so evropske žandarmerijske sile, ustanovljene septembra 2004 (operativne naj bi postale leta 2005), ki bodo namenjene zagotavljanju javne varnosti na konfliktnih območjih, kjer potekajo mednarodne mirovne operacije. Evropska žandarmerija bi bila prvenstveno
na razpolago Evropski uniji, lahko pa tudi drugim mednarodnim organizacijam ali ad hoc koalicijam držav (Neformalno srečanje ministrov …, 15.
9. 2004; Summary of the remarks …, 2004). Morda pa bi v okvir te teme
lahko uvrstili še svojevrstno kadrovsko pridobitev Evropske unije po
nedavni širitvi. Nove članice Evropske unije so namreč šle same skozi
tranzicijo, poznavanje tranzicijskih in reformnih procesov na vseh druž6

7

Javier Solana, visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politiko, je ob
odprtju misije EUJUST THEMIS v Gruziji med drugim dejal, da ta misija dokazuje,
da se Evropska unija lahko hitro odzove. Evropski svet je namreč potrdil, da ustanovi misijo s področja vladavine prava le enajst dni po pisni prošnji predsednika gruzijske vlade (Message from Javier Solana …, Brussels, 23 July 2004, S0199/04).
Kot je bil npr. mandat operacije »Artemis« v DR Kongu stabilizacija pogojev varnosti in izboljšanje humanitarnih razmer v regiji do prihoda okrepljenih mirovnih sil
OZN (glej Gourlay, 2003).
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benih področjih pa je izrednega pomena v operacijah kriznega menedžmenta (glej Action Plan for Civilian Aspects of ESDP, 2004).
Razvoj sodelovanja z drugimi dejavniki. Evropska unija se na različne
načine povezuje z drugimi mednarodnimi in regionalnimi varnostnimi
organizacijami ter tudi državami. Tako sta npr. v okviru varnostnega sodelovanja z OZN na področju vojaških operacij kriznega menedžmenta
predvideni dve možnosti sodelovanja, in sicer zagotavljanje nacionalnih
vojaških zmogljivosti v okviru operacije Združenih narodov ali pa operacija Evropske unije kot odgovor na zahtevo OZN (EU-UN co-operation in
Military Crisis Management Operations Elements of Implementation of
the EU-UN Joint Declaration, 2004), sodelovanje z Natom pa se izvaja
predvsem kot dostop do zmogljivosti Nata (opredeljen s t. i. »Berlin plus
sporazumom«; SHAPE information, www.nato.int/shape/news/2003/
shape_eu/se030822a.htm).
Večstranska oziroma večinstrumentalna aktivnost. Mednarodna skupnost
se vse bolj zaveda, da sta varnost in razvoj neločljivo povezana. Tudi reševanja varnostnih kriz se je zato treba lotiti s hkratnim izvajanjem in medsebojnim dopolnjevanjem – sinergijo – različnih instrumentov (tako operacije vojaškega kot operacije civilnega kriznega upravljanja ter finančna
in druga razvojna pomoč). Razpoložljivost različnih instrumentov pa še
ni dovolj za uspešnost stabilizacije razmer in postkonfliktno obnovo ter
razvoj, ampak je treba poskrbeti tudi za skladnost njihovega delovanja,
kar pa je nov velik izziv za sodelujoče akterje in koordinatorsko telo.

SLOVENCI V OPERACIJAH EVROPSKE UNIJE
Poglejmo na kratko še (kadrovski) prispevek Republike Slovenije k operacijam varnostne in obrambne politike Evropske unije. V policijski misiji v
Bosni in Hercegovini (EUPM) so od začetka misije leta 2003 štirje slovenski policisti, v operaciji »Concordia« v Makedoniji je sodeloval častnik
Slovenske vojske, v EUPOL-u »Proxima« v Makedoniji pa sodeluje pet
policistov iz Slovenije. V načrtovani vojaški operaciji Evropske unije v
Bosni in Hercegovini bo Slovenija verjetno ohranila podoben vojaški kontingent, kot ga ima v Natovem Sforju (okrog 135 vojakov). Za sodelovanje
v policijskih operacijah pa slovenska »Policija nadaljuje priprave za oblikovanje policijske enote, ki bo vključena v t. i. “standby sistem” policijskih enot Evropske unije in Združenih narodov. Gre za formiranje približno 80-članske policijske enote, v kateri bosta poleg 10-članske stalne
sestave enote še 30-članska začasna sestava policistov, ki delujejo v že
vzpostavljenih mirovnih misijah, in 40-članska začasna sestava policistov
v pripravljenosti za hitre intervencije na novih kriznih območjih (t. i.
standby arrangement)« (glej Policija – Mirovne misije http: //www.policija.si/si/organiziranost/uup/mirovne/mirovne.html; 16. 9. 2004).
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SKLEP
Proučevanje razvoja mirovnih operacij vodi do ugotovitve, da je ena od
njegovih velikih značilnosti povečevanje kompleksnosti mirovnih operacij, kar opazimo že iz povečevanja števila akterjev, ki se v teh operacijah
pojavljajo. Evropska unija je še razmeroma nov akter na področju mirovnih operacij. Neposredne izkušnje je v slabih dveh letih aktivnosti, če ne
upoštevamo operacij, ki so se izvajale v okviru ZEU, nabirala v petih operacijah, ki pa so bile vsaka zase primer svoje vrste. Politični okvir Evropske unije za delovanje na področju varnostne in obrambne politike, opredeljen v evropski varnostni strategiji, kaže, da bo tovrstna dejavnost
Evropske unije še naprej zelo spremenljiva. Razvijale se bodo nove zmogljivosti, spreminjalo se bo sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami in institucijami, operacije se bodo širile v geografskem smislu
itd., kar skupaj gotovo utrjuje položaj Evropske unije kot globalnega varnostnega akterja. Ne bo pa odveč, da se ob tem znova spomnimo, kako je
veliko število akterjev, ki se s tem pojavlja v mirovnih operacijah in širših
obnovitvenih programih, težko učinkovito usklajevati, kar pogosto
zmanjšuje mednarodno uspešnost postkonfliktne stabilizacije in obnove.
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SUMMARY:
European union and peace-keeping operations
The Maastricht treaty was signed by members of the European Communities in 1992 and includes very important provisions on the
Common Foreign and Security Policy (CFSP). These provisions were
the legal basis for establishing the European Common Security and
Defense Policy (ESDP). The Nice treaty incorporated the main
bodies of the ESDP, including the fundamental goals and tasks of military and civil crisis management. Military crisis management includes the “Petersburg tasks” (humanitarian and rescue tasks, peacekeeping tasks and the tasks of combat forces in crisis management,
including peace-making). To achieve the abovementioned goals, the
EU is set to establish a European Rapid Reaction Force. However,
EU member-states’ lack of strategic capabilities and therefore the EU
as a whole reached an agreement with NATO on access to the collective assets and capabilities of NATO for EU-led operations. Upon
agreement in 2003 NATO handed over to the EU the peace-keeping
operation “Allied Harmony” in Macedonia. The main goals of the
EU-led peace-keeping operation »Concordia« were to ensure stability
and safety for implementation of the Ohrid Framework Agreement
signed in 2001. In accordance with the United Nations, in 2003 the
EU launched a military operation with the code name »Artemis« in
the Democratic Republic of Congo. The operation ended officially on
1. 9. 2003. The EU’s long-term objectives are to ensure stability and
a sustainable environment on the Balkan peninsula. In this respect,
the EU is to take over the NATO-led peace-keeping operation SFOR
in Bosnia and Herzegovina at the end of 2004. In addition, the EU
also conducts non-military crisis management i.e. civil crisis management. The EU has decided to develop the civilian aspects of crisis
management in four priority areas: police, strengthening of the rule
of law, strengthening civilian administration, and strengthening of
civil protection. In 2003 the EU took over the United Nation’s International Police Task Force in Bosnia and Herzegovina. The new “EU
Police Mission” (EUPM) is seeking to establish sustainable policing
arrangements under Bosnia and Herzegovina ownership in accordance with best European and international practices. It does so in
particular through monitoring, mentoring and inspection activities.
The EUPM will officially end on 31. 12. 2005. Further, in 2003 the
EU in line with the Ohrid Framework Agreement of 2001 took on
the police mission “Proxima” in Macedonia. EU police experts will
for an initial period of one year monitor, mentor and advise the
country’s police to help fight organised crime while also promoting
European policing standards. In July 2004 EU started another opera-
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tion, this time the rule of law operation EUJUST THEMIS in Georgia. The EU’s crisis management operations thus represent tangible
evidence of the development of the ESDP and the EU’s contribution
to the international community’s efforts to promote stability and
security.
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