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POVZETEK
Republika Slovenija je od osamosvojitve do pristopa k Evropski uniji potrebovala
dobro desetletje in prešla čez mnogo faz priključevanja. Slovenija je kot mlada
drţava v sorazmerno kratkem času opravila vse potrebne naloge in izpolnila vse
zahtevane pogoje za vstop v Evropsko unijo ter v strateških razvojnih dokumentih in
na najvišji politični ravni od razglasitve samostojnosti izrazila svojo pripravljenost in
cilj postati polnopravna članica Evropske unije. Leta 1992, leto po razglasitvi
samostojnosti, je Slovenija zaprosila za sklenitev evropskega sporazuma in za
podporo pri prestrukturiranju in konsolidaciji gospodarstva. V postopku pogajanj,
strategij in podpisov dokumentov je bil doseţen dogovor o pogojih pristopa Slovenije.
Evropskim pravilom je bila prilagojena slovenska zakonodaja. Slovenija je uspešno
predsedovala Svetu Evropske unije od 1. januarja do 30. junija 2008, prav tako pa je
uspešno predsedovala Svetu Evrope od 12. maja pa do 18. novembra 2009. Minister
za zunanje zadeve je v tem času vodil Odbor ministrov Sveta Evrope.

Ključne besede: osamosvojitev, samostojnost, vključevanje v Evropsko unijo,
polnopravna članica, postopek pogajanj, strategije, podpis dokumentov, prilagajanje
zakonodaje, predsedovanje Svetu Evropske unije, predsedovanje Svetu Evrope
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SUMMARY
The Republic of Slovenia needed a good decade and passed through many stages of
connection since its independence till the accession to the European Union. Slovenia,
as a young country fulfilled in a relatively short period of time all necessary tasks and
conditions to enter the European Union. Slovenia announced its willingness and the
goal of becoming a full member of the European Union in its strategic development
documents and at the highest political level at the independence. In 1992, one year
after declaring independence, Slovenia requested the conclusion of the Agreement,
and the support at the restructuring and consulting of its economy. In the process of
negotiations, strategies and signatures of the documents were agreed with the
conditions of accession of Slovenia. Slovenian legislation was adjusted to the
European rules. Slovenia successfully presided to the Council of the European Union
from 1 January 30 June 2008 and also chaired the Council of Europe from the 12th
May till the 18th November 2009. The Minister of Foreign Affairs chaired in the
meantime the Committee of Ministers of the Council of Europe.

Keywords: independence, autonomy, entry to the European Union, full membership,
negotiation process, strategies, signature of documents, approximation of laws,
presidency of the European Union, presidency of the Council of Europe

ii

KAZALO
POVZETEK ....................................................................................................... i
SUMMARY ...................................................................................................... ii
1
1.1
1.2
1.3

UVOD ....................................................................................................... 1
Izhodišče diplomskega dela ............................................................................ 1
Cilj, namen ter metode diplomskega dela ........................................................ 2
Struktura diplomskega dela ............................................................................ 3

2
2.1
2.2
2.3
2.4

OSAMOSVOJITEV REPUBLIKE SLOVENIJE .............................................. 5
Pravna ureditev Republike Slovenije po 2. svetovni vojni .................................. 5
Razpis in izvedba plebiscita za osamosvojitev Republike Slovenije..................... 5
Desetdnevna vojna ........................................................................................ 7
Temeljni osamosvojitveni dokumenti............................................................... 8
2.4.1
Temeljna ustavna listina ................................................................... 8
2.4.2
Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine ............................. 8
2.4.3
Dekleracija o neodvisnosti ................................................................. 9
2.5 Osamosvojitev in sprejem ustave Republike Slovenije ..................................... 9
2.5.1
Pomembni akti, ki so bili sprejeti pri procesu osamosvajanja Republike
Slovenije ........................................................................................ 12
3
3.1
3.2
3.3

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ........................................................... 15
Temeljne značilnosti vsebine in splošne določbe ustave Republike Slovenije .... 15
Struktura ustave Republike Slovenije ............................................................ 15
Človekove pravice in temeljne svoboščine ..................................................... 16

4 REPUBLIKA SLOVENIJA IN SVET EVROPE ............................................ 17
4.1 Svet Evrope................................................................................................. 17
4.1.1
Organi in institucije Sveta Evrope .....................................................17
4.1.2
Drugi pomembni organi in institucije .................................................21
4.2 Pristopni pogoji k vstopu Republike Slovenije v Svet Evrope ........................... 22
4.3 Vstop Republike Slovenije v Svet Evrope ....................................................... 23
4.4 Predsedovanje Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope ................................ 23
5
5.1
5.2
5.3
5.4

VKLJUČEVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO ............ 25
Strategije vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo .......................... 25
Ustavna podlaga za vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo...................... 26
Usklajevanje zakonodaje .............................................................................. 26
Priprava pogajalskih izhodišč in pogajanja ..................................................... 27
5.4.1
Pogajalska izhodišča ........................................................................28
5.4.2
Pogajanja za članstvo v Evropski uniji ...............................................29
5.5 Pristopna pogodba ....................................................................................... 31

iii

6 USTANOVITVENE POGODBE EVROPSKE UNIJE OZIROMA EVROPSKE
SKUPNOSTI ................................................................................................. 36
6.1 Nastanek in razvoj Evropske unije ................................................................ 36
6.2 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ........................ 37
6.3 Pogodba Evropske gospodarske skupnosti..................................................... 37
6.4 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM) ... 38
6.5 Enotni evropski akt ...................................................................................... 38
6.6 Pogodba o ustanovitvi Evropske unije ........................................................... 40
6.7 Amsterdamska pogodba ............................................................................... 41
6.8 Pogodba iz Nice ........................................................................................... 43
6.9 Listina o temeljnih pravicah Evropske unije ................................................... 44
6.9.1
Vloga skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov EPPED ................................................................................................. 45
6.9.2
Skupina EPP-ED: Listina kot pravno zavezujoč dokument ...................47
6.10 Lizbonska pogodba .................................................................................... 47
7
7.1
7.2
7.3

REPUBLIKA SLOVENIJA V EVROPSKI UNIJI ......................................... 49
Republika Slovenija kot članica Evropske unije .............................................. 49
Vstop Republike Slovenije v schengensko območje ........................................ 49
Nova evropska valuta Evro ........................................................................... 51
7.3.1
Evroobmočje ...................................................................................51
7.3.2
Predpristopna faza...........................................................................51
7.4 Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evrospke unije ............................... 54
7.4.1
Naloge predsedovanja .....................................................................55
7.4.2
Vodenje Sveta Evropske unije ..........................................................56
7.4.3
Odnosi z drugimi ustanovami in organi Evropske unije .......................56
7.4.4
Zastopanje Evropske unije v mednarodnem prostoru .........................57
8 VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKI UNIJI ................. 58
8.1 Nacionalni parlamenti - ratifikacija mednarodnih pogodb ................................ 58
8.2 Republika Slovenija in Evropska unija ........................................................... 59
9

ZAKLJUČEK ............................................................................................ 61

LITERATURA IN VIRI .................................................................................. 64
SEZNAM SLIK, TABEL IN GRAFOV .............................................................. 67
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC ............................................................... 68
IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA ......................................... 69

iv

1 UVOD
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Ob izteku osemdesetih let so bile za Slovenijo z vidika demokratičnega razvoja
mednarodne razmere zelo ugodne, pravzaprav niso bile tako ugodne nikoli po drugi
svetovni vojni. Ugodne so bile številne situacije. Proces nastajanja in uveljavljanja
nove slovenske ustave, ki je bila sprejeta 23. decembra 1991, je bil neločljivo
povezan s procesom demokratizacije in političnega osamosvajanja Slovenije. Ne gre
pozabiti, da je razglasitvi slovenske osamosvojitve sledila deset – dnevna vojna in
nekajmesečna delna mednarodna izolacija.
Ustava Republike Slovenije je pravni akt z najvišjo veljavo, zato predstavlja vrh
piramide vseh pravnih aktov. Ustava je tako hierarhično nadrejena vsem zakonskim
ter podzakonskim pravnim aktom. Cilji nove slovenske ustave so (bili) konstituiranje
bistvenih prvin slovenske drţavnosti, zagotovitev demokratičnega političnega sistema
s parlamentarno obliko drţavne oblasti, varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter posebno varstvo italijanske in madţarske narodne skupnosti v Sloveniji,
zagotovitev temeljnih sistemskih okvirov gospodarskih in socialnih razmerij ter
zagotovitev lokalne samouprave kot osnovne pravno-politične oblike organiziranja
lokalnih skupnosti. Zgradbo ustave sestavljajo preambula, ki je uvod oziroma svečan
uvod v ustavo, splošne določbe ustave, dodatki k ustavi ter ustavni amandmaji.
Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 in je najstarejša vseevropska
meddrţavna organizacija. Ustanovilo ga je 10 drţav ustanoviteljic, te pa so Belgija,
Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska,
Zdruţeno kraljestvo. Trenutno ga sestavlja 47 drţav članic, ki so se z vstopom
zavezale k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Slovenija
je polnopravna članica postala 14. maja 1993. Slovenija je od 12. maja do 18.
novembra 2009 predsedovala Svetu Evrope. Minister za zunanje zadeve je namreč v
tem času vodil Odbor ministrov Sveta Evrope, ki ga sestavljajo zunanji ministri vseh
drţav članic ali njihovi stalni diplomatski predstavniki v Strasbourgu. To je vladno
telo, v katerem je mogoče enakopravno razpravljati o stališčih posameznih drţav do
problemov, s katerimi se srečuje evropska druţba.
Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bil bistveni strateški cilj njene prihodnosti
vstop v Evropsko unijo. Njeni začetni koraki segajo ţe v leto 1992 po razglasitvi
samostojnosti, saj je Slovenija takrat zaprosila za sklenitev evropskega sporazuma in
za podporo pri prestrukturiranju in konsolidaciji gospodarstva. Ko je leta 1993 začel
veljati sporazum o sodelovanju z Evropsko unijo, je slovenska vlada zaprosila za
začetek pogajanj o sklenitvi evropskega sporazuma. Sporazum je bil podpisan 10.
junija 1996, ko je Vlada Republike Slovenije formalno zaprosila za članstvo v Evropski
uniji. Slovenija in Evropska unija sta 11. novembra 1996 podpisali začasni sporazum
o trgovini, ki je začel veljati 1. januarja 1997. Z njim je začel veljati trgovinski del
sporazuma o pridruţitvi, ki določa območje proste trgovine med Slovenijo in
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petnajsterico. Maja 1997 je Slovenija sprejela izhodišča strategije pristopa k Evropski
uniji, v katerih je potrdila ţeljo postati njena polnopravna članica. 16. julija 1997 je
Evropska komisija predstavila mnenje o drţavah kandidatkah za vstop v Evropsko
unijo (Agenda 2000). Ker je bilo mnenje o Sloveniji ugodno, je bila decembra 1997
uvrščena v prvi krog drţav za začetek pogajanj, ki so se 31. marca 1998 tudi uradno
začela.
Za vstop Republike Slovenje v Evropsko unijo so bile potrebne številne priprave
strategij. Potrebno je bilo uskladiti slovensko ustavo ter druge predpise z evropskim
pravnim redom. Izpolnjevati je bilo potrebno številne pogoje, sestati se na sestankih,
kjer so usklajevali ter se pogajali o izhodiščih in zahtevah. Ob končni ureditvi
potrebnih zadev in izpolnitvi pogojev je sledil podpis Pristopne pogodbe 16. aprila
leta 2003. Uradno je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije 1. maja
2004.
Pomembni evropski pravni viri in ustanovitvene pogodbe za Republiko Slovenijo so
sledeči: Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ),
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS), Pogodba o ustanovitvi
Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM), Enotni evropski akt, Pogodba o
ustanovitvi Evropske unije (PEU), Amsterdamska pogodba, Pogodba iz Nice,
Lizbonska pogodba ter Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.
Republika Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo in podpisom mednarodnih
dokumentov zavezala, da bo izpolnila vrsto zahtev, ki so ji bile določene. Tako je bila
njena naloga da se pripravi na zahteve schengenskega sporazuma. Ţe ob včlanitvi v
Evropsko unijo je Slovenija podobno kot ostale nove članice prevzela obveznost
vzpostavitve ustreznega novega reţima na zunanji meji Evropske unije. V skladu z
evropskim pravnim redom je to pomenilo vzpostavitev novega reţima na mejah drţav
članic Evropske unije in drţav nečlanic oziroma tako imenovanih tretjih drţav.
Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala tudi za uvedbo enotne evropske
valute – evra. Čeprav je ta obveznost bila del Pristopne pogodbe, je bilo potrebno
izpolniti konvergenčna merila. K tem ciljem sta bili usmerjeni tudi gospodarska in
denarna politika. Evro je v Sloveniji stopil v gotovinski plačilni promet 1. januarja
2007.
Republika Slovenija je uspešno predsedovala Svetu Evropske unije od 1. januarja do
30. junija 2008. Tako je kot prva izmed novih drţav članic Evropske unije prevzela to
odgovorno nalogo.
1.2 CILJ, NAMEN TER METODE DIPLOMSKEGA DELA
Z diplomskim delom prikazujem Republiko Slovenijo kot samostojno drţavo in kot
članico Evropske unije, njen začetek in kot polnopravno članico Evropske unije.
Izpostavljam predvsem pravni vidik spremembe Ustave Republike Slovenije,
usklajevanje zakonodaje, podpisovanje potrebnih mednarodnih sporazumov in
2

različnih dokumentov. Predstavljam pomembne ustanovitvene pogodbe o Evropski
uniji, schengenski sporazum, priprava in sprejem evra. Prikazujem razmerje med
Slovenijo in Svetom Evrope ter njenim predsedovanjem. Prav tako predstavljam
predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije. Izpostavljam proces
vključevanja Republike Slovenije k Evropski uniji.
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila strokovno literaturo s področja
ustavnega prava, mednarodnega prava ter evropskega prava v obliki monografskih
publikacij, s katero sem dobila vso teoretično osnovo. Prav tako sem uporabila
posamezne članke z obravnavanega področja ter internetne vire.
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo je zgrajeno iz osmih poglavij, med katerimi je prvo poglavje uvod ter
zadnje zaključek diplomskega dela.
V drugem poglavju obravnavam osamosvojitev Republike Slovenije, in sicer obdobje
pred osamosvojitvijo z demokratičnega in zgodovinsko-političnega vidika, pot do
plebiscita Slovenije ter podrobneje osamosvojitev Republike Slovenije. V tem
poglavju navajam tudi pomembne akte, ki so bili sprejeti pri procesu osamosvajanja
Republike Slovenije.
Nato nadaljujem v tretjem poglavju s predstavitvijo Ustave Republike Slovenije, kako
je bila sprejeta, njene poglavitne in bistvene značilnosti. V tem delu naloge navajam
govor Milana Kučana, ko je nagovoril poslanke in poslance ob sprejemu slovenske
ustave. Opisujem tudi ustavno materijo ter zgradbo Ustave razčlenjeno na dodatke k
ustavi in ustavne amandmaje.
V naslednjem, četrtem poglavju podrobneje opisujem razmerje Republike Slovenije
do Sveta Evrope, organe in institucije Sveta Evrope ter druge pomembne organe in
institucije, ki so ključni pri razumevanju Evropske unije in drugih institucij oziroma
organizacij. Nato nadaljujem s prikazom pristopnih pogojev k vstopu Republike
Slovenije v Svet Evrope. V tem delu opozarjam na podobnost pojmov, ki jih je
potrebno ločiti. Obravnavam predsedovanje Slovenije Odboru ministrov Sveta
Evrope, ki je potekalo do 18. novembra 2009.
V petem poglavju pa kronološko predstavljam vključevanje Republike Slovenije v
Evropsko unijo. Tako začnem s strategijami vključevanja in jih podrobno predstavim,
opredelim »evropski člen«, ki je bil potreben za uskladitev Ustave z mednarodnim
pravom. Temu sledi usklajevanje zakonodaje ter predstavitev pogajalskih izhodišč in
pogajanja in nenazadnje še zelo pomembna predstavitev Pristopne pogodbe. V tem
delu diplomsko delo doseţe svoj vrh in namen.
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V šestem poglavju obravnavam vse pomembne ustanovitvene in druge evropske
pogodbe, pomembne za širitev in novo ureditev Evropske unije. Tudi te pogodbe
navajam kronološko.
V sedmem poglavju obravnavam še Republiko Slovenijo kot članico Evropske unije,
vstop v schengensko območje, prevzem evra ter zadnje poglavje še predsedovanje
Republike Slovenije Svetu Evropske unije.

4

2

OSAMOSVOJITEV REPUBLIKE SLOVENIJE

2.1 PRAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE PO 2. SVETOVNI VOJNI
Za Republiko Slovenijo je bila značilna ustavna diskontinuiteta. Po razpadu
habsburške monarhije ob koncu 1. svetovne vojne, se je Slovenija zdruţila v enotno
drţavo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Kmalu po zdruţitvi, decembra 1918, s Kraljevino
Srbijo in Črno goro je nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Po 2. svetovni
vojni pa je Slovenija postala del socialistične, komunistične Jugoslavije in s tem
postala politično in pravno podrejena jugoslovanski ureditvi, vse do svoje
osamosvojitve. Pri tem je bila za ustavna ureditev značilna diskontinuiteta. 2.
svetovna vojna je bila tudi ena izmed vrste razlogov za ustavno diskontinuiteto, saj je
takrat komunistična partija prevzela oblast ter uvedla socialistično ureditev. Ta
ureditev pa je temeljila na političnem monopolu in na skupščinskem sistemu oblasti.
Prva ustava Federativne Ljudske Republike Jugoslavije je bila sprejeta leta 1946 in ţe
leta 1953 je bil sprejet ustavni zakon. Ustavni zakon je močno posegel v ustavno
ureditev s sistemskim uvajanjem samoupravljanja. 10 let kasneje pa je bila sprejeta
ţe nova ustava, dopolnjena z ustavnimi amandmaji. Leta 1974 pa je prišlo do
preobrata s sprejemom nove ustave, ki pa je tudi bila vse do razpada SFR Jugoslavije
večkrat spremenjena in dopolnjena z ustavnimi amandmaji. Vendar pa z vsemi temi
spremembami ustavne ureditve ni nobena ustava posegla v monopol komunistične
partije.
Prav tako se je tudi slovenska ustava leta 1947, 1963 in 1974 posledično s povojno
jugoslovansko ustavno ureditvijo z ustavnimi amandmaji spreminjala. In tako je tak
razvoj močno vplival na politično in pravno mentaliteto Slovencev, saj se tako ni
razvil občutek za ustavno kontinuiteto. Tako je bilo za Slovenijo izredno pomembno
obdobje pred osamosvojitvijo, saj je bilo potrebno dokazati zrelost nacije in politike.
Pri tranziciji iz totalitarnega reţima v demokracijo je izredno pomembno, da drţava
čim bolj konsenzualno opredeli in ohranja temelje svoje nove ureditve.
Nova slovenska ustava je bila sprejeta 23. decembra leta 1991. Proces njenega
nastajanja in uveljavljanja je bil neločljivo povezan s procesom demokratizacije in
političnega osamosvajanja Slovenije (glej Cerar, 2004, str. 8).
2.2 RAZPIS IN IZVEDBA PLEBISCITA ZA OSAMOSVOJITEV REPUBLIKE
SLOVENIJE
Republika Slovenija je znotraj Jugoslavije v več pogledih predstavljala relativno
avtonomen teritorialno-politični sistem. Bila je drţavna skupnost večinskega
slovenskega naroda ter jezikovno, zgodovinsko in kulturno samostojna etnična
skupnost. Slovenija je vedno predstavljala relativno zaokroţen sistem zadovoljevanja
potreb svojih prebivalcev po ekonomskih in javnih dobrinah. Za Slovenijo je bila
značilna tudi specifična politična in ideološka kultura, kar so pokazale tudi primerjalne
jugoslovanske raziskave.
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Slovenija pa je bila kot zvezna enota tudi sestavni del Jugoslavije. Jugoslavija kot
mednarodno priznana skupnost pa je glede na svoje zgodovinske in geopolitične ter
na slednje vezane ideološko-kulturne in religiozne izvore skoraj v enaki meri
pribliţana oziroma distancirana od drugih drţavno-etničnih skupnosti vzhodne in
zahodne Evrope. Bila je na kriţišču in stičišču prednjeazijskih, mediteranskih, srednje,
juţno in vzhodnoevropskih kultur, po njeni zemljepisni legi prav na sredini, kjer je ţe
poteka ţe tisočletna zgodovinska ločnica med katoliško in pravoslavno Evropo.
Do odločitve o razpisu plebiscita za samostojno in neodvisno drţavo je v Republiki
Sloveniji prišlo potem, ko je politična jesen leta 1990 pokazala, da se medrepubliški
odnosi v Jugoslaviji zaostrujejo ter takrat, ko je bilo očitno, da se moţnost za
sporazum o drugačni ureditvi odmika. Odločitve skupščine, ki so omogočile razpis
plebiscita ter sporazum vseh političnih strank in poslanskih skupin, zastopanih v
parlamentu, so bile politična podlaga za skupen nastop na plebiscitu. V sporazumu
vseh političnih stranke, ki so bile zastopane v parlamentu ter prav tako tudi klubov
delegatov narodnosti in neodvisnih poslancev je poudarjeno, da je cilj in temeljna
usmeritev delovanja osamosvojitev in neodvisnost Republike Slovenije. Pri pripravi in
izvedbi plebiscita so se podpisnice tudi zavezale, da bodo delovale sporazumno in
usklajeno. Zanje je plebiscit Republike Slovenije odločilno dejanje ter podlaga za
nadaljnji proces razdruţitve SFRJ. Istočasno pa je pomembno, da se pričnejo
pogajanja z drugimi republikami o bodočih odnosih po mednarodno pravnih načelih
in procesih ter o mednarodnopravnem priznanju Republike Slovenije in vključevanje
v OZN in druge mednarodne institucije.
Plebiscit je skupna odločitev slovenskega naroda, italijanske in madţarske narodne
skupnosti in drţavljanov Republike Slovenije in na podlagi tega ga ne more izvesti
nobena posamezna stranka ali koalicija. Sporazum političnih strank in poslanskih
skupin se zavzema za prav tako odločitev, saj se ob izvedbi plebiscita ne spremeni
njihov politični status.
Kljub plebiscitni odločitvi moţnost o konfederaciji ni bila izključena, a zelo malo
verjetna, saj so se kasnejše negativne reakcije na plebiscitno odločitev in na druga
osamosvojitvena dejanja Republike Slovenije izkazala zlasti z vojaško intervencijo
zoper Republiko Slovenijo.
Skupščina je ob razpisu plebiscita sprejela t.i. pismo o dobrih namenih, ki so ga
naslovili na domačo, jugoslovansko, evropsko in svetovno javnost. V pismu je bilo
izraţeno, da ţeli Slovenija doseči osamosvojitev po mirni poti in da si ţeli postati
suverena, demokratična, pravna in socialna drţava ter da bo temeljila na človekovih
svoboščinah, delu in podjetništvu ter na socialni pravičnosti in varnosti za vse. Navaja
tudi, da bo temeljila na ekološki odgovornosti in na najboljših demokratičnih
slovenskih in evropskih tradicijah. V pismu je tudi poudarjeno, da osamosvojitev
Slovenije ni nikakor naperjena zoper nikogar v Jugoslavija ali izven nje. Prizadevanje
Slovenije je usmerjeno na prevzem dejanskega izvrševanja oblasti na celotnem
njenem ozemlju ter v čim hitrejšo vključitev v članstvo OZN in druge mednarodne
organizacije. Pismo se zavzema tudi za nenasilno reševanje konfliktov v svetu, v
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proces razoroţevanja, za vključitev Slovenije v evropski sistem kolektivne varnosti in
sodelovanja.
Deklaracija o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope je bila v skupščini
sprejeta še pred izvedbo plebiscita Republike Slovenije. S to deklaracijo se je
Republika Slovenija enostransko zavezala k spoštovanju konvencij, ki jih je sprejel
Svet Evrope.
To še zlasti velja za konvencijo o varstvu človekovih pravic, saj so sestavni del
sodobne demokratične Evrope. Deklaracija izraţa tudi teţnjo Slovenije, da postane
enakopravna članica Sveta Evrope.
23. decembra 1990, ko je bil izveden plebiscit, je ogromna večina drţavljank in
drţavljanov Republike Slovenije glasovala za neodvisno in samostojno drţavo. Kar
88,5% vseh glasovalnih upravičencev je glasovalo za osamosvojitev Republike
Slovenije in le 4% je bilo tistih, ki so glasovali proti. S tem se je tudi pokazalo, da je
bil strah o določbi v zakonu, kjer je zapisano, da je za plebiscit potrebna absolutna
večina, odveč (po Kocjančič et al., 2005, str 77).
2.3 DESETDNEVNA VOJNA
Vojna za Slovenijo ali slovenska osamosvojitvena vojna je bila pravzaprav prvi
oboroţeni spopad v Evropi po drugi svetovni vojni. To je bila vojna, s katero je
Republika Slovenija med 27. junijem in 7. julijem 1991 odbila napad Jugoslavije in s
tem potrdila svojo neodvisnost od SFRJ.
Oktobra leta 1990 je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) prvič oboroţena nastopila
proti slovenski Teritorialni obrambi (TO), ko je zasedla Republiški štab Teritorialne
obrambe v Ljubljani.
25. junija 1991 je slovenska skupščina sprejela ustavni zakon o samostojnosti, na
vseh mejnih prehodih so bile jugoslovanske zastave in table zamenjane s slovenskimi
ter postavljeni so bili mejni prehodi s Hrvaško. Istega dne, v večernih urah, se je v
Beogradu sestal Zvezni izvršni svet ter sprejel odlok o zavarovanju drţavnih meja v
Sloveniji in tako sta imela zvezna policija in JLA prosto pot za oboroţen nastop proti
Sloveniji. Desetdnevna vojna se je pričela 27. junija ob 1:15 ponoči, ko je JLA z
oklepniki v Metliki prestopila drţavno mejo. Namen zvezne policije in JLA je bil zavzeti
vse mejne prehode in letališče Brnik in nato še ostala pomembna mesta ter
nenazadnje bi zamenjali tudi staro politično vodstvo z novim, ki pa bi bilo namenjeno
uresničevanju srbskih ciljev. 29. junija so se predstavniki Slovenije v Zagrebu sestali
s predstavniki Evropske skupnosti, s tremi zunanjimi ministri in predsednikom
Zveznega izvršnega sveta SFRJ in sprejeli dogovor o ustavitvi sovraţnosti, vendar pa
je ta bil tako nejasen, da do njega sploh ni prišlo. Še isti dan naj bi JLA od
predsedstva Republike Slovenije in vlade Republike Slovenije s pisnim ultimatom
zahtevala kapitulacijo Slovenije in postavila zadnji rok na 30. junij. Tako se je
slovenska skupščina odločila za mirno rešitev, vendar pod pogojem, da slovenska
neodvisnost ni bila ogroţena. Naslednji dan pa je JLA ponovno postavila nov ultimat
Sloveniji. Vendar pa je ţe 2. julija sledil prelomni dan v vojni za Slovenijo, saj je bila
7

Teritorialna obramba uspešna pri napadih na JLA, ker je bila vojaška ofenziva iz
Beograda ţe zlomnljena. Predsedstvo RS je v večernih urah sprejelo sklep o
enostranski ustavitvi ognja in tudi JLA je sprejela dogovor o ustavitvi ognja. Tako so
se enote JLA vrnile v svoje vojašnice, TO pa je zasedla vse mejne prehode. 7. julija
pa se je ţe delegacija Evropske unije na Brionih sestala s slovensko, hrvaško in
zvezno delegacijo. Po dolgih pogajanjih so vse strani sprejele Brionsko dekleracijo. Z
Brionsko dekleracijo so bile ustavljene sovraţnosti na ozemlju Republike Slovenije.
Slovenija je za dobo treh mesecev tudi zamrznila svoje osamosvojitvene aktivnosti,
vendar pa sta kljub temu slovenska vojska in policija ohranili popolno suverenost na
slovenskem ozemlju. Po sprejetju odločitve Predsedstva SFRJ z dne 18. julij se je
morala JLA v treh mesecih z oroţjem in opremo umakniti iz Slovenije.
(wikipedia.Slovenska osamosvojitvena vojna. 2010).
2.4 TEMELJNI OSAMOSVOJITVENI DOKUMENTI
Republika Slovenija se je s sprejetjem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije in Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, dokončno oblikovala kot
drţava, istočasno pa je sprejela še Dekleracijo o neodvisnosti. Vsi trije dokumenti so
bili sprejeti na isti dan, 25. junija 1991 in objavljeni v prvi številki Uradnega lista
Republike Slovenije. Dekleracija je politični akt, ostala dva akta pa sta ustavnopravne
narave.
2.4.1 Temeljna ustavna listina
Je ustavni akt, akt posebne vrste »sui generis«, kar pomeni, da sta vsebina in oblika
tega akta specifični glede na do sedaj pri nas uveljavljene ustavne oziroma pravne
akte. Slovenijo prav Temeljna ustavna listina opredeljuje kot samostojno in
neodvisno drţavo, ki prevzema vse pravice ter dolţnosti in tudi njihovo izvrševanje. V
listini so določene mednarodne meje, predvsem pa je pomebno, da je v listini
določeno, da Republika Slovenija zagotavlja varstvo temeljnih pravic in svoboščin
vsem osebam na svojem drţavnem ozemlju. Zagotavlja tudi italjanski in madţarski
narodni skupnosti pravno varstvo, in sicer na temelju ustave iz leta 1974 (glej Cerar,
2004, str. 14)
2.4.2 Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine
Je v 23 členih določil način prevzemanja pravic in dolţnosti in to tiste, ki so bile z
ustavno ureditvijo 1974 prenešene na organe SFR Jugoslavije. Uredil je tudi vsa
druga vprašanja, ki so se nanašala na predhodno obdobje in načine ter roke za
prevzem določenih funkcij, prav tako tudi pristojnosti dotedanje jugoslovanske
federacije s strani slovenskih drţavnih organov.
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2.4.3 Dekleracija o neodvisnosti
Za razliko od Temeljne ustavne listine ne ustvarja neposredno pravnih učinkov. Je
politični akt, s katerim so bili pojasnjeni razlogi za slovensko osamosvojitev, način
njene izvedbe ter tudi glavne usmeritve delovanja za prihodnost Slovenije kot drţave.
Dekleracija je bila kot taka pravzaprav namenjena širši mednarodni javnosti oziroma
drugim drţavam in mednarodnim ustanovam, organizacijam, ki naj bi priznale
Slovenijo kot drţavo.
2.5 OSAMOSVOJITEV IN SPREJEM USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Republika Slovenija je pri procesu osamosvojitve morala sam proces osamosvajanja
pravno urediti in utemeljiti. Tako je bilo sprejetih več aktov ustavnopravnega
pomena, ki so dajali procesu osamosvajanja ustavno podlago. Ti akti so v pravni
obliki opredelili različne stopnje osamosvajanja ter tudi njenega izločanja. Prav tako
pa so opredelili tudi zvezni pravni red in zvezno drţavno organizacijo.
Pri procesu osamosvojitve sta predvsem pomebna dva pravna akta, in sicer temeljna
ustavna listina in pa zlasti zakon za izvedbo listine, ki sta določila, da Slovenija takoj
prevzema nekatere funkcije, ki so jih dotlej opravljali organi federacije.
Republiko Slovenijo sta po uspešni obrambi zoper agresijo zanimali le dve vprašanji:
vprašanje o mednarodnem priznanju Republike Slovenije in sprejem nove ustave
Republike Slovenije. Nekatere drţave so Republiko Slovenijo priznale, še preden je
23. decembra 1991 sprejela novo ustavo, mnoge druge po takoj po njenem
sprejemu. Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike uvršča
ţe ustava v sam začetek preambule, saj je ključen dokument pri osamosvojitvi.
Republika Slovenija si je samostojnost in neodvisnost izborila, tako ustava ureja svoja
notranja in zunanja razmerja, ki so nastala na podlagi pravice slovenskega naroda do
samoodločbe, ki ji je priznana mednarodnopravna subjektiviteta. Slovenija si je
prizadevala, da bi vztopila v mednarodne in zlasti v evropske integracije. Tako je ţe
neposredno po osamosvojitvi postala članica Organizacije zdruţenih narodov (OZN)
in Sveta Evrope. Kasneje pa je začela z aktivno prizadevnostjo postati polnopravna
članica Evropske zveze, Nata in drugih evroatlantskih povezav (po Kocjančič et.al.,
2005, str. 83).
Sprejem nove ustave ni nujen pogoj za ustanovitev samostojne drţave, vendar pa je
celoten proces izredno pomemben, saj postavlja temelj celotne pravne in drţavne
zgradbe. O kontinueti med prejšnjo in novo ustavno ureditvijo je z vsebinskega
stališča teţko govoriti, saj nova ustava ni več ustava federalne enote ampak ustava
samostojne in neodvisne drţave. Nova ustava tudi ni bila več v skladu s političnim in
druţbenim razvojem. Ker je bil proces osamosvajanja ţe prej končan, sprejem nove
slovenske ustave ni več pomenil samo eno izmed stopenj v procesu osamosvajanja.
Vendar pa je posredno pomenil dokončni vsebinski prelom z jugoslovansko
federacijo, saj je do nove slovenske ustave še vedno veljala republiška ustavna
ureditev (po Kaučič, Grad, 2007, str. 62).
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Nova slovenska ustava je trikrat manj obseţna kot prejšna, je tudi bolj zgoščena.
Odpravila je tudi omejitve privatne lastnine, opustila je tudi podrobno urejanje
ekonomskih odnosov, kar je bilo predvsem značilno za prejšno ustavno ureditev.
Nova ustava je zelo poudarjala temeljne človekove pravice in svoboščine ter
zagotovila svobodno politično konkurenco. Korenito je spremenila tudi drţavno
ureditev, saj je načelo enotnosti oblasti nadomestila z načelom delitve oblasti,
skupščinski sistem je spremenila v parlamentarni sistem, komunalni sistem z lokalno
samoupravo ter delegatski mandat s predstavniškim mandatom. Leta 1991 je bila
Republika Slovenija z novo ustavo potrjena kot samostojna in neodvisna drţava.
Tako je postala ustava nekakšna osebna izkaznica Republike Slovenije v svetu, v
kateri so zapisana pomembna dejstva pri prepoznavnosti Republike Slovenije kot
demokratične, pravne in socialne drţave, ki temelji na priznavanju človekovih pravic
in temeljnih svoboščin (po Kocjančič et.al, 2005, str. 84).
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Slika 1: Jugoslavija

Vir: http://www.catsg.org/balkanlynx/03_countries/3_4_map-centre/mapsstandard/UniversityofTexas_1992_Map_of_Ethnics_in_former_Yugoslavia.htm
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2.5.1 Pomembni akti, ki so bili sprejeti pri procesu osamosvajanja
Republike Slovenije
(27. september 1989 – 31. december 1991)

o

27. september 1989


o
o

o

27. december 1989


o

29. marec 1990


o

2. julij 1990

Ustavni amandmaji IX do XC k Ustavi Socialistične Republike Slovenije
(1974) (Uradni list SRS, št. 32/89)
o
Ustavni zakon za izvedbo Ustavnih amandmajev IX do XC k Ustavi
Socialistične Republike Slovenije (1974) (Uradni list SRS, št. 32/89)
Zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89)
Zakon o političnem zdruţevanju (Uradni list SRS, št. 42/89)

7. marec 1990

Ustavni amandmaji XCI do XCV k Ustavi Socialistične Republike
Slovenije (1974) (Uradni list RS, št. 8/90)
o
7. marec 1990 - Ustavni zakon za izvedbo Ustavnih amandmajev XCI
do XCV k Ustavi Republike Slovenije in o ustanovitvi Sveta za varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 8/90)
Zakon o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 14/90)
o
29. marec 1990 - Zakon o himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
14/90)
26/90)

Deklaracija o suverenosti drţave Republike Slovenije (Uradni list RS, št.


o

27. september 1990


o

28. september 1990


o

4. oktober 1990


o

6. december 1990


o

14. december 1990


o

11. januar 1991



23. januar 1991

Ustavni amandmaji XCVI, XCVII, XCVIII k Ustavi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 35/90)
Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k Ustavi
Republike Slovenije na področju ljudske obrambe (Uradni list RS, št. 35/90)
Ustavni zakon za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k Ustavi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/90)
Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 44/90)
Deklaracija o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope (Uradni list
RS, št. 45/90)
Sklepi Skupščine Republike Slovenije v zvezi z Memorandumom o
stališčih Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za urejanje gospodarskih
odnosov v Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 3/91)
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Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah Ustavnega zakona za
izvedbo Ustavnega amandmaja XCVI k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/91)
o


o

20. februar 1991

Ustavni amandma XCIX k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.

7/91)

Resolucija o predlogu za sporazumno razdruţitev
federativne Republike Jugoslavije (Uradni list RS, št. 7/91)
o


o

7. marec 1991


o

o

o

29. marec 1991


o
o

30. maj 1991 (začetek veljavnosti 25. junij 1991)


o
o
o

5. junij 1991 (začetek veljavnosti 25. junij 1991)

Socialistične

Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah Ustavnega zakona za
izvedbo Ustavnih amandmajev XCVI in XCVII Ustavi Republike Slovenije na področju
ljudske obrambe (Uradni list RS, št. 10/91)
o
Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
10/91)
Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91)

18. april 1991

Zakon o vojaški dolţnosti (Uradni list RS, št. 18/91)

8. maj 1991

Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah Ustavnega zakona za
izvedbo Ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k Ustavi Republike Slovenije na
področju ljudske obrambe (Uradni list RS, št. 20/91)
Zakon o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o drţavljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o potnih listinah drţavljanov Republike Slovenije (Uradni list RS,

št. 1/91-I)
Zakon o nadzoru drţavne meje (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o carinski sluţbi (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in
hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
o
Zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 1/91-I)
o
o
o
o
o
o
o


o

o

22. maj 1991 (začetek veljavnosti 30. junij 1991)
Zakon o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I)

24. junij 1991

1/91-I)

Ustavni amandma C k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
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o

25. junij 1991


o

30. junij 1991


o

7. julij 1991


o

10. julij 1991


o

31. julij 1991


o

o

o

1. avgust 1991


o

29. avgust 1991


o

2. oktober 1991


o
o

8. oktober 1991

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 19/91-I - popravek)
o
Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
o
Deklaracija ob neodvisnosti (Uradni list RS, št. 1/91-I)
Stališča Skupščine Republike Slovenije v zvezi s političnim in varnostnim
poloţajem republike Slovenije (Uradni list RS, št. 3/91-I)
Skupna deklaracija ministrske trojke Evropske skupnosti in
predstavnikov vseh strani, neposredno vpletenih v jugoslovansko krizo (Brionska
deklaracija) (Uradni list RS, št. 9/91-I – mednarodne pogodbe)
o
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o opazovalni misiji v
Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 9/91-I – mednarodne pogodbe)
Sklep o sprejetju Skupne deklaracije, vključno s prilogama I in II
(Brionska deklaracija) (Uradni list RS, št. 5/91-I)
Akt o izvolitvi dvanajstčlanske delegacije Skupščine Republike Slovenije
za sodelovanje v Skupščini SFRJ v pogajanjih za izvedbo postopka razdruţitve
dosedanje SFRJ, v pogajanjih o reševanju tekočih vprašanj in v dogovarjanju, o
morebitnem oblikovanju skupnosti suverenih drţav na ozemlju dosedanje SFRJ
(Uradni list RS, št. 8/91-I)
Izjava o dogajanjih v Republiki Hrvaški (Uradni list RS, št. 8/91-I)

2. avgust 1991

Odlok o odsluţenju vojaškega roka (Uradni list RS, št. 8/91-I)

28. avgust 1991

Zakon o delnem povračilu škode, povzročene z vojaško agresijo na
Republiko Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 11/91-I)
o
Deklaracija Skupščine Republike Slovenije o vojni v Republiki Hrvaški
(Uradni list RS, št. 12/91-I)
Zakon o varstvu ţrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu
1991 (Uradni list RS, št. 12/91-I)
Stališča in sklepi Skupščine Republike Slovenije ob izteku trimesečnega
moratorija za nadaljnje uresničevanje osamosvojitvenih aktov Skupščine Republike
Slovenije z dne 25. junija 1991, predpisanega z »Brionsko deklaracijo«, z dne 7. julija
1991 (Uradni list RS, št. 16/91-I)
Zakon o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I)
Zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije (Uradni list RS, št.

17/91-I)
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3 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
3.1 TEMELJNE ZNAČILNOSTI VSEBINE IN SPLOŠNE DOLOČBE USTAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Ustava ureja le najpomembnejša vprašanja drţavne in druţbene ureditve, saj je
temeljni in najvišji splošni pravni akt. Določitev vsebine oziroma tvarine ustave
(materia constitutionis) je v celoti v domeni ustavodajalca, ta pa predvsem sam
odloča, kaj bo predmet njegovega urejanja v ustavi in kolikšen obseg bo urejen.
Vendar se je v preteklosti pokazalo, da izstopata predvsem dve področji, ki jih ureja
ustava. To sta organizacija drţavne oblasti in človekove pravice in svoboščine.
Vsebinsko predvsem ustava določa ureditev najvišjih drţavnih organov drţavne
oblasti, to so zlasti zakonodajne, izvršne in sodne oblasti. Ureja njihov poloţaj,
organizacijo, pristojnosti in tudi medsebojna razmerja. V normativnem delu ustave so
praviloma vsebovane določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,
izjemoma pa so vsebovane tudi v posebnem ustavnem dokumentu, na katerega
napotuje ustava. Ustava kot izhodiščni pravni akt na abstrakten in splošen način
ureja temelje drţavne in druţbene ureditve. Druga vprašanja pa prepušča
zakonskemu urejanju. Prepodrobno urejanje področij v ustavi bi privedlo do
nestabilnosti ustave, saj bi jo bilo potrebno prepogosto spreminjati.
Predmet nove slovenske ustave, ki se osredotoča le na klasično tvarino ustave, so
predvsem tista vprašanja, ki po splošnih merilih štejejo v standardno ustavno
materijo. Prvi sklop ustave zajema katalog človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
ki temelji na sodobnih mednarodnih dokumentih. V prvi sklop se deloma uvršča tudi
gospodarska in socialna razmerja. Drugi sklop pa ureja drţavno ureditev. Poleg teh
dveh osrednjih sklopov in splošnih določb pa ustava ureja še oţja področja. Ta
področja pa so: samouprava, javne finance, ustavnost in zakonitost, ustavno sodišče,
ureja pa tudi področje o postopku za spremembo ustave (po Kocjančič, et.al., 2005,
str. 65).
3.2 STRUKTURA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Ustava Republike Slovenije vsebuje preambulo in normativni del. Preambula se v
uvodu opira na štiri vsebinske sklope, in sicer na temeljno ustavno listino o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, s katero je bila ustanovljena
samostojna in neodvisna drţava in na temeljne človekove pravice in svoboščine ter
na tretji sklop, pravico slovenskega naroda do samoodločbe in na večstoletni boj
Slovencev za narodno osvoboditev, v katerem je bila izoblikovana narodna
samobitnost in uveljavljena slovenska drţavnost. V preambuli pa je tudi navedeno,
kateri organ je to ustavo sprejel (Skupščina Republike Slovenije).
Preambula ni pravno zavezujoči del ustave, saj se nahaja pred normativnim delom
ustave, zato niti ni sestavni del ustave v pravnotehničnem pomenu. Njena vsebina je
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zelo splošna ter načelna, kajti navaja zlasti razloge, ki so narekovali sprejem ustave.
Je svečan uvod v ustavo, navaja zgodovinska dejstva, ki so bila pomembna za narod,
pravno ureditev in razloge za sprejem ustave ter tudi temeljna izhodišča, ki jih ustava
ţeli doseči.
Normativni del ustave je razvrščen v deset poglavij in obsega 175 členov. Vsako
poglavje je posebej oštevilčeno in naslovljeno. V prvem poglavju, členi od 1 do 13, so
splošne določbe o kakovosti, naravi in obliki slovenske drţave. V drugem poglavju,
členi od 14 do 65, ustava ureja človekove pravice in temeljne svoboščine. Tretje
poglavje, členi od 66 do 79, ureja gospodarska in socialna razmerja, četrto poglavje,
členi od 80 do 137, ureja drţavno ureditev. Samoupravo, členi od 138 do 145, ureja
peto poglavje, šesto poglavje, členi od 146 do 152, ureja javne finance. Ustavnost in
zakonitost, členi od 153 do 159, je urejeno v poglavju sedem. Deveto poglavje, členi
160 do 171, ureja postopek za spremembo ustave, v desetem poglaju, členi 172 do
174 pa so urejene predhodne in končne določbe (po Kaučič, Grad, 2007, str. 66).
3.3 ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE
Bistvena razlika med sedanjo in prejšnjo ustavno ureditvijo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin je predvsem v tem, da so nekdanje ustave te pravice in
svoboščine le razglašale. Sedanja ustava pa te pravice in svoboščine opredeljuje ter
jih ureja kot pravno zavarovana upravičenja in jim s tem tudi zagotavlja pravno
varstvo. Med te pravice uvrščamo tiste določbe, ki urejajo enakost pred zakonom,
uresničevanje in omejevanje pravic, začasno razveljavitev in omejitev pravic ter
enako varstvo pravic in pravic do sodnega varstva.
Med najstarejše človekove pravice in temeljne svoboščine štejemo osebnostne
pravice in svoboščine (nedotakljivost človekovega ţivljenja, prepoved mučenja,
varstvo osebno svobode, svoboda gibanja itd.), obvezujoče za vse. Politične pravice
in svoboščine (svoboda izraţanja, volilna pravica, pravica do pribeţališča itd.) so
opredeljene kot pravice in svoboščine druge generacije. Nosilci teh pravic in
svoboščin so praviloma drţavljani. Poznamo tudi gospodarske in socialne pravice, ki
so deloma urejene v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, deloma
pa v tretjem poglavju v obliki gospodarskih in socialnih razmerjih. Te pa so: pravica
do zasebne lastnine in dedovanja, svoboda dela, pravice do zdravstvenega
zavarovanja, pravice otrok itd. Izobraţevalne pravice ter svoboda znanosti in
umetnosti ter posebne pravice narodnih skupnosti in njihovih pripadnikov prav tako
spadajo v dva sklopa človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih ureja ustava (po
Kocjančič, et.al., 2005, str. 70).

16

4

REPUBLIKA SLOVENIJA IN SVET EVROPE

4.1 SVET EVROPE
Svet Evrope je po mnenju nekaterih avtorjev gotovo tista mednarodna organizacija,
ki jo je največkrat napačno zamenjujemo z Evropsko Unijo. Ne le ime, ki je precej
podobno Evropskemu Svetu, temveč tudi najpomembnejša izmed konvencij, sprejetih
v okviru Sveta Evrope, Konvencija o človekovih pravicah, se dostikrat pripiše
pravnemu redu Evropske unije. Omenjena konvencija kakor tudi Evropsko sodišče za
človekove pravice s sedeţem v Strasbourgu sodita pod okrilje Sveta Evrope in nimata
neposredne povezave z institucionalno in pravno strukturo Evropske unije.
Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 in je najstarejša vseevropska
meddrţavna organizacija. Ustanovilo ga je 10 drţav ustanoviteljic, te pa so Belgija,
Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska,
Zdruţeno kraljestvo. Trenutno jo sestavlja 47 drţav članic, ki so se z vstopom
zavezale k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Slovenija
je polnopravna članica postala 14. maja 1993.
Svet Evrope se ukvarja z vsemi najpomembnejšimi vprašanji evropske druţbe, z
izjemo vprašanj, ki so povezana z obrambno politiko drţav. V njegov program se
vključujejo človekove in manjšinske pravice, mediji, pravosodno sodelovanje,
socialna vprašanja, zdravstvo, okolje, izobraţevanje, kultura, šport, mladina, lokalna
in regionalna samouprava, čezmejno sodelovanje ipd. (Svet Evrope, 2009).
4.1.1 Organi in institucije Sveta Evrope
Svet Evrope deluje na treh različnih ravneh, in sicer na medvladni ravni deluje Odbor
ministrov Sveta Evrope, Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope, konference
resornih ministrov; na parlamentarni ravni deluje Parlamentarna skupščina Sveta
Evrope; na lokalno-regionalni ravni pa deluje Kongres lokalnih in regionalnih oblasti
Evrope.
Generalni sekretar je na čelu Sekretariata Sveta Evropa. V okviru Sekretariata deluje
tudi Evropsko sodišče za človekove pravice in urad Komisarja za človekove pravice.
(Svet Evrope. Organi in institucije Sveta Evrope, 2009)

4.1.1.1

Odbor ministrov Sveta Evrope

Odbor ministrov Sveta Evrope je organ medvladnega sodelovanja in najvišji organ
odločanja v Svetu Evrope. Zaseda enkrat letno v mesecu maju, vendar pa ni bilo
vedno tako. Do leta 2005 je zasedal dvakrat letno, maja in novembra, praviloma na
sedeţu Sveta Evrope v Strasbourgu. Sprejema vsebinske in proceduralne odločitve v
zvezi z delovnimi področji organizacije, proračunom in obveznostmi drţav članic.
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Razpravlja o ukrepih, ki jih je potrebno izvesti na podlagi priporočil Parlamentarne
skupščine Sveta Evrope ter Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.
Odboru predseduje predstavnik predsedujoče drţave, in sicer minister, pristojen za
zunanje zadeve drţave članice oz. v njegovi odsotnosti stalni predstavnik –
veleposlanik predsedujoče drţave, ki je akreditiran pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope. Trenutno Odboru ministrov predseduje slovenski minister za zunanje zadeve
Samuel Ţbogar. Odbor ministrskih namestnikov zaseda enkrat tedensko. V skladu s
46. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki ga je spremenil
Protokol št. 11 k EKČP, Odbor ministrov Sveta Evrope nadzira izvrševanje sodb
Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), preverja ali je pravično zadoščenje,
ki ga je dosodilo sodišče, zadevna drţava tudi plačala in ali je drţava ukrepala za
prenehanje določenih kršitev in popravo njihovih učinkov.
Predsedovanje Odboru ministrov posamezne drţave članice traja šest mesecev,
vrstni red predsedujočih pa je določen po abecednem vrstnem redu angleške
abecede. Maja in novembra se po tradiciji predaja predsedovanje drugi drţavi. Ko
minister posamezne drţave pride na vrsto za predsedovanje, se le temu lahko tudi
odreče, vendar pa ga potem izgubi in ne more predsedovati naslednjemu zasedanju.
Vse take in drugačne situacije ureja poslovnik Odbora ministrov Sveta Evrope. Za
uresničevanje ciljev Sveta Evrope lahko Odbor ministrov Sveta Evrope sprejme
priporočila drţavam članicam, ki niso zavezujoča.
Priporočila morajo sprejeti
soglasno vsi glasujoči in večina predstavnikov, ki imajo pravico zasedati v odboru.
Neuradni dogovor iz leta 1994 pa dopušča dvotretinjsko večino. Odbor ministrov
Sveta Evrope v obliki resolucije povabi k članstvu drţave kandidatke. Kot varuh
vrednot Svet Evrope spremlja spoštovanje obveznosti drţav članic glede demokracije,
človekovih pravic in načel pravne drţave, ki izhajajo iz Statuta Sveta Evrope,
Evropske konvencije o človekovih pravicah in drugih pravnih aktov.
V medvladnih telesih Sveta Evrope kot opazovalke sodelujejo tudi ZDA, Kanada,
Japonska, Mehika in Sveti sedeţ. Slovenija Odboru ministrov Sveta Evrope
predseduje od 12. maja 2009 in ga bo predala Švici 18. novembra 2009 (Svet
Evrope. Odbor ministrov Sveta Evrope, 2009).

4.1.1.2 Parlamentarna skupščina Sveta Evrope

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE) je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo
predstavniki nacionalnih parlamentov 47-ih drţav članic. Parlamentarna skupščina
samostojno oblikuje program svojih zasedanj, razpravlja o delovnih področjih Sveta
Evrope in aktualnih mednarodnih temah ter sprejema priporočila, naslovljena na
Odbor ministrov Sveta Evrope ali drţave članice.
Kot sredstvo za predstavitev svojih mnenj in politik lahko PS SE sprejme resolucije,
na katere pa se Odboru ministrov Sveta Evrope ni potrebno izrecno odzvati, čeprav
se lahko v komunikaciji s PS SE nanjo sklicuje. Predsednika izvolijo parlamentarci iz
svojih vrst za dobo največ treh sej (treh let). Seja PS SE je razdeljena na štiri
plenarne seje. Vsaka traja običajno teden dni in poteka praviloma konec januarja,
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aprila, junija in septembra. Od januarja 2008 je predsednik PS SE Lluis Maria de Puig
(Španija) iz vrst socialistov.
Stalni odbor PS SE določi datume rednih zasedanj, pripravlja delo skupščine,
zagotavlja kontinuiteto in včasih nastopa v njenem imenu. Sestavljajo ga urad,
voditelji nacionalnih delegacij in predsedujoči odborov. Praviloma se sestane vsaj
dvakrat letno. PS SE ima deset stalnih odborov, ki razpravljajo o besedilih, ki jih
dobijo v obravnavo, vključno s predlogi resolucij, priporočil in mnenj, ter o vsakem
vprašanju, glede katerega se skupščina ali stalni odbor z njim posvetuje.
Medtem ko ima v Odboru ministrov Sveta Evrope vsaka drţava članica en glas, je
število predstavnikov in glasov v PS SE odvisno od velikosti posamezne drţave.
Največje število predstavnikov je 18, ki jih imajo Francija, Nemčija, Ruska federacija,
Italija in Velika Britanija, najmanjše pa dva, ki ju imata Andora in Liechenstein. Ker je
število predstavnikov in njihovih namestnikov enako (318), skupno število vseh znaša
636. K temu moramo prišteti še nekaj opazovalcev, saj imajo Izrael, Kanada in
Mehika status opazovalke v PS SE. Razmerje predstavnikov političnih strank v
delegaciji posamezne drţave mora odraţati razmerje političnih strank v nacionalnem
parlamentu te drţave. Delegacijo RS v PS SE sestavljajo: Darja Lavtiţar-Bebler
(vodja), dr. Peter Verlič (član), Jakob Presečnik (član), mag. Andreja Rihter
(nadomestna članica), Ljubo Germič (nadomestni član), Zmago Jelinčič Plemeniti
(nadomestni član). (Ministrstvo za notranje zadeve. Organi in institucije Sveta
Evrope, 2009).

4.1.1.3 Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (Congress of Local and Regional
Authorities of the Council of Europe – CLRAE) je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in
regionalne oblasti drţav članic. Osredotoča se na pospeševanje demokracije na
lokalni in regionalni ravni ter na krepitev čezmejnega sodelovanja. Od maja 2008 je
njegov predsednik Yavuz Mildon (Turčija). Predstavnika Slovenije v Zbornici lokalnih
oblasti (Chamber of Local Authorities) sta Izidor Jekovec (namestnik ţupana
Ţirovnice) in Cveta Zalokar Oraţem (občinska svetnica, Domţale), njun nadomestni
član pa je Uroš Breţan (ţupan Tolmina). Predstavnik Slovenije v Zboru regij
(Chamber of Regions) je Miro Kozelj (ţupan občine Šenčur), njegova nadomestna
člana pa sta Bernardka Krnc (ţupanja Šmarjeških toplic) in Bogdan Barovič (ţupan
Trbovelj) (Ministrstvo za notranje zadeve. Kongres lokalnih in regionalnih oblasti
Sveta Evrope, 2009).

4.1.1.4

Evropsko sodišče za človekove pravice

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je bilo ustanovljeno na podlagi
Evropske konvencije o človekovih pravicah leta 1959, z dodatnim Protokolom št. 11.
Število sodnikov je enako številu drţav članic – trenutno 47. Zagotavlja, da drţave
pogodbenice Evropske konvencije o človekovih pravicah izpolnjujejo svoje obveznosti
po konvenciji. Število sodnikov je enako številu drţav članic Sveta Evrope, trenutno
jih je torej 47. Naloga ESČP je v prvi vrsti zagotavljati, da drţave spoštujejo in
zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz Evropske
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konvencije o človekovih pravicah svojim drţavljanom kot tudi vsakomur znotraj
njihove jurisdikcije, ne glede na spol, raso, drţavljanstvo, etnični izvor ali drugo
okoliščino. ESČP obravnava pritoţbe posameznikov ter tudi meddrţavne pritoţbe, če
so bile te pravice kakorkoli kršene ali omejene. Če ugotovi, da so bile pravice kršene,
o tem izda sodbo, ki je zavezujoča in njeno izvrševanje nadzira Odbor ministrov
Sveta Evrope.
Vsakdo, ki zatrjuje, da je ţrtev kršitve pravic Evropske konvencije o človekovih
pravicah, lahko na ESČP vloţi pritoţbo. Med drugim pa Evropska konvencija o
človekovih pravicah varuje tudi pravico do ţivljenja, pravico do poštenega sojenja v
civilnih in kazenskih zadevah, pravico do spoštovanja zasebnega in druţinskega
ţivljenja, svobodo izraţanja, svobodo misli, vesti in veroizpovedi ter pravico do
učinkovitega pravnega sredstva. Mogoče se je pritoţiti proti eni ali več drţavam, kijih
zavezuje konvencija in so po mnenju pritoţnika kršile evropsko konvencijo o
človekovih pravicah. Ne more pa sodišče obravnavati pritoţbe proti posameznikom ali
institucijam zasebnega prava, kot so na primer gospodarske sluţbe.
Predsednik Evropskega sodišča o človekovih pravicah je Jean-Paul Costa, izvoljen za
dobo treh let (kot velja za vsakega predsednika), od 29. Novembra 2006.

4.1.1.5

Generalni sekretar Sveta Evrope

4.1.1.6

Komisar za človekove pravice

Generalni sekretar Sveta Evrope je najvišja funkcija v strukturi sekretariata.
Sekretariat se deli na štiri področja: pravne zadeve, človekove pravice, socialna
kohezija in izobraţevanje, kultura, mladina, šport in okolje. Za obdobje petih let izvoli
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope generalnega sekretarja Sveta Evrope.
Thorbjørn Jagland iz Norveške je od 1. oktobra 2009 generalni sekretar Sveta
Evrope, njegov predhodnik pa je bil Terry Davis iz Velike Britanije.
Komisar za človekove pravice (KČP) Sveta Evrope je politični organ, ki je ločen od
Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in drugih teles organizacije. Institut
komisarja je bil ustanovljen leta 1999 in skrbi za spoštovanje in uveljavljanje
človekovih pravic, spodbujanje izobraţevanja in ozaveščanja o človekovih pravicah
ter zagotavljanje spoštovanja aktov SE s področja človekovih pravic. Njegova vloga je
preteţno preventivna in tako dopolnjuje vloge ESČP in drugih konvencijskih teles.
Protokol št. 14. k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) uvaja nastop KČP
pred sodiščem kot tretje stranke in mu omogoča vlaganje pisnih mnenj ter
sodelovanje v postopku pred senatom ali velikim senatom. KČP se ukvarja s
skupinami oseb, ki bi se lahko znašle v diskriminatornem poloţaju (Romi, tujci, idr.).
Izvoli ga Parlamentarna skupščina Sveta Evrope za neobnovljiv šestletni mandat. V
sedanjem mandatu to funkcijo opravlja Thomas Hammarberg (Švedska), ki je bil
izvoljen 5. oktobra 2005.
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4.1.2 Drugi pomembni organi in institucije
 Svet Evropske unije
Je osrednje izvršno telo Evropske unije, v okviru katerega se srečujejo ministri drţav
članic. Srečanj se udeleţi za obravnavano tematiko odgovorni minister/ministrica.
Svetu Evropske unije v posameznih formacijah predsedujejo članice po sistemu
rotacije za obdobje šestih mesecev. Slovenija je Svetu Evropske unije predsedovala
od 1. januarja do 30. junija 2008. Trenutno predseduje Belgija.
 Evropski svet
Evropski svet je najvišje politično telo Evropske unije v obliki rednega srečanja
voditeljev drţav članic Evropske unije. Odločitve Evropskega sveta oblikujejo politiko
EU.
 Parlamentarna skupščina (Sveta Evrope)
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je posvetovalno telo Sveta Evrope, ki ga
sestavlja 318 predstavnikov (in isto število namestnikov) iz drţav članic, imenovanih
s strani svojih kolegov v nacionalnih parlamentih.
 Evropski parlament
Evropski parlament je parlamentarno telo Evropske unije, ki ga sestavlja 785
neposredno voljenih predstavnikov 27-ih drţav članic za obdobje petih let. Zaseda v
Bruslju in v Strasbourgu.
 Evropska komisija za človekove pravice
Evropska komisija za človekove pravice je delovala do novembra leta 1998, ko je bilo
ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravice. Proučevala je dopustnost vseh
individualnih ali drţavnih pritoţb zoper drţave članice Sveta Evrope v skladu s
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in podajala mnenja.
 Evropska komisija
Evropska komisija je izvršni organ Evropske unije s sedeţem v Bruslju, ki spremlja
pravilno izvajanje in uporabo pogodb o ustanovitvi Evropske unije ter odločitev njenih
institucij.
 Evropska konvencija o človekovih pravicah
Je pogodba, s katero se drţave članice Sveta Evrope zavezujejo, da bodo spoštovale
temeljne svoboščine in pravice.
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 Sodišče Evropskih skupnosti
Sodišče Evropskih skupnosti je sodni organ Skupnosti, ki se sestaja v Luksemburgu.
Zagotavlja skladnost z zakonodajo pri interpretaciji ter uporabi pogodb Evropske
unije.
 Meddrţavno sodišče
Meddrţavno sodišče je sodno telo Organizacije Zdruţenih narodov s sedeţem v
Haagu, ki podaja pravna mnenja glede pravnih sporov, predloţenih s strani drţav, ter
organov in specializiranih agencij Organizacije Zdruţenih narodov.
 Splošna deklaracija o človekovih pravicah
Splošna deklaracija o človekovih pravicah je deklaracija, ki jo je leta 1948 sprejela
Generalna skupščina Organizacije Zdruţenih narodov z namenom okrepitve
spoštovanja človekovih pravic na mednarodnem nivoju. Kljub temu da formalno ni
zavezujoč dokument, predstavlja ključen mejnik v razvoju mednarodnopravno
zavezujočih instrumentov na področju človekovih pravic.
 Svet za človekove pravice
Svet za človekove pravice je medvladno telo znotraj sistema Zdruţenih narodov, ki
ga sestavlja 47 drţav članic, odgovornih za krepitev in vzpodbujanje zaščite
človekovih pravic po svetu. Generalna skupščina OZN ga je z namenom ukvarjanja s
kršitvami človekovih pravic in izdajanjem priporočil v zvezi z njimi ustanovila 15.
marca 2006.
 Mednarodno kazensko sodišče
Mednarodno kazensko sodišče (MKS) je bilo ustanovljeno z ratifikacijo Rimskega
statuta 1. julija 2002. Je prvo stalno mednarodno kazensko sodišče, katerega
ustanovitev temelji na mednarodni pogodbi. Namen MKS je pomoč končati
nekaznovanost za storilce najhujših zločinov, ki zadevajo mednarodno skupnost. Je
neodvisna mednarodna organizacije in ni del sistema Zdruţenih narodov. Sedeţ ima
v Haagu.
4.2 PRISTOPNI POGOJI K VSTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE V SVET
EVROPE
Ob pristopu k Svetu Evrope je Slovenija sprejela deklaracijo o spoštovanju temeljnih
konvencij Sveta Evrope zavedajoč se velikega pomena, ki ga ima Svet Evrope za
krepitev sodelovanja in soţitja med evropskimi drţavami in upoštevaje dejstvo, da
Svet Evrope daje poseben poudarek ohranjanju in nadaljnjemu uresničevanju
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot načinu, s katerim je mogoče doseči ta
cilj.
Upoštevaje dejstvo, da je Svet Evrope sprejel vrsto konvencij o varstvu človekovih
pravic, ki so danes sestavni del ureditve sodobne demokratične Evrope, predstavljajo
splošno priznana načela evropske civilizacije in dopolnjujejo siceršnjo globalno
ureditev na tem področju, kot je vsebovana v Splošni deklaraciji o človekovih
pravicah ter obeh mednarodnih paktih z dodatnimi protokoli, sprejetih v okviru
Organizacije zdruţenih narodov in ki so ţe sestavni del veljavnih predpisov Republike
Slovenije.
Zavedajoč se določil, da so konvencije Sveta Evrope o človekovih pravicah odprte za
pristop le drţavam, ki dejansko zagotavljajo uresničevanje z njimi priznanih
človekovih pravic.
Z ugotovitvijo, da je bil z uvedbo večstrankarske parlamentarne demokracije v
Republiki Sloveniji napravljen bistven korak v smeri spoštovanja in uresničevanja
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot jih vsebujejo konvencije Sveta Evrope,
Skupščina Republike Slovenije izraţa prepričanje, da so v Republiki Sloveniji dejansko
izpolnjeni pogoji, ki jih za drţave članice postavljajo konvencije Sveta Evrope, med
katerimi poudarjamo zlasti Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in pripadajoče protokole ter deklaracije.
4.3 VSTOP REPUBLIKE SLOVENIJE V SVET EVROPE
Slovenija je za polnopravno članstvo v Sveta Evrope zaprosila 29. januarja 1992, v
organizacijo pa je bila sprejeta 14. maja 1993. Parlamentarna skupščina Sveta
Evrope v Mnenju o članstvu Sloveniji ni določila posebnih pogojev za vstop v
organizacijo. Slovenija se je od svojega vstopa uveljavila kot uspešna članica s
priznano visoko stopnjo spoštovanja človekovih in manjšinskih pravic in uveljavitve
demokratičnih institucij ter vladavine prava.
Slovenija je bila na podlagi angleškega abecednega vrstnega reda na vrsti za
predsedovanje od maja do novembra 2008. Zaradi prekrivanja s predsedovanjem
Svetu Evropske unije je bil leta 2006 s Švedi sklenjen dogovor o zamenjavi, zato je
Slovenija organizaciji predsedovala leto kasneje, in sicer od 12. maja do 18.
novembra 2009.
4.4 PREDSEDOVANJE SLOVENIJE ODBORU MINISTROV SVETA EVROPE
Slovenija je bila od 12. maja do 18. novembra 2009 na čelu Sveta Evrope. Slovenski
minister za zunanje zadeve je namreč v tem času vodil Odbor ministrov Sveta
Evrope, ki ga sestavljajo zunanji ministri vseh drţav članic ali njihovi stalni
diplomatski predstavniki v Strasbourgu. To je medvladno telo, v katerem je mogoče
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enakopravno razpravljati o stališčih posameznih drţav do problemov, s katerimi se
srečuje evropska druţba, in hkrati tudi skupni forum, na katerem se oblikujejo
vseevropski odgovori na te izzive. Skupaj s Parlamentarno skupščino je Odbor
ministrov varuh temeljnih vrednot Sveta Evrope, ki nadzoruje, da drţave članice
ravnajo v skladu s prevzetimi obveznostmi.
Slika 2: Simbol slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope

Vir: http://www.mzz.gov.si.

Slovenija je kot predsedujoča Odboru ministrov Sveta Evrope nadaljevala z
aktivnostmi za krepitev demokracije in vladavine prava ter izboljšanje stanja na
področju človekovih pravic, s čemer si je prizadevala za uveljavitev temeljnih vrednot
in ciljev Sveta Evrope kot najstarejše panevropske meddrţavne organizacije.
Prednostne naloge slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope
temeljijo na zavezah Tretjega vrha Sveta Evrope iz leta 2005 v Varšavi, in sicer:
Slovenija se je na področju spodbujanja skupnih temeljnih vrednot, zavzemala za
nadaljevanje procesa reforme Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP);
krepitev vladavine prava in spodbujanje pluralistične demokracije; aktivno politiko do
integracije in spodbujanja manjšin in Romov ter potujočih skupin; promocijo
demokracije, vladavine prava in človekovih pravic v Jugovzhodni Evropi, na Kavkazu
in v Belorusiji.
Na področju krepitve varnosti evropskih drţavljanov je Slovenija pozornost namenila
boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in korupciji; boju proti trgovini z
ljudmi; prizadevanju za enakost med spoloma in pravicam v zvezi z zdravjem in
biomedicino.
Na področju oblikovanja ljudem bolj prijazne in vključujoče Evrope je Slovenija
poseben poudarek namenila pravicam otrok, izobraţevanju o človekovih pravicah,
medkulturnemu dialogu in izobraţevanju o zločinih proti človeštvu.
Na področju spodbujanja sodelovanja z drugimi mednarodnimi in evropskimi
organizacijami in institucijami si je Slovenija prizadevala za krepitev sodelovanja
Sveta Evrope s ključnimi mednarodnimi organizacijami, zlasti z Evropsko unijo,
Organizacijo za varnosti in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Organizacijo Zdruţenih
narodov (OZN) (Ministrstvo za zunanje zadeve. Predsedovanje Slovenije Odboru
ministrov Sveta Evrope, 2009).
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5.1 STRATEGIJE VKLJUČEVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO
UNIJO
Opredeliti in zasnovati niz usklajenih srednjeročnih ekonomskih in socialnih politik,
potrebnih za zaključek ekonomske preobrazbe Slovenije in pripravo gospodarstva na
vključitev v Evropsko unijo, je bil glavni cilj strategije vključevanja Slovenije v
Evropsko unijo.
Analizirati doseţeno raven ekonomske in socialne preobrazbe Slovenije, določiti
specifične cilje posameznih sektorjev in področij, začrtati usklajen sistem reform in
ukrepov ekonomske politike, ki so potrebni za dosego teh ciljev ter vzpostaviti
ustrezne mehanizme za nadzorovanje izvajanja reform in ukrepov, so bili štirje
operativni cilji strategije.
Strategijo so pripravljali tako, da je omogočala opredelitev ekonomskih in socialnih
politik v obliki izvedljivih ukrepov, upoštevajoč dani institucionalni okvir za
oblikovanje ekonomske politike. Ti ukrepi naj bi bili hkrati usmerjeni k preobrazbi v
trţno gospodarstvo in pribliţevanje Evropski uniji. Predvidevali so redne dialoge z
Evropsko komisijo o napredovanju predpristopnega procesa, izmenjavo mnenj med
komisijo naj bi na eni strani omogočilo izboljšano obveščenost o napredku
slovenskega gospodarstva na poti pribliţevanja Evropski uniji, na drugi strani pa je
bila Strategija razdeljena na štiri dele. V prvem delu temeljnim zahtevam
vključevanja v EU sledi splošna analiza tedanjega stanja gospodarstva in problemov,
ki jih je bilo treba rešiti v prihodnjih letih, če bi Slovenija ţelela uspešno zaključiti
proces tranzicije in vključevanja. Ta analiza je osredotočena na časovno sosledje
ukrepov, ki jih je bilo treba sprejeti v naslednjih letih, ter na izbor reform, ki so bile
pomembne za uspešen zaključek procesa tranzicije in vključevanja. Izpostavlja tudi
bistvena vprašanja, ki so se zastavila ob pripravi Strategije, in prikazuje, kateri
makroekonomski procesi so povezani z njenim uresničevanjem v primerjavi s stanjem
"status quo", to je njenim neuresničevanjem.
Drugi in tretji del Strategije prikazujeta natančno analizo stanja in potrebne ukrepe
po posameznih sektorjih. Drugi del vključuje makroekonomski okvir in podlage za
uspešno pribliţevanje slovenskega gospodarstva EU. Prične se z razpravo o
monetarni politiki in pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za zniţevanje inflacije in
obrestnih mer na primerljivo evropsko raven; obravnava fiskalno politiko, ki bo
potrebna za ohranjanje stabilnega javnega financiranja, nato ocenjuje pomen
primerne dohodkovne politike za makroekonomsko stabilnost ter zaključi s
predstavitvijo politike mednarodnih odnosov, ki bi pospešila izpeljavo potrebnih
reform.
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Četrti del Strategije predstavlja časovni razpored izvajanja potrebnih politik, ki
povzemajo cilje Strategije, osnovne ukrepe, ki jih je bilo treba sprejeti in uveljaviti,
ter njihov vrstni red (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji.
Strategije vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, 2009).
5.2 USTAVNA PODLAGA ZA VSTOP REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO
UNIJO
Za vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo je bila potrebna sprememba
ustave, in sicer dvakrat: leta 1997 (sprememba 68. člena), obseţnejše pa jo je
dopolnila leta 2003 z novim 3.a členom in s spremembo 47. in 68. členom ustave.
Zaradi vključevanja v Evropsko unijo smo morali našo ustavo spremeniti ţe leta
1997, to je pred ratifikacijo Evropskega sporazuma o pridruţitvi (ESP). Sprememba
se je nanašala na 68. člen ustave, ki ureja lastninsko pravico tujcev na
nepremičninah. Ustava je v prvotnem besedilu 68. člena določala, da so tujci lahko
pridobili lastninsko pravico na nepremičninah le pod posebej določenimi zakonskimi
pogoji, na zemljiščih pa te pravice niso mogli pridobiti, razen izjemoma, to je z
dedovanjem ob pogoju vzajemnosti (Grad, Kaučič et al., 2007, str. 329).
Sprememba ustave in z 8. členom ustave zagotovljeni primat mednarodnega prava
nista zadostovala, temveč je bilo potrebno v ustavo vnesti vsaj še izhodiščno normo
za delni prenos drţavne suverenosti na Evropsko unijo oziroma t.i. evropski člen. Za
celoviti prevzem evropskega prava in za njegovo neposredno uporabo ter za splošno
podreditev našega pravnega reda pravu Evropske unije je bila obseţnejša
sprememba ustave izvedena marca leta 2003. Razlog spremembe sta bila vključitev
Slovenije v Evropsko unijo in NATO. Sprememba je bila izvedena z ustavnim
zakonom, s katerim je bil ustavi dodan novi 3.a. člen (t.i. evropski člen), spremenila
pa sta se tudi 47. in 68. člen ustave.
5.3 USKLAJEVANJE ZAKONODAJE
Evropska komisija je izdala t.i. belo knjigo in takrat, leta 1995, je Slovenija začela z
intenzivnim procesom usklajevanja zakonodaje. V beli knjigi je navedena zakonodaja,
ki so jo morale drţave kandidatke do vstopa v Evropsko unijo prenesti v svoj
zakonodajo. Bela knjiga določa temeljne zahteve za uvedbo notranjega trga, znane
kot ukrepi 1. stopnje, ki jih je treba upoštevati kot prednostne. Vsebuje tudi zahteve
glede vzpostavitve ustreznih struktur za zagotavljanje izvajanja sprejete zakonodaje.
Vendar pa le sprejem zakonodaje ne zadošča, potrebno jo je tudi zvajati ter
neizvajanje sankcionirati.
Glavno odgovornost za priključitev notranjemu trgu nosijo drţave same, kar je zelo
pomembno, pri tem pa morajo same določiti prednosti na posameznih področjih.
Poudariti je potrebno štiri najpomembnejša načela notranjega trga Evropske unije in
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te so: prost pretok blaga, oseb, kapitala in storitev. Pri prilagajanju zakonodaje
zahtevam notranjega trga je pridruţenim drţavam pomagala Bela knjiga. Prilagajanje
in pribliţevanje Evropski uniji je potrebno razlikovati, saj je za vstop v Evropsko unijo
pogoj sprejem pravnega reda Unije v celoti.
Z usklajevanjem zakonodaje je potrebno odpraviti razlike, ki onemogočajo ali ovirajo
dosego katerega od ciljev integracije in tako ovirajo delovanje notranjega trga.
Sprejetje predpisov ni dovolj, saj skladnost pravnih in s tem gospodarskih sistemov
terja tudi njegovo dejansko izvajanje. Sprejetje novih predpisov oziroma prilagajanja
zakonodaje terjajo tudi ustrezno pripravljenost in organiziranost ter analizo obstoječe
ureditve, kajti le tako je mogoče ugotoviti, v kolikšni meri je prilagoditev sploh
potrebna (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v evropski uniji. Usklajevanje
zakonodaje, 2009).
5.4 PRIPRAVA POGAJALSKIH IZHODIŠČ IN POGAJANJA
Pogajalska tematika Slovenije za vključitev v Evropsko unijo je vsebovala 31
vsebinskih področij. Te vsebine so obravnavale delovne skupine za pripravo
pogajalskih izhodišč. Člane teh skupin je imenovala vlada, ti člani so se udeleţevali
pregledov usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropskih skupnosti in na
tej podlagi pripravljali predlog pogajalskih izhodišč. Delovne skupine so sestavljali
predstavniki posameznih ministrstev in predstavniki ekonomsko socialnega sveta
(predstavniki delodajalcev in delojemalcev). Vodja delovne skupine je bil praviloma
drţavni sekretar ministrstva, ki je vsebinsko odgovorno za področje, ki ga je
obravnavala delovna skupina.
Delovne skupine so lahko pri pripravi predloga pogajalskih izhodišč k sodelovanju
povabile zunanje strokovnjake in neodvisne institucije, ki so oblikovala mnenja,
stališča s posameznih vsebinskih področij, ki so bila podlaga za oblikovanje pogajalski
stališč.
Sodelovale oziroma vključile so se v pogajalski proces tudi interesne skupine, in to
takrat, ko so pristojni ministri za posamezna delovna področja odobrili predlog
pogajalskih izhodišč. Vabljene so bile na predstavitev pogajalskih izhodišč za tista
delovna področja, za katera so izrazile svoj interes in pri tem lahko izrazila svoja
stališča in predloge. Interesne skupine so bile vključene v predlog pogajalskih
izhodišč, ko je delovna skupina proučila njihove posamezne predloge. Oţja
pogajalska skupina jih je obravnavala po predhodni odobritvi pristojnih ministrov.
Oţja pogajalska skupina se je po potrebi lahko povezala z zunanjimi strokovnjaki in
na tej osnovi v sodelovanju z delovnimi skupinami pripravila izboljšave predloga
pogajalskih izhodišč.
Evropski kolegij vlade se je sklical po potrebi pred formalno obravnavo vlade, in to
takrat, ko je nastal problem, pri katerem je bilo treba predhodno dodatno usklajevati
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predlog pogajalski izhodišč. Ko je vlada sprejela pogajalska izhodišča, jih je
posredovala v Drţavni zbor.
Pogajalska izhodišča so temelj za oblikovanje pogodbe o članstvu Slovenije v
Evropski uniji, ki ima status mednarodne pogodbe. Pobudo je moral odobriti Odbor
za mednarodne odnose Drţavnega zbora, saj zakon o zunanjih zadevah predvideva,
da o pobudi za sklenitev mednarodne pogodbe odloča Drţavni zbor.
Zainteresirana delovna telesa Drţavnega zbora so pred obravnavo na Odboru za
mednarodne odnose obravnavala predlog pogajalskih izhodišč. Ko je bila obravnava v
Drţavnem zboru zaključena, je vlada posredovala pogajalska izhodišča
predstavnikom Komisije Evropske skupnosti, ki so bili zadolţeni za pogajanja o
včlanitvi Slovenije v Evropsko unijo (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v
Evropski uniji. Priprava pogajalskih izhodišč in pogajanja, 2009) (po Gaber et al.,
2000).
5.4.1 Pogajalska izhodišča
Pogajalska izhodišča so uradni dokumenti, s katerimi se je Republika Slovenija,
zavezala, da bo prevzela in uveljavila pravni red Evropskih skupnosti. Predstavljena
so bila tudi javnosti.
Pogajalska izhodišča sestavljajo:
o uvodni del s povzetkom pogajalski izhodišč:
zahteve za predhodna obdobja in izjeme, stanje na določenem področju med
pripravo pogajalskih izhodišč, stopnja usklajenosti s pravnim redom Evropske
skupnosti in ocena institucionalne usposobljenosti za izvajanje usklajene zakonodaje
o utemeljitev:
ki je natančno opisala stanje na področjih, zakonsko ureditev, začrtala proces
usklajevanja s pravnim redom Evropske skupnosti, podrobno utemeljitev zahteve po
predhodnih obdobjih ali izjemah in opredeli institucionalni okvir za izvajanje usklajene
zakonodaje
o priloge:
o časovnih pregledih,analizah in dodatnih informacijah – kadar so bile potrebne.
Seznam pogajalskih izhodišč
Tabela 1: Seznam pogajalskih izhodišč

1
2
3
4
5
6
7

Naziv
Prost pretok blaga
Prost pretok oseb
Prost pretok storitev
Prost pretok kapitala
Pravo gospodarskih druţb
Konkurenca in drţavne pomoči
Kmetijstvo

Resor
MG
MDDSZ
MG
MF
MG
MG
MKGP

Vodja delovne skupine
Renata Vitez
Staša Baloh Plahutnik
Renata Vitez
Mag. Matej More
Andrej Piano
Renata Vitez
Iztok Jarc
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Član OPS
mag. Vojka Ravbar
mag. Vojka Ravbar
mag. Vojka Ravbar
mag. Vojka Ravbar
Miro Prek
mag. Vojka Ravbar
Iztok Jarc

8

Ribištvo

MKGP

Joţe Sterle

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Transport
Obdavčitev
Ekonomska in monetarna unija
Statistika
Socialna politika in zaposlovanje
Energija
Industrijska politika
Mala in srednja podjetja
Znanost in raziskave
Izobraţevanje, usposabljanje in
mladina
Telekomunikacije in informacijske
tehnologije
Kultura in avdiovizualna politika
Regionalna politika in koordinacija
strukturnih skladov
Okolje
Varstvo potrošnikov in zdravja
Pravosodje in notranje zadeve
Carinska unija
Zunanji ekonomski odnosi in
mednarodna razvojna pomoč

MP
MF
MF
SURS
MDDSZ
MOP
MG
MG
MŠZŠ

mag. Peter Pengal
Darko Končan
Helena Kamnar
Tomaţ Banovec
Nataša Belopavlovič
mag. Djordje Ţebeljan
Mag. Mateja Mešl
Darja Osvald
dr. Zoran Stančič

dr. Emil Erjavec
Iztok Jarc
dr. Emil Erjavec
mag. Cveto Stantič
mag. Vojka Ravbar
mag. Vojka Ravbar
mag. Igor Strmšnik
mag. Igor Strmšnik
mag. Cveto Stantič
mag. Cveto Stantič
mag. Cveto Stantič
Miro Prek

MŠZŠ

Viljana Lukas

Miro Prek

MID

dr. Bojan Boštjančič

mag. Cveto Stantič

MK

Vojko Stopar

Miro Prek

MG

mag. Igor Strmšnik

mag. Igor Strmšnik

MOP
MG
MNZ
MG

Marko Slokar
Renata Vitez
dr. Bojan Bugarič
Renata Vitez

dr. Fedor Černe
mag. Vojka Ravbar
Miro Prek
mag. Vojka Ravbar

MG

Renata Vitez

mag. Vojka Ravbar
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MZZ
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Glavni pogajalec na slovenski strani pri njenem vključevanju je bil zunanji minister,
operativno pa je bila za pogajanja odgovorna oţja pogajalska skupina, ki jo je vlada
imenovala aprila 1998. V pogajanja so bila vključena vsa ministrstva in vladne sluţbe,
med katerimi je posebno vlogo prevzela Sluţba Vlade Republike Slovenije za
evropske zadeve (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji. Pogajalska
izhodišča, 2009).
5.4.2 Pogajanja za članstvo v Evropski uniji
Od marca 1994 do junija 1996 je za članstvo v Evropski uniji zaprosilo 10 drţav
srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovenija. Evropski svet je decembra 1997
v Luksemburgu sprejel priporočilo Evropske komisije, naj se uradno začnejo
pogajanja s šestimi drţavami, te pa so bile Češka, Estonija, Madţarska, Poljska,
Slovenija in Ciper. Dogovorjena so bila načela in strategija pogajalskega procesa.
Aprila leta 1992 so se začeli diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Evropsko
unijo, 10. junija 1996 pa je Slovenija podpisala Evropski sporazum o pridruţitvi. Julija
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1997 je bil Evropski sporazum o pridruţitvi potrjen v slovenskem parlamentu, veljati
pa je začel 1. februarja 1999, ko so ga ratificirale vse članice Evropske unije.
Temeljni cilj sporazuma je zagotoviti ustrezen institucionalni okvir za politični dialog
in urejanje trgovinskih in gospodarskih odnosov.
V Agendi 2000, ki vsebuje navodila za širjenje Evropske unije in opredeljuje kriterije,
je Evropska komisija izoblikovala svoje stališče do drţav kandidatk za članstvo v
Evropski uniji na podlagi pripravljenosti za vstop v Evropsko unijo. Decembra 1997 je
bila Slovenija tudi uradno povabljena k pogajanjem za polnopravno članstvo v
Evropski uniji. Istočasno je bilo k pogajanji povabljenih še pet drţav: Madţarska,
Poljska, Češka, Estonija in Ciper.
obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji acquis
communautaire, pomeni doseganje ciljev politične, gospodarske in denarne unije.
Pred uradnim začetkom pogajanj Slovenije in drugih drţav kandidatk je Evropska
komisija konec marca 1998 sprejela dokument Partnerstvo za pristop, ki je temelj
predpristopne strategije in določa predpristopne naloge in vse oblike pomoči
Evropske unije drţavam kandidatkam v procesu pribliţevanja.
Prevzemanje

V začetku pogajanj se je Slovenija zavzemala, da bi ji Evropska unija priznala
stabilnost tolarja, doseţeno v času pred vstopom v Evropsko unijo, kot izpolnjevanje
kriterija stabilnosti deviznega tečaja za uvedbo evra. Ta kriterij zahteva dvoletno
vključenost v Sistem deviznih tečajev, do katerega pa imajo vstop le članice Evropske
unije. Stališče Evropske unije pa je bilo, da ne odstopa od zastavljenih kriterijev
oziroma splošnih pravil, ki so potrebna za vstop. Slovenija je morala za vstop v
Evropsko unijo izpolniti tri maastrichtske kriterije na področju monetarne in devizne
politike. Do leta 2004 je bilo potrebno zniţati inflacijo na letno raven 3 – 5 %.
Potrebno je bilo doseči realne obrestne mere drţav članic Evropske monetarne unije
prav tako do leta 2004. Kriterij, ki ga je morala Slovenija doseči, pa je bilo tudi
povečanje stabilnosti deviznega tečaja ob vključitvi v območje evra.
Slovenija je decembra leta 2002 končala pristopna pogajanja na vseh področjih in 1.
maja 2004 postala polnopravna članica Evropske unije. Velik del pristopa k Evropski
uniji je prispeval referendum, ki je bil izveden leto pred članstvom in na katerem je
vstop v Evropsko unijo podprlo kar 89,6% volivcev. Ob vstopu Slovenije v Evropsko
unijo je naša mlada drţava s tem postala del velike skupine drţav, ki so ekonomsko
in politično povezane. S tem se je bistveno izboljšal poloţaj Slovenije glede
konkurenčnosti našega bogastva glede na nečlanice Evropske unije. Od trenutka
vstopa v Evropsko unijo je Slovenija deleţna vseh pravic, moţnosti in obveznosti, ki
jih imajo drţave članice in njeni drţavljani (po Potočnik, 2000, str. 8).
Evropski Svet je junija 1993 v Kopenhagnu sklenil, da bodo pridruţene članice
srednje in zahodne Evrope, ki si to ţelijo, postale članice Evropske unije takrat, ko
bodo izpolnile merile – politična in gospodarska merila ter merila usposobljenosti za
izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva.
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Po kopenhagenskih kriterijih je določeno, da si mora drţava članica Evropske unije
prizadevati tudi za prehod v skupno denarno področje v ustreznem časovnem
obdobju. Tako je tudi članstvo v Evropski monetarni uniji obveznost, ki izhaja iz
njenega članstva v Evropski uniji. Vse nove drţave članice morajo svojo politiko
deviznega tečaja obravnavati kot stvar skupnega interesa in si kot glavni cilj
monetarne politike zastaviti stabilnost cen. Pogodba o ustanovitvi evropske skupnosti
(PES) določa, da je za izbiro monetarne in tečajne strategije po pristopu k Evropski
uniji v prvi fazi odgovorna in pristojna vsaka posamezna drţava članica (Vladni portal
z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji. Pogajanja za članstvo v Evropski uniji,
2009) .
5.5 PRISTOPNA POGODBA
Slovenija je 16. aprila leta 2003 poleg devetih drţav kandidatk podpisala v Atenah
Pristopno pogodbo k Evropski uniji. Ostale drţave kandidatke pa so bile Ciper, Češka,
Estonija, Latvija, Litva, Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška.
Pristopna pogodba je več kot le navadna mednarodnopravna pogodba, saj ureja
poleg odnosov med posameznimi podpisnicami na temelju vzajemnosti tudi
sodelovanje drţav v nadnacionalnih institucijah.
Oblikovanje Pristopne pogodbe se je začelo marca 2002, ko je Svet Evropske unije
ustanovil posebno delovno skupino za njeno pripravo. Delovno skupino so sestavljali
predstavniki drţav članic v Svetu Evropske unije in Evropski komisiji ter pravni
strokovnjaki. Drţave pristopnice sp pri pripravi pogodbe aktivno sodelovale, a v delo
skupine niso bile neposredno vključene. Februarja 2002 je Slovenija ustanovila
posebno medresorsko delovno skupino za pripravo pristopne pogodbe, predvsem
zato, da bi omogočila strokovno pomoč Oţji pogajalski skupini (OPS) pri organizaciji,
usklajevanju in nadzoru dela pri pripravi aktov o pristopu Slovenije k Evropski uniji.
Medresorsko delovno skupino je vodil Miro Prek, drţavni podsekretar v Sluţbi vlade
za evropske zadeve in član OPS.
Pristopna pogodba je za vseh deset drţav pristopnic enotna. Besedilo pa je precej
kratko, saj pogodbo sestavljajo poleg preambule le 3 členi. V 1. členu je navedenih
vseh deset drţav, ki se vključujejo v Evropsko unijo. V 2. členu je naveden datum
predvidene uveljavitve, ki je 1. maj 2004. V 3. členu pa so zapisani vsi jeziki, v
katere je pogodba uradno prevedena.
Akt o pristopu je osrednji vsebinski dokument, ki je priloţen Pristopni pogodbi. V
Aktu o pristopu je za vsako novo drţavo članico posebej opredeljen rezultat pogajanj,
kot so: prilagoditve evropskemu pravnemu redu, prehodna obdobja, izjeme, tehnične
prilagoditve in drugi ukrepi, ki jih je drţava dosegla v pogajalskem procesu.
Sklepna listina prav tako še sodi k pristopnim dokumentom, s katero pooblaščenci
pogodbenic uradno potrdijo dokumente, sprejete v okviru pristopnih konferenc. Ti
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pogajalci so predstavniki drţav, ki so pogodbo podpisale. V tej listini so navedene
Pristopna pogodba in Akt o pristopu, pa tudi ustavne pogodbe Evropske unije v
jezikih novih drţav članic. Pribliţno 4.900 strani zajema Pogodba o pristopu in Akt o
pristopu.
Po podpisu Pristopne pogodbe z določenim datumom veljavnosti in določenim
datumom, tj. 1. maj 2004, pristopa novih drţav članic k Evropski uniji je bilo
potrebno pogodbo ratificirati še s strani parlamentov vseh petindvajsetih drţav
pogodbenic. Se pravi 15 drţav članic ter 10 pristopnic.
Podpisniki Pristopne pogodbe so predstavniki drţav članic in podpisnic. V imenu
Slovenije so Pristopno pogodbo podpisali predsednik drţave dr. Janez Drnovšek,
predsednik vlade mag. Anton Rop in minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel
(Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji. Pristopna pogodba, 2009).
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Slika 3: Prikaz poteka vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo
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VIR: http://www.evropa.gov.si/si/vkljucevanje-v-eu/kako-je-potekalo-vkljucevanje/
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6 USTANOVITVENE POGODBE EVROPSKE UNIJE OZIROMA
EVROPSKE SKUPNOSTI
6.1 NASTANEK IN RAZVOJ EVROPSKE UNIJE
Evropska unija je zdruţenje 27 evropskih drţav, ki je nastalo iz treh skupnosti,
ustanovljenih zaradi gospodarskega sodelovanja. Vse tri skupnosti so bile pravne
osebe. Leta 1951 je bila ustanovljena prva: Evropska skupnost za premog in jeklo
(ESPJ). Kasneje, 25. marca leta 1957, pa sta bili ustanovljeni še dve skupnosti. Ti
dve skupnosti se imenujeta Evropska gospodarska skupnost (EGS) ter Evropska
skupnost za jedrsko energijo (EURATOM).
Slika 4: Zemljevid Evrope in označene države članice Evropske unije v letu 2008

VIR: http://www.eu2008.si/si/About_the_EU/index.html
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Pogodbe so primarni vir evropske zakonodaje in tako podlaga za vse nadaljnje niţje
pravne akte, tako imenovano sekundarno zakonodajo, ki zajema vse od obvezujočih
direktiv, uredb in odločb pa do neobvezujočih priporočil in mnenj.
6.2 POGODBA O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN
JEKLO
Prvi korak na poti k zdruţeni Evropi je bila Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti
za premog in jeklo. Sklenjena je bila 18. aprila 1951, veljati pa je pričela 23. julija
leta 1952. Pogodba je bila rezultat tako imenovanega Schumanovega načrta,
katerega ´duhovni oče´ je bil Jean Monnet. Robert Schuman je bil francoski zunanji
minister, ki je v svojem govoru 9. maja 1950 poudaril, da je prvi pogoj za zdruţitev
Evrope ta, da se premaga stoletno nasprotovanje med Francijo in Nemčijo. V ta
namen je predlagal, da se proizvodnja premoga in jekla v obeh drţavah postavi pod
skupno, neodvisno Visoko oblast (High Authority). Ta visoka oblast naj bi sprejemala
odločitve, ki so zavezujoče za Francijo, Nemčijo in vse druge evropske drţave, ki bi
se jima pridruţile. Zelo pomembna praktična posledica tega načrta je bila ta, da se
Nemčija ne bi mogla na skrivaj oboroţiti. Neodvisen nadzor nad proizvodnjo premoga
in jekla pa bi istočasno tudi olajšal pot do sprave. Predlog je bil na obeh straneh
presenetljivo hitro sprejet, pridruţile pa so se še Belgija, Italija, Luksemburg in
Nizozemska. Evropska skupnost za premog in jeklo je v skladu s členom 1 ustavne
pogodbe temeljila na skupnem trgu, skupnih ciljih in skupnih organih (po Tratnik
et.al., 2004, str. 7).
Evropska skupnost za premog in jeklo je bila ustanovljena za 50 let. Prenehala je
obstajati 23. julija leta 2002. Od tedaj velja za premog in jeklo enak reţim kot za vse
ostalo blago, ki ga določa Pogodba o ustanovitvi skupnosti (PES).
Tako iz Schumanovega načrta kot iz uvodnih členov ustanovitvene pogodbe
(preambule) je izhajalo, da je bila ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo
šele začetek poti k bistveno obseţnejši in tesnejši skupnosti. Kasneje pa so se načrti
o ustanovitvi dveh skupnosti na področjih obrambe in politike, ţal, izjalovili. Načrti za
ekonomsko integracijo pa so ostali in se kovali dalje.
6.3 POGODBA EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI
Za širitev širše ekonomske integracije so pobudo prevzele drţave Beneluksa.
Spaakovo poročilo je vsebovalo konkretnejše načrte o vzpostavitvi skupnega trga.
Načrte je izdelal komite pod vodstvom belgijskega zunanjega ministra Henrija
Spaaka. Poročilo je bilo podlaga za pogajanja o Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti (PEGS), ki pa se je leta 1993 preimenovala v Pogodbo o
ustanovitvi Evropske skupnosti (PES). Ustanovna pogodba je bila podpisana 25.
marca leta 1957 v Rimu in je pričela veljati 1. januarja leta 1958. Evropska
gospodarska skupnost (EGS) je bila nadaljnji integracijski korak na poti v obseţnejšo
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politično unijo. V preambuli je bilo zapisano, da je Evropska gospodarska skupnost
sredstvo, preko katerega naj bi prišlo do vedno tesnejše zveze med evropskimi
narodi. Cilj Evropske gospodarske skupnosti pa je bil zagotavljanje miru, svobode in
blaginje (Europa. Pogodba evropske gospodarske skupnosti, 2009).
6.4 POGODBA O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO
ENERGIJO (Euratom)
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM) je bila
podpisana v Rimu 25. marca 1957 in začela veljati 1. januarja naslednje leto. Včasih
se jo omenja kot »Rimsko pogodbo«, vendar pa ime Rimska pogodba pripada
pomembnejši pogodbi, Pogodba Evropske gospodarske skupnosti (PEGS) ali tudi
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES). Euratom je bila ustanovljena za
nedoločen čas in še vedno obstaja, drugače kot Pogodba o ustanovitvi Evropske
skupnosti za premog in jeklo. Vendar pa obe vsebujeta integracijo le dela
gospodarstva in se zato označujeta kot sektorska integracija. Evropska gospodarska
skupnost pa pomeni integracijo celotnega gospodarstva vseh drţav članic. Iz tega
tudi izhaja, da je Evropska gospodarska skupnost bila in še vedno je daleč
najpomembnejša.
Namen Euratoma je bila ustanovitev skupnega trga za jedrske materiale in produkte,
vzpostavitev skupne zakonodaje na tem področju, vzpostavitev enotnega sistema za
dobavo fisijskih materialov, uvesti sistem, ki bi nadzoroval miroljubno uporabo
jedrske energije in vzpostavitev standardov za jedrsko varnost in za zagotavljanje
varnosti in zdravja prebivalstva in delavcev v tej panogi. Glavni elementi pogodbe so
bili koordinacija raziskovalnih programov drţav članic na področju jedrske energije in
ustanovitev Skupnega raziskovalnega centra, namen le tega pa je bil razviti nove
tehnologije in stimulirati uporabo jedrske energije v Evropi.
Vse tri prvotne in danes še obstoječi skupnosti so imele oziroma imata od leta 1967
enotno institucionalno zgradbo, kar pomeni, da obstaja le ena Komisija (prvotno
imenovana Visoka oblast), en Svet, eno Sodišče, en Parlament in eno Računsko
sodišče (uvedeno leta 1977) (Europa. Euratom, 2009).
6.5 ENOTNI EVROPSKI AKT
Gre za dokument iz leta 1984, ki je prvič po letu 1957 spremeni Rimsko pogodbo.
Prinesel je vrsto pomembnih sprememb v sestavi skupnosti, s tem da je razširil njene
formalne pristojnosti in prilagodil njeno institucionalno sestavo. Njegov končni cilj je
bil vzpostavitev popolnoma prostega trga.
Glavna vsebina akta je krepitev moči komisije pri sprejemanju odločitev in sicer tako,
da se razširi spisek tistih odločitev, ki jih je treba sprejeti s kvalificirano večino
namesto prejšnjega konsenza ter uvajanje poglavij v Rimsko pogodbo o ekonomski

38

in socialni kohezij. Glavna vsebina je prav tako tudi povečanje moči Evropskemu
parlamentu v zakonodajnem postopku.
Enotni evropski akt je najgloblja in najpomembnejša revizija ustanovitvenih pogodb.
Čeprav so ga kritizirali, ker je bil omejen in celo regresiven, je nedvomno oţivil
stremljenja na poti v supranacionalnost.
Postavlja pravno-formalni temelj za evropsko politično kooperacijo. V institucionalno
zgradbo formalno vključi Evropski svet, na katerem se šefi drţav in vlad v okviru
politične koordinacije srečujejo praviloma dvakrat letno in si predsedovanje
izmenjujejo s predsedovanjem Svetu, zunanji ministri pa se srečujejo štirikrat letno.
Enotni evropski akt uvaja vrsto institucionalnih in materialno-pravnih sprememb na
institucionalni ravni:
 predvidi sodišče prve stopnje, ki naj razbremeni Svet Evropske unije;
 uvede tako imenovani kooperacijski postopek, ki je vključen v vrsto postopkov
po Rimski pogodbi;
 uvede se posvetovalna vloga Evropskega parlamenta, ki je pridobil tudi
moţnost veta glede vključitve novih članov in pridruţenih članov po členih 237
in 238;
 s krepitvijo pristojnosti Komisije na račun Sveta se uvede tudi tako imenovani
»management committee procedure« po 145 členu Rimske pogodbe.
Na materialno-pravni ravni postavlja predvsem cilj doseči notranji trg. Uvaja
kvalificirano večino pri glasovanju Sveta ministrov, ko gre za doseganje ciljev iz 14.
člena Pogodbe o evropski skupnosti, če imajo ti ukrepi za cilj vzpostavitev in
delovanje enotnega trga. Kvalificirana večina se ne nanaša na davčna vprašanja in ne
na ukrepe v zvezi s prostim gibanjem ljudi. Opredeli tudi notranji trg kot prostor brez
notranjih meja, v katerem je zagotovljeno prosto gibanje blaga, oseb, storitev in
kapitala. Gre le za novo definiranje ţe prej postavljenih ciljev, saj se ne razlikuje od
pojma skupni trg. Poleg tega pa ni nič narejeno, da bi se pospešila prost pretok
delavcev, še posebej pa storitev in kapitala.
Soglasje so po Enotnem evropskem aktu zahteva za odločitev na področju davčnih
predpisov in politike ter svobode opravljenih storitev, pravic in dolţnosti zaposlenih
delavcev.
V pravnem pogledu gre za dokument hibridne narave. Po eni strani vsebuje
ponovitev, potrditev in podrobnejšo razlago načel iz Rimske pogodbe, po drugi strani
pa ustanovitvene akte Evropske skupnosti spreminja in dopolnjuje (Europa. Enotni
Evropski akt, 2009).
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6.6 POGODBA O USTANOVITVI EVROPSKE UNIJE
Do leta 1992 so bile odpravljene tako rekoč vse ovire za prosto trgovino med
članicami Evropske gospodarske skupnosti, za kar je bila ta skupnost tudi ustvarjena.
In vendar novi enotni trg, kakršen je bil, ni prinesel pravega skupnega enotnega trga
zaradi monetarnih preprek, vsaka drţava članica Evropske gospodarske skupnosti je
namreč imela svojo valut. Zato so »integracionisti« iz originalnih šestih drţav ţeleli
prepričati ostale, da je potrebno iti še korak naprej v integraciji in najprej ustanoviti
enotno monetarno skupnost in nato dokončno še politično unijo. Vendar pa je bilo to
za nekatere članice preveč in niso hotele podpisati takšnega sporazuma, ki naj bi jim
po njihovem mnenju vzel preveč avtonomnosti.
Kompromisno rešitev so našli v Maastrichtu decembra 1991. Vsebovala je razdelitev
integracije na dva dela. Originalno ime Evropske gospodarske skupnosti so
preimenovali v Evropsko skupnost, kar naj bi označevalo, da ta skupnost presega
prvotne gospodarske okvire in da se širi še na socialno in monetarno politiko. Veliki
Britaniji je bilo dovoljeno, da se ne zaveţe k novim ciljem, in Danski, da se ne
priključi skupni monetarni politiki. Drugi del pa je bila ustanovitev nove politične unije
in njenih ciljev, še posebno so bili pomembni sodstvo in notranje zadeve ter skupna
zunanja in varnostna politika.
Tako sta bili v Maastrichtu podpisani dve različni, a vseeno povezani pogodbi.
Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in ti dve
pogodbi sta razdelili strukturo na tako imenovane »tri stebre«.
 Prvi steber: ali Evropska skupnost zajema večino skupnih politik in spada v
pristojnost Komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega sveta
 Drugi steber: ali Skupna zunanja in varnostna politika predstavlja skupno
zunanjo in varnostno politiko, kjer odločitve sprejema Evropski svet sam
 Tretji steber: ali Policijsko in sodno sodelovanje predstavlja policijsko in
pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, kjer odločitve sprejema
izključno Evropski svet
Iz ciljev Pogodbe o Evropski gospodarski skupnosti in Enotnega evropskega akta je
bilo razvidno, da skupni oziroma notranji trg ni bil zastavljen kot končni cilj
integracije, temveč le kot pomemben korak na poti k Evropski uniji, ki nikoli ni bila
natančneje opredeljena. Šlo naj bi za neko vrsto (kon)federacije, ki bi bila podobna
ZDA ali Nemčiji, znotraj katere bi bile drţave članice tesno povezane na
gospodarskem, denarnem, socialnem in političnem področju. Prvič pa je bila
Evropska unija opredeljena v Pogodbi iz Maastrichta, ki je bila sklenjena 7. februarja
1992 in je pričela veljati 1. novembra 1993.
Čeprav se Pogodba iz Maastrichta uradno imenuje Pogodba o ustanovitvi Evropske
unije (PEU), tudi ta pogodba še ni pomenila dokončne faze evropske integracije. To
izhaja tudi iz člena 1 PEU, ki določa, da ta pogodba označuje novo etapo v procesu
vzpostavitve vse tesnejše zveze med narodi Evrope, kjer se odločitve sprejemajo čim
bliţe drţavljanu. Pogodba o ustanovitvi Evropske unije ne predstavlja zgolj
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spremembe Pogodbe Evropske gospodarske skupnosti (tako kot Enotni evropski akt),
temveč vsebuje tudi določila o sodelovanju med drţavami članicami na področju
skupne zunanje in varnostne politike ter na področju pravosodja in notranjih zadev,
(Europa. Pogodba o ustanovitvi Evrospke unije, 2009).
6.7 AMSTERDAMSKA POGODBA
Amsterdamska pogodba spreminja pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi
Evropskih skupnosti in nekatere z njim povezane akte.
Amsterdamska pogodba (UL C 340 10.11.1997) je bila podpisana 2. oktobra 1997 in
je začela veljati 1. maja 1999. Amsterdamska pogodba spreminja pogodbo o Evropski
uniji (EU), pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in nekatere z njimi povezane
akte na naslednjih področjih:
1. Območje svobode, varnosti in pravosodnih zadev:
 zagotovitev varovanja temeljnih človekovih pravic, med drugim enakopravnost
med spoloma, nediskriminacijo in varstvo osebnih podatkov;
 vključitev novega poglavja o vizah, azilu, priseljevanju in drugih politikah,
povezanih s prostim pretokom oseb v Pogodbo o ES;
 oblikovanje novega poglavja znotraj Pogodbe o EU o policijskem in
pravosodnem sodelovanju ter pogojih za vključitev Schengenskega pravnega
reda v pravni okvir Evropske unije.
2. Pravice drţavljanov Evropske unije:
 razvoj koncepta evropskega drţavljanstva z dodanim seznamom drţavljanskih
pravic;
 vključitev poglavja o zaposlovanju kot podlage za razvoj skupnih strategij in
usklajevanja nacionalnih politik v Pogodbo o ES;
 vključitev močnejšega socialnega dogovora o zavezi prizadevanja za odpravo
socialne izključenosti in zagotavljanja enakosti med spoloma v Pogodbo o ES;
 potrditev okoljske politike s poudarkom na trajnostnem razvoju in z
upoštevanjem okoljskih vidikov v vseh področnih politikah ter poenostavitev
skupnih postopkov odločanja;
 izboljšanje mehanizmov Evropske unije za spodbujanje visokih standardov
javnega zdravstva;
 pojasnitev ciljev politike za zaščito potrošnikov in boljša vključitev ukrepov te
politike v ostala področja;
 zagotovitev pravice dostopa do dokumentov institucij EU ter pravice
sporazumevanja z institucijami v lastnem jeziku vsem drţavljanom.
3. Učinkovita in usklajena zunanja politika:
 razširitev skupne trgovinske politike, tako da vključuje tudi mednarodne
sporazume o storitvah in pravicah intelektualne lastnine;
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 ustanovitev novega inštrumenta skupne strategije;
 izboljšanje procesa odločanja preko večje uporabe glasovanja kvalificirane
večine v Svetu;
 ustanovitev mesta visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno
politiko;
 ustanovitev enote za načrtovanje politike in zgodnje opozarjanje, da bi
vzpodbudili skupno analizo mednarodnih dogodkov in njihovih posledic;
 vključitev Petersberških nalog (t.j. lista varnostnih, obrambnih in mirovnih
nalog - nova pristojnost EU, ki ji omogoča delovanje) v naslov V Pogodbe o
EU;
 poenostavitev sistema financiranja skupne zunanje in varnostne politike.
4. Institucionalna vprašanja:
 okrepitev vloge Evropskega parlamenta;
 razporeditev glasov v Svetu EU ter razširitev glasovanja kvalificirane večine v
Svetu;
 jasnejša opredelitev strukture in delovanja Evropske komisije, predvsem
števila komisarjev, moţnosti pobud s strani komisije ter vloge predsednika
komisije;
 pojasnitev vloge Sodišča Evropskih skupnosti na področjih kot so temeljne
pravice ter vprašanja, ki vplivajo na notranjo varnost EU;
 okrepitev vloge Evropskega računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega
odbora ter Odbora regij;
 večja vpletenost nacionalnih parlamentov v aktivnosti EU in boljši dostop
parlamentov do informacij;
 okrepitev principa subsidiarnosti;
 moţnost boljšega sodelovanja med tistimi drţavami članicami, ki si tega ţelijo.
Amsterdamska pogodba ne odpravlja tempeljske zgradbe EU, spreminja pa vsebino
vsakega od stebrov ter premika del vsebine posameznih stebrov med seboj (zlasti
problematiko, ki se nanaša na sklopa iz pravosodja in notranjih zadev dotedanjega
III. stebra v I. steber ES). Maastrichtska in kasneje Amsterdamska pogodba sta torej
Sodišče Evropske skupnosti končno opremili z določbami »ustavne« narave.
Tudi po Amsterdamu obstajajo 4 pogodbe: PEU, PES, P-ESPJ, P-EURATOM
Najvidnejša sprememba glede na maastrichtska besedila Pogodbe o Evropski uniji in
Pogodba o Evropski skupnosti je nemotehnična, novo oštevilčenje členov (odpadejo
male črke pri členih – npr. 3a postane 4 čl., namesto velikih črk so številke členov).
Struktura amsterdamske pogodbe: 1. del: materialnopravne spremembe (npr. 1. čl.
spreminja PEU, 2. čl. pa PES) 2. del: poenostavitve – navzven izgledajo spremembe
majhne, dejansko pa v prečiščenem besedilu ustvarjajo nemotehnično pregledno
besedilo brez balasta (namen določb je brisanje ţe neveljavnih in spremembe drugih
določb) 3. del: splošne in končne določbe dodano: vrsta protokolov, 51 deklaracij
(sprejetih na medvladni konferenci), 8 dodatnih deklaracij.
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Spremembe I. stebra: Največjo vsebinsko spremembo I. stebra pomeni vključitev
velikega dela dotedanjega III. stebra v I. steber čl. 61-69 PES o prostem gibanju
oseb, ki se nanašajo na vize, azil, imigracijo in pravosodno sodelovanje v civilnih
zadevah.
Spremembe II. stebra: steber je dopolnjen. Spremembe so namenjene izboljševanju
učinkovitosti dotedanjih dogovorov in vzpostavljajo sistem, ki je bolj premišljen in
sofisticiran od tistega iz Maastrichta. Orodja za dosego ciljev so ostrejša in so
izdelana v samostojnih določbah, skupnih akcijah, sprejemu skupnih stališč strategij
in sistematičnem sodelovanju. Ostal je konsenz v Svetu.
Spremembe III. stebra: novo ime: Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih
zadevah. Namen tega stebra je splošna ustvaritev svobode in pravičnosti z
razvijanjem skupnih akcij na področjih policijskega sodelovanja, pravosodnega
sodelovanja ter v preprečevanju in boju proti rasizmu in ksenofobiji. Cilji delovanja so
terorizem, tihotapljenje drog, oroţja in ljudi, kazniva dejanja proti otrokom,
korupcija, prevare. Opredeljene so metode za dosego ciljev – tesno sodelovanje med
policijami in carinskimi organi ter drugimi drţavnimi institucijami s pomočjo Europola,
sodelovanje med pravosodnimi in drugimi drţavnimi organi med drţavami članicami
ter izenačevanje določb kazensko pravne zakonodaje v drţavah članicah (po Grilc in
Ilešič, 2001, str 40).
6.8 POGODBA IZ NICE
Pogodba iz Nice spreminja pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih
skupnosti in nekatere z njim povezane akte.
Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001 in je začela veljati 1. februarja
2003. V glavnem je zadevala reformo institucij, da bi lahko Unija učinkovito delovala
po širitvi na 25 drţav članic leta 2004 in na 27 drţav članic leta 2007. Pogodba iz
Nice, prejšnja Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti
so bile zdruţene v eno samo prečiščeno besedilo.
Le tri in pol leta po podpisu Amsterdamske pogodbe so se predstavniki drţav članic
Evropske Unije zbrali v Nici za podpis nove pogodbe. Pogodba ni prinesla nič novega,
je le pripravila Unijo/Skupnost in njene institucije na sprejem 10 novih drţav članic.
Definirana je bila nova velikost in sestava Komisije, dopolnjeni so bili procesi
odločanja v Evropskem Svetu (ţe sprejeti v Amsterdamski pogodbi). Kot do sedaj je
vsaka drţava v Komisijo imenovala enega predstavnika, zato se je število komisarjev
povečalo. To bo mogoče, dokler Komisija ne dobi 27. člana, potem se bo število
zmanjšalo. Proces odločanja v Svetu je bil spremenjen tako, da je potrebno za
sprejetje predloga Komisije zbrati 72% glasov, vendar pa morajo ti glasovi
predstavljati vsaj 62% prebivalstva EU.
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Pogodba iz Nice je povečala število poslancev v Evropskem parlamentu in definirala,
koliko poslancev izvoli vsaka drţava članica. Prav zaradi tega se je povečala vloga
parlamenta v sistemu odločanja, saj je to edino telo v Uniji, kamor drţavljani direktno
volijo svoje bodoče predstavnike (glej Moussis, 2006 str. 24).
Pogodba iz Nice je sama zopet sestavljena iz dveh delov: Pogodbe o Evropski uniji
(EU) in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (ES). Zaradi zapletov z
referendumom na Irskem je Pogodba iz Nice stopila v veljavo 1. februarja 2003. To
je pogodba, ki bo ostala v veljavi, dokler ne bo sprejeta Ustavna pogodba Evropske
Unije.
6.9 LISTINA O TEMELJNIH PRAVICAH EVROPSKE UNIJE
Listino o temeljnih pravicah Evropske unije so v Nici decembra 2000 slavnostno
razglasili Evropski parlament, Svet Evropske unije (t.j. vse vlade drţav članic) in
Evropska komisija. Vsekakor ima Listina velik politični vpliv zlasti v primerih, ko jo
upoštevajo pri sprejemanju in izvajanju zakonodaje vsi organi drţav članic Evropske
unije - tudi takrat, ko gre za pogajanja z drţavami, ki niso članice EU.
Osnutek Listine o temeljnih pravicah je pripravila Konvencija o temeljnih človekovih
pravicah v Evropski uniji, ki so jo sklicali v ta namen in je kot taka prvi primer v
pravni in politični integraciji. Konvencija je bila sestavljena iz poslancev nacionalnih
parlamentov in Evropskega parlamenta, predstavnikov vlad drţav članic in
pristojnega komisarja evropske Komisije. Skupaj s svojimi namestniki so izdelali
osnutek Listine, ki:
 zagotavlja pravice človekovemu dostojanstvu
 natančno določa temeljne pravice drţavljanov Unije
 navaja duhovne in pravne temelje Evropske unije
 opredeljuje Evropsko unijo kot celovito skupnost

s skupnimi vrednotami in

pravicami

 je najbolj sodobna izjava o temeljnih pravicah in prva v novem stoletju
 zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic v vseh institucijah Unije.

Listina se začne s preambulo, v kateri je povzeto njeno bistvo ter navaja vrednote in
načela, zaradi katerih je bila ustvarjena in na katerih temelji proces zdruţevanja
Evrope.
Šest poglavij Listine se nanaša na dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidarnost,
drţavljanske pravice in pravosodje, VII. poglavje pa je posvečeno splošnim določbam
o razlagi in uporabi Listine, o pravicah, ki jih zagotavlja ter o ravni zaščite ter
prepovedi zlorabe pravic in svoboščin (Ministrstvo za zunanje zadeve. Listina o
temeljnih pravicah Evropske unije, 2009).
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6.9.1 Vloga skupine evropske ljudske stranke in evropskih demokratov
EPP-ED
EPP po slovensko ELS sta kratici za poslansko skupino evropske ljudske stranke
(krščanskih demokratov). ED pa je kratica za evropske demokrate v evropskem
parlamentu.
Uspešno koordinirano delovanje skupine EPP-ED v Evropskem parlamentu in njene
delegacije pri Konvenciji je, zahvaljujoč uspešni koordinaciji, omogočilo vpliv skupine
EPP-ED in njenih somišljenikov na delo Konvencije.
Skupina EPP-ED in njeni somišljeniki so predstavili svoje dokumente o preambuli in o
gospodarskih, socialnih ter kulturnih pravicah. Kljub temu da je bil končni osnutek
rezultat kompromisa, je bil vpliv skupine EPP-ED in njenih somišljenikov bistven.
Neposreden prispevek skupine EPP-ED je sklicevanje na skupne vrednote in vse
tesnejša zveza Unije. Omemba spoštovanja drugačnosti in nacionalne identitete
drţav članic na drţavni, regionalni in lokalni ravni prav tako izhaja iz predlogov
skupine EPP-ED in njenih somišljenikov, kakor tudi besedilo odstavka 5 preambule o
duhovni in moralni dediščini Evropske unije. To besedilo, pri katerem je skupina EPPED v Evropskem parlamentu vztrajala, je bilo do končnega soglasja predmet
poglobljenih razprav.
Pravice iz NASLOVA I, ki so najbolj uveljavljene na vseh ravneh Evropske unije, so
človekovo dostojanstvo, pravica do ţivljenja, pravica do osebne integritete, prepoved
mučenja in suţenjstva.
Glede člena o "pravici do osebne integritete" se stališče Konvencije ni skladalo z
načeli skupine EPP-ED, ki je ţelela prepoved reproduktivnega kloniranja človeških
bitij razširiti s prepovedjo kloniranja s terapevtskim namenom. Res pa je stopnja
varovanja osebne integritete zelo visoka. Vedno se namreč zahteva svobodno in
jasno privolitev posameznika za zdravniško oskrbo ob natančnem spoštovanju
zakonov, katerih določbe lahko preseţejo minimalni okvir, kot ga določa Listina.
Varovanje osebne integritete je še poudarjeno s prepovedjo evgeničnih postopkov in
uporabe človeškega telesa ali njegovih delov, ki bi lahko bili vir zasluţka.
NASLOV II, v katerem so navedene svoboščine, izhaja iz skupnih ustavnih tradicij
drţav članic. Ta naslov poudarja predvsem druţino, pravico do sklepanja zakonske
zveze, torej osnovne svoboščine. Tudi pri pripravi tega besedila je bilo delo skupine
EPP-ED ravno tako odločujoče. Kot primer lahko navedemo člen 11(2) o spoštovanju
svobode in pluralnosti medijev, člen 13 o akademski svobodi, in člen 14(3), ki se
nanaša na svobodo do izobraţevanja in ustanavljanja izobraţevalnih zavodov ter
pravico staršev, da svojim otrokom zagotovijo izobraţevanje.
Treba je omeniti, da sta bila člen 15 o pravici do izbire poklica in pravici do dela, in
predvsem člen 16, ki priznava pravico do gospodarske pobude, predmet velikih

45

sporov in da je sta člena v Listini predvsem po zaslugi razsodnih pogajanj skupine
EPP-ED.
Tudi končno besedilo določila o lastninski pravici je bilo prilagojeno ţeljam skupine
EPP-ED, namreč da se "lastnina ne sme nikomur odvzeti, razen če je to v javnem
interesu, ter v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le proti primernemu
nadomestilu za njegovo izgubo".
Treba je tudi poudariti, da je bil člen 10 (2), ki zadeva ugovor vesti, vključen v Listino
po vztrajanju delegacije Evropskega parlamenta. Zaradi uskladitve z veljavno
zakonodajo je bila pravica do varstva osebnih podatkov prav tako vključena kot
nedotakljiva osebna svoboščina.
V NASLOVU III, ki se nanaša na ENAKOST, je bila ravno prepoved diskriminacije na
podlagi pripadnosti narodnostni manjšini, kot tudi priznavanje kulturne, verske in
jezikovne raznolikosti, ena od prvih zahtev naše skupine. Ţenske pripadnice skupine
EPP-ED so posebej vztrajale pri tem, da se v besedilo vključi in priznava enakost med
moškimi in ţenskami kakor tudi otrokove pravice in vključevanje invalidov.
Za delegacijo EPP-ED je bilo izjemno pomembno sestavljanje NASLOVA IV, zato je
Predsedstvu neposredno predstavila svoj prispevek o vodilnih načelih socialnega,
gospodarskega in kulturnega ţivljenja. Izraţene zahteve so v veliki meri postale del
zdajšnjega besedila Listine. Tako je bilo tudi v primeru sestavljanja členov, ki se
nanašajo na pravice delavcev do obveščanja, do kolektivnih pogajanj in varstva v
primeru neupravičene odpustitve. V nekaterih primerih je prispevek skupine EPP-ED
popravil in/ali ublaţil skrajnost nekaterih preveč "kolektivističnih" zahtev.
Naša delegacija je imela pomembno vlogo tudi pri odločanju o besedilu pri določbah
o delovnih pogojih mladih, usklajevanju druţinskega in poklicnega ţivljenje in pri
členih, ki se nanašajo na varstvo okolja in potrošnikov.
Omemba "storitev splošnega gospodarskega pomena" je bila vključena v besedilo
zaradi vztrajanja francoske delegacije.
Po sprejetju Listine in v okviru resolucije Evropskega parlamenta o letnem poročilu
Sveta glede človekovih pravic v Uniji leta 2000 je naša skupina, z namenom
zagotovitve večjega spoštovanja človekovih pravic v Uniji, predlagala uporabo Listine
kot delovno orodje in podlago za razčlenjevanje primerov glede na zakone za vsako
drţavo posebej. Ravno tako je naša skupina predlagala, da se Uniji na splošno in
posebej Evropskemu parlamentu omogočijo sredstva za izvedbo te naloge.
Predlagana sredstva:

vzpostavitev upravne enote v Evropskem parlamentu, ki bi bila posebej
zadolţena za nadzorovanje spoštovanja temeljnih pravic v drţavah Unije in
sodelovanje s poročevalcem pri izdelavi letnega poročila,
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delo skupine medsebojno povezanih pravnikov, ki bi zbirali in skrbeli za uporabne
podatke v vsaki drţavi članici Unije,

vzpostavitev baze podatkov v sodelovanju z ustreznimi institucijami drţav članic
in nevladnimi organizacijami, ki bi delovale na področju temeljnih pravic
(EPP Group in the European Parliament. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije,
2009).


6.9.2 Skupina EPP-ED: Listina kot pravno zavezujoč dokument
Takoj po razglasitvi Listine temeljnih pravic, decembra leta 2000, se je skupina EPPED zavzela, da bi bila Listina kot pravno zavezujoč dokument vključena v ustavno
pogodbo v obliki preambule. Ta ţelja se je kasneje še krepila na razpravah
Konvencije o prihodnosti Evrope. Skupina EPP-ED je ţe na začetku poudarila dejstvo,
da mora Listina postati pravno zavezujoč dokument in kot tak del Ustave. Zaradi tega
je v končno besedilo osnutka ustavne pogodbe, ki ga je naša skupina podprla,
vključeno besedilo Listine v II. del (EPP Group in the European Parliament. Listina o
temeljnih pravicah Evropske unije, 2009).
6.10 LIZBONSKA POGODBA
Zadnja v vrsti temeljnih pogodb je bila podpisana v Lizboni 13. decembra 2007 s
strani voditeljev drţav in vlad 27 drţav članic. Evropski uniji naj bi dala sodobno
institucionalno ureditev ter učinkovit in uspešen način dela pri spopadanju z izzivi
današnjega časa. Predmet pogodbe je prilagoditev evropskih institucij in njihovih
metod dela, okrepitev demokratične legitimnosti in utrditev temeljne vrednote
Evropske unije.
Novosti so predvsem večja vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov,
več moţnosti za izraţanje mnenja drţavljanov, saj je parlament edino direktno
voljeno telo v Uniji in boljši pregled nad pristojnostmi na evropski in nacionalni ravni.
Novost bo tudi, da bodo drţavljani lahko sami vplivali delovanje Unije, namreč milijon
drţavljanov iz več drţav članic bo lahko z drţavljansko pobudo pozvalo Evropsko
komisijo, naj pripravi nove predloge. Z natančno razvrstitvijo pristojnosti bo postalo
razmerje med drţavami članicami in Evropsko unijo jasnejše. Lizbonska pogodba tudi
prvič izrecno navaja moţnost izstopa drţave članice iz Evropske unije in pod kakšnimi
pogoji lahko to stori. Jamči za svoboščine in načela, zapisana v Listini temeljnih
pravic, določbe Listine pa spreminja v pravno zavezujoče. Zajete so civilne, politične,
ekonomske in socialne pravice.
Učinkovito in uspešno odločanje: glasovanje s kvalificirano večino v Svetu se bo
razširilo na številnejša področja politike, s čimer bo odločanje postalo hitrejše in
učinkovitejše. Po letu 2014 bo kvalificirana večina temeljila na dvojni večini drţav
članic in prebivalcev ter tako predstavljala dvojno legitimnost Evropske unije. Dvojna
večina bo doseţena, ko bo predlog podprlo 55 % drţav članic, ki bodo hkrati
predstavljale najmanj 65 % prebivalcev Evropske unije. Pogodba ohranja in znova
poudarja štiri svoboščine ter politično, ekonomsko in druţbeno svobodo evropskih
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drţavljanov. Nova je tudi tako imenovana Solidarnost med drţavami članicami: po
Lizbonski pogodbi bodo Evropska unija in njene drţave članice ukrepale skupaj in
solidarno, če bo katera drţava članica ţrtev terorističnega napada, naravne nesreče
ali nesreče, ki jo povzroči človek. Poudarjena je tudi solidarnost na področju
energetike.
Lizbonska pogodba je plod pogajanj med drţavami članicami na medvladni
konferenci. Evropska komisija in Evropski parlament sta tudi sodelovala pri delu
medvladne konference kot predstavnika evropskih institucij. Preden bo pogodba
začela veljati, jo mora ratificirati vseh 27 drţav članic. Drţave članice same izberejo
način ratifikacije v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Drţave članice so za začetek
veljavnosti pogodbe predvidoma določile 1. januar 2009, torej nekaj mesecev pred
volitvami v Evropski parlament.
Pogodba bo omogočila enoten nastop Evropske unije v odnosih s partnerji po svetu.
Evropsko ekonomsko, humanitarno, politično in diplomatsko moč in vpliv izkoristi za
uveljavitev evropskih interesov in vrednot v svetu, pri tem pa v zunanjih odnosih
spoštuje posamezne interese drţav članic. Novi visoki predstavnik Evropske unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko, ki bo hkrati podpredsednik Evropske komisije,
bo zagotovil večji učinek, doslednost in prepoznavnost zunanjepolitične dejavnosti
EU.
Zelo pomembno je da bo Evropska unija z ratifikacijo Lizbonske pogodbe postala
pravna oseba, kar bo okrepilo njeno pogajalsko moč in učinkovitost na svetovnem
prizorišču ter njeno prepoznavnost za partnerske tretje drţave in mednarodne
organizacije.
Nova pogodba tako ne bo ustava, ki bi nadomestila vse dosedanje pogodbe (kot je
bilo to mišljeno s Ustavno pogodbo, temveč bo nadomestila oziroma spremenila
obstoječe pogodbe (Pogodbo o Evropski uniji ter Pogodbo o ustanovitvi Evropske
skupnosti). Pogodba sicer ohranja večino vsebine, ne pa tudi oblike ustavne
pogodbe. V pogodbi tako ne bo izrecne omembe simbolov EU (zastava, himna,
slogan), ki bi nakazovali na ustavnost, opuščeni so tudi nazivi "zakon" in "predlog
zakona", tako da pravni red Unije ne bi spominjal na nacionalne zakonodaje.
Slovenija je Lizbonsko pogodbo ratificirala v drţavnem zboru, in sicer 29. januarja.
Slovenija si s čimprejšnjo ratifikacijo prizadeva dati pozitiven zgled za ratifikacijske
postopke v drugih drţavah članicah. Slovensko predsedstvo Svetu EU je proces
ratifikacije Lizbonske pogodbe namreč vključilo med prioritete predsedovanja. Skupaj
z ostalimi 26 članicami je Slovenija odločna Evropski uniji še pred novimi volitvami v
Evropski parlament leta 2009 dokončno zagotoviti nov skupni temelj delovanja Unije
(Vladni portal z informacijami o ţivljenju Evropske unije. Reformna pogodba, 2009).
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7 REPUBLIKA SLOVENIJA V EVROPSKI UNIJI
7.1 REPUBLIKA SLOVENIJA KOT ČLANICA EVROPSKE UNIJE
Slovenija je del evropske druţine postala 1. maja 2004. Za pristop Slovenije k EU se
je na referendumu odločilo 86, 64 odstotkov Slovencev.
Slovenski proces pribliţevanja k Evropski uniji se je začel leta 1993, ko sta Evropska
unija in Slovenija sklenili sporazum o sodelovanju. Za članstvo v EU je Slovenija
zaprosila leta 1996. Leta 1997 je Evropska komisija izrazila pozitivno mnenje k
Sloveniji kot kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Pogajanja Slovenije za pristop k
EU so se začela leta 1998 in zaključila leta 2002. Pristopna pogodba med Slovenijo
in Evropsko unijo je bila podpisana aprila 2003 v Atenah.
S pristopom je pravi red EU postal del slovenske zakonodaje in evropske zadeve
notranje zadeve Slovenije in njenih prebivalcev. Za Slovenijo je ključno, da svoje
interese jasno in učinkovito zastopa na nadinstitucionalni ravni ter da svoja stališča
zastopa enotno in koordinirano.
S pristopom k EU ima Slovenija svoje predstavnike v vseh institucijah Unije in
sodeluje pri vseh odločitvah, ki jih institucije sprejemajo. Slovenija je kot članica
Evropske unije sodelovala pri pogajanjih o naslednji finančni perspektivi, slovenskim
drţavljanom je omogočen dostop do trga delovne sile v ostalih drţavah članicah, do
izobraţevanja, enostavnejšega potovanja po Evropi, dostop do evropskih sredstev in
še in še.
7.2 VSTOP REPUBLIKE SLOVENIJE V SCHENGENSKO OBMOČJE
Leta 1985 se je pet drţav EU (Francija, Nemčija, Belgija, Luksemburg in Nizozemska)
dogovorilo, da bodo ukinile pregled ljudi, ki potujejo med temi drţavami. S tem je
nastalo ozemlje brez notranjih meja, ki je postalo znano kot schengensko območje
(Schengen je mesto v Luksemburgu, kjer je bil podpisan sporazum).
Schengenske drţave so uvedle skupno vizumsko politiko za celotno območje in se
dogovorile, da bodo uvedle učinkovito kontrolo na zunanjih mejah. Pregled na
notranjih mejah se sme izvajati le omejen čas, če je to potrebno zaradi javnega reda
in nacionalne varnosti.
Počasi se je schengensko območje razširilo in vključuje poleg vseh drţav članic EU še
Islandijo in Norveško, sporazum pa je postal sestavni del pogodb EU. Irska in
Zdruţeno kraljestvo ne sodelujeta pri ureditvi mejnih kontrol in viz.
Drţavljan ene od schengenskih drţav, ki potujete znotraj schengenskega območja,
vize ne potrebuje. Z vizo za vstop v eno od schengenskih drţav je hkrati omogočeno
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svobodno potovanje po schengenskem območju, razen po Irski in Zdruţenem
kraljestvu.
Z vstopom Slovenije v schengensko območje 21. decembra 2007 je bil s tem
odpravljen mejni nadzor na mejah z Avstrijo, Italijo in Madţarsko, obenem pa je
okrepljen nadzor na meji s Hrvaško, saj z vstopom v schengensko območje Slovenija
varuje skupno schengensko zunanjo mejo.
To pomeni, da Slovenija v imenu drţav članic schengenskega območja izvaja nadzor
zunanje meje na meji z Republiko Hrvaško. Nadzor vključuje mejno kontrolo na
mejnih prehodih in varovanje meje na meji zunaj območja mejnih prehodov.
Izraz "Schengen" oz. schengenski reţim se v strokovnem ţargonu uporablja za pravni
red, vpeljan z uveljavitvijo dveh mednarodnih sporazumov sklenjenih v luksemburški
vasici Schengen, in sicer schengenski sporazum iz leta 1985 ter schengenska
konvencija iz leta 1995. Ime kraja je danes sinonim za osnovni cilj, izraţen v teh
dveh mednarodnih pogodbah, to je odprava mejnega nadzora na skupnih notranjih
mejah drţav pogodbenic. Namen slednjega ukrepa je zagotoviti hitrejši in
učinkovitejši pretok oseb.
Schengenski sporazum iz leta 1985 - Sporazum med vladami drţav Beneluksa,
Zvezne republike Nemčije in Republike Francije o postopni ukinitvi nadzora na
skupnih notranjih mejah, ki je bil podpisan v kraju Schengen, Luksemburg 14. junija
1985.
Schengenska konvencija iz leta 1995 - Sporazum o izvajanju Sporazuma iz Schengna,
podpisan v kraju Schengen, Luksemburg, 19. junija 1990, je v veljavo stopil marca
1995.
Schengenski pravni red pa ne zagotavlja le prostega gibanja ljudi brez mejnega
nadzora, temveč vzpostavlja vrsto podrobnih tehničnih rešitev in enotnih pravil za
zagotavljanje varnosti, med drugim oblikovanje enotnih pravil za nadzor skupnih
zunanjih meja, skupni vizumski reţim, krepi sodelovanje v boju proti terorizmu in
organiziranemu kriminalu ter uvaja spremljevalne ukrepe na področju sodelovanja
med policijami, carinskimi in pravosodnimi organi. Še posebej pa gre izpostaviti
vzpostavitev skupne baze podatkov, Schengenskega informacijskega sistema (SIS),
ki skupaj z ostalimi ukrepi predstavlja orodje za dosego temeljnega cilja, t.j. odprava
nadzora na notranjih mejah EU.
Pravila schengenskega pravnega reda na drţavljane, kar zadeva prosti pretok ljudi,
vplivajo neposredno, saj predvidevajo:
 odpravo mejnega nadzora na skupnih notranjih mejah;
 skupno zbirko pravil za osebe, ki prehajajo zunanje meje drţav članic,
vključene v schengensko območje;

50

 ločevanje oseb, ki potujejo znotraj schengenskega območja, od tistih, ki
prihajajo iz drţav zunaj schengenskega območja, na letaliških terminalih in,
kadar je mogoče, v pristaniščih;
 uskladitev pravil v zvezi s pogoji vstopa v drţave Schengenskega reţima in
poenotenje pogojev za pridobitev vizuma za kratkoročno prebivanje.
Najbolj opazen vpliv schengenske ureditve na posameznike je v tem, da jim ob
prehodu meje med dvema drţavama članicama schengenskega reţima ni treba več
pokazati potnega lista. Vendar to ne pomeni, da je glede posedovanja potovalnega
ali identifikacijskega dokumenta potovanje znotraj schengenskega območja
izenačeno s potovanjem znotraj posamezne drţave članice. O tem, ali mora oseba
imeti s seboj tak dokument ali ne, je določeno v zakonodaji posamezne drţave
članice. (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji. Vstop v Schengen,
2009).
7.3 NOVA EVROPSKA VALUTA EVRO
7.3.1 Evroobmočje
S terminom evroobmočje označujemo drţave članice Evropske monetarne unije, ki so
prevzele in uporabljajo enotno evropsko valuto evro. Leta 1998 se je 11 članic EU
sporazumelo o konvergenčnih kriterijih in evroobmočje je uradno začelo obstajati 1.
januarja 1999 z uvedbo evra, Grčija je izpolnila pogoje leta 2000 in je pristopila 1.
januarja 2001. Fizično so bili evrobankovci in evrokovanci uvedeni 1. januarja 2002.
Takrat je evro uvedlo 12 drţav. Danes je evro kot uradno plačilno sredstvo v 16
drţavah s 325 milijoni prebivalcev.
7.3.2 Predpristopna faza
Slika 5: Prikaz predpristopne faze

Vir: http://www.evro.si/o-evru/predpristopna-faza/

LETO 2004
1. maj - Slovenija postane članica EU in v skladu s pristopno pogodbo prevzame
dolţnost izvajanja schnegenskega pravnega reda v celoti. Na slovenskih mejah s
članicami EU je odpravljen carinski nadzor, ohranjen pa je poenostavljen policijski
nadzor. Slovenija začne delno izvajati določila schengenskega pravnega reda tudi na
meji s Hrvaško. Z vstopom v EU je Slovenija na tej meji vzpostavila varnostni,
carinski in inšpekcijski nadzor.
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LETO 2005
1. junij - Evropska komisija poda formalni predlog za vzpostavitev schengenskega
informacijskega sistema (SIS II) druge generacije, kar je nujni pogoj za širitev
schengenskega območja na deset novih članic EU. SIS II naj bi bil skladno z načrti
komisije pripravljen marca 2007.
3. junij - Notranji ministri EU na zasedanju potrdijo okvirno časovnico za širitev
schengenskega območja z desetimi novimi članicami EU. Sprejmejo tudi načrt
evalvacijskih postopkov za vstop novink v schengen, načrtovan za oktober 2007.
1. december - Slovenija Bruslju odda vprašalnik za evalvacijo izpolnjevanja
schengenskih standardov nadzora zunanje meje EU.
LETO 2006
13. in 14. februar - Začetek schengenske evalvacije v Sloveniji za področje
policijskega sodelovanja.
9. in 11. marec - Schengenska evalvacija za področje varstva podatkov.
3. in 4. april - Schengenska evalvacija za področje morske meje.
15. do 19. maja - Schengenska evalvacija kopenske meje.
2. junij - Predsedujoča Svetu EU, avstrijska notranja ministrica Liese Prokop ob robu
zasedanja notranjih ministrov EU prizna, da se širitev schengenskega območja lahko
za nekaj mesecev zavleče. Glavni vzrok za negotovost naj bi bile teţave pri
vzpostavljanju SIS II.
16. junij - Voditelji EU na vrhu v Bruslju potrdijo časovnico za širitev schengenskega
območja brez notranjih meja oktobra 2007 in se v tem okviru zavzamejo za
vzpostavitev SIS II do aprila 2007.
26. do 28. junija - Schengenska evalvacija zračne meje. Ocena pokaţe, da
infrastruktura na letališču Brnik ni v skladu s schengenskim pravnim redom, ker ne
omogoča fizičnega ločevanja potnikov z območja schengna in tistih zunaj njega.
18. julij - Podpis pogodbe za obnovo in nadgradnjo obstoječega terminala na
letališču Brnik, s katero naj bi Slovenija zagotovila izpolnjevanje schengenskih
standardov tudi na zračni meji.
24. julij - Evropski komisar za pravosodje Franco Frattini prizna, da bo imela širitev
schengenskega območja zamudo. Pojasni, da SIS II ne bo pripravljen v roku, ki bi
omogočal širitev oktobra 2007.
11. september - Evropska komisija potrdi, da pripravlja novo časovnico za širitev
schengenskega območja.
22. september - Portugalska predstavi predlog t. i. multipliciranja portugalskega
schengenskega informacijskega sistema, ki naj bi kljub zamudam pri vzpostavljanju
SIS II omogočil širitev schengna oktobra 2007.
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5. oktober - Notranji ministri EU sprejmejo okvirni časovni načrt za širitev
schengenskega območja, po katerem naj bi bil SIS II operativen junija 2008. Hkrati
napovedo preučitev izvedljivosti portugalskega predloga za vzpostavitev t. i. sistema
'SIS I za vse', ki predvideva "kloniranje" SIS I za vse nove članice.
13. oktober - V članicah EU, tudi v Sloveniji, stopil v veljavo Uredba (ES) št.
562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku
Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih
mejah), ki določa standarde in postopke, po katerih se morajo ravnati članice pri
izvajanju osebne kontrole na notranjih in zunanjih mejah EU. Zakonik med drugim
potrjuje načelo prehajanja zunanje meje EU za drţavljane tretjih drţav s potnimi listi.
5. december - Notranji ministri EU na zasedanju v Bruslju priţgejo zeleno luč za
portugalski predlog SIS I za vse. V skladu z novo časovnico je za ciljni datum
odprave nadzora na kopenskih in morskih mejah postavljen konec decembra 2007,
na letališčih pa konec marca 2008.
LETO 2007
27. marec - Portugalska novim članicam EU, ki vstopajo v schengensko območje brez
nadzora na notranjih mejah, tudi Sloveniji, izroči simbolni paket programske opreme
za t.i. projekt SIS I za vse.
12. april - Vlada sprejme sklep o imenovanju medresorske delovne skupine za
ureditev mejnih prehodov na notranjih mejah EU po ukinitvi mejne kontrole.
26. maj - Sklenjeno testiranje sistema SIS I za vse.
7. junij - Evropski parlament glasuje za razširitev schengenskega območja na devet
novih članic EU, tudi Slovenijo. Parlament podpre predlog Sveta EU o uporabi SIS I
za vse.
21. in 22. junij - Evropski svet v Bruslju potrdi širitev schegenskega območja v skladu
z zastavljeno časovnico; odpravo nadzora nad notranjimi kopenskimi in morskimi
mejami v EU konec decembra, na zračnih mejah pa marca leta 2008.
2. in 3. julij - Ponovna schengenska evalvacija na letališču Brnik.
9. julij - Odprtje prve faze novega potniškega terminala ljubljanskega letališča, ki
dobi novo uradno ime Letališče Joţeta Pučnika Ljubljana. Terminal je Slovenija
zgradila za odpravo pomanjkljivosti pri izpolnjevanju schengenskih standardov.
1. september - Slovenija začne uporabljati SIS I za vse.
15. in 17. september - Evalvacija uporabe sistema SIS I za vse.
18. september - Notranji ministri EU sprejmejo odločitev, da bodo lahko hrvaški
drţavljani v Slovenijo, Italijo in Madţarsko tudi po širitvi schengenskega prostora
vstopali z osebnimi izkaznicami, poleg katerih pa bodo morali imeti s seboj tudi
posebne kartone z osebnimi podatki, ki jih bo treba ţigosati ob vstopu v drţavo in
izstopu iz nje.
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6. november - Portugalsko predsedstvo EU sporoči, da se bo schengenska širitev
predvidoma zgodila minuto čez polnoč v noči z 20. na 21. december.
8. november - Svet EU sprejme politično odločitev, da je vseh devet kandidatk za
schengensko širitev, med njimi tudi Slovenija, pripravljenih na odpravo nadzora na
svojih notranjih mejah EU, tako glede fizičnega varovanja meje kot tudi za uporabo
schengenskega informacijskega sistema.
12. do 15. november - Evropski parlament na plenarnem zasedanju v Strasbourgu
potrdi predlog sklepa Sveta EU o širitvi schengenskega območja na devet novih
članic.
6. december - Notranji ministri EU sprejmejo dokončno odločitev o širitvi
schengenskega območja.
21. december ob polnoči - Širitev schengenskega območja na devet novih članic EU,
tudi Slovenijo. Nadzor bo odpravljen na kopenskih in morskih notranjih mejah.
LETO 2008
30. marec 2008 - Odprava nadzora na zračnih notranjih mejah.
(Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji. Slovenski koraki do
Schengna, 2009).
7.4 PREDSEDOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EVROSPKE UNIJE
Vsaka drţava članica prevzame predsedovanje, natančneje, predsedovanje Svetu
Evropske unije, za obdobje šestih mesecev. Predsedujoča drţava v tem času
predstavlja Evropsko unijo in vse drţave članice na vseh področjih. V prvi polovici
leta 2008 je Slovenija kot prva med novimi drţavami članicami, ki so se Evropski uniji
pridruţile med letoma 2004 in 2007, prvič prevzela predsedovanje. To je bilo zadnje
v vrsti tria, ki sta ga sestavljali še Nemčija in Portugalska. V naslednjem triu so bile
Francija, Češka in Švedska.
Slika 6: Simbol slovenskega predsedstva Sveta Evropske unije

VIR: http://www.eu2008.si/si/The_Council_Presidency/Symbol/index.html
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Prednostne naloge slovenskega predsedovanja so bile v veliki meri določene v 18mesečnem programu predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije , ki ga
je Slovenija pripravila skupaj z dvema predhodnima predsedujočima, Nemčijo in
Portugalsko. Takšno moţnost ji je ponudil spremenjeni poslovnik Sveta Evropske
unije, po katerem vsakih 18 mesecev tri drţave, ki za takšno obdobje prevzamejo
predsedovanje, v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravijo program aktivnosti.
Njegov namen je okrepiti kontinuiteto dela Sveta, pa tudi vzdrţnost njegovih pobud.
Kot prednostne naloge 18-mesečnega predsedovanja tria so opredeljene:







Prihodnost EU (Ustavna pogodba in institucionalna ureditev),
Lizbonska strategija (zagotavljanje celovitega izvajanja lizbonske strategije v
njenih gospodarskih, socialnih in okoljskih razseţnostih):
o izvajanje prenovljene Lizbonske strategije,
o krepitev konkurenčnosti in inovacijske sposobnosti v okviru industrijske
politike EU,
o usmerjenost finančne in ekonomske politike v rast in stabilnost ,
o razvoj evropskega socialnega modela,
o varna, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo,
o spodbujanje raziskav, znanja in inovacij,
o varstvo okolja.
Krepitev območja svobode, varnosti in pravice
o krepitev sodelovanja na področju azilne politike in politike priseljevanja,
o učinkovito varovanje zunanjih mej EU.
Povečanje zunanje vloge EU na področju varnosti, razvoja in gospodarskih
odnosov
o izboljšati sodelovanje med EU in mednarodnimi organizacijami,
o krepitev trgovinskih odnosov in izboljšanje skladnosti politik v korist
razvoj.

Slovensko predsedstvo je opredelilo pet prednostnih področij svojega delovanja:






Prihodnost Evrope – pravočasna uveljavitev Lizbonske pogodbe
Uspešen zagon novega ciklusa lizbonske strategije
Korak naprej v reševanju energetsko-podnebnih vprašanj
Nova pozornost Zahodnemu Balkanu
Spodbujanje dialoga med različnimi kulturami, prepričanji in izročili v okviru
evropskega leta medkulturnega dialoga (Veleposlaništvo Republike Slovenije
Berlin. Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije, 2009).

7.4.1 Naloge predsedovanja
 Priprava in vodenje zasedanj Evropskega sveta, Sveta Evropske unije,
pripravljalnih odborov in delovnih skupin.
 Zastopanje Sveta EU pri sodelovanju z drugimi ustanovami in organi EU, kot
sta Evropska komisija in Evropski parlament.
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 Zastopanje Evropske unije pri mednarodnih organizacijah in v odnosih z
drţavami zunaj Evropske unije.
7.4.2 Vodenje Sveta Evropske unije
Slovenija je v prvi polovici leta 2008 vodila vsa zasedanja predsednikov drţav,
oziroma vlad in Sveta EU. V skladu z veljavno razdelitvijo nalog med ministrski svet
predsedujoče drţave članice vodi predsednik vlade zasedanja Evropskega sveta,
medtem, ko pristojni ministri vodijo srečanja na svojih področjih, pri čemer je število
dogodkov odvisno od posameznih resorjev. Zunanji in finančni ministri se praviloma
srečajo dvakrat mesečno, ministri, pristojni za druga področja, pa se med
šestmesečnim predsedovanjem navadno sestanejo enkrat do dvakrat.
Predsedujoča drţava je pripravila in vodila tudi 12 neformalnih zasedanj Sveta v
Sloveniji, na katerih so imeli ministri priloţnost bolj sproščeno razpravljati o aktualnih
temah. Poleg tega se je v Sloveniji zvrstilo pribliţno 150 sestankov v okviru
predsedovanja na niţjih ravneh.
Med slovenskim predsedovanjem je bilo v Bruslju oziroma Luksemburgu okrog 2000
uradnih zasedanj, med katerimi so bila tedenska zasedanja Odbora stalnih
predstavnikov, ki ga sestavljajo ambasadorji drţav članic (Coreper II) ali njihovi
namestniki (Coreper I), in redni sestanki odborov in delovnih skupin.
Predsedujoča drţava je odgovorna za učinkovito pripravo dela Sveta in za
zagotavljanje napredka s kompromisnimi predlogi in sporazumi med drţavami
članicami. Podpisuje tudi sprejete pravne akte in nosi politično odgovornost za vse
sprejete odločitve. Zato je pomembno, da nastopa kot nevtralni posrednik, ki zastopa
evropske interese in čim manj izpostavlja lastne nacionalne prednostne cilje ali
interese posameznih drţav članic.
7.4.3 Odnosi z drugimi ustanovami in organi Evropske unije
Predsedujoča drţava zastopa Svet pri sodelovanju z drugimi ustanovami in organi
Evropske unije, še zlasti z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. V tej vlogi
poleg Sveta zastopa tudi vse drţave članice.
Sodelovanje z Evropskim parlamentom je zelo obseţno in zahtevno. Predsednik vlade
predsedujoče drţave na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta na začetku
predsedovanja predstavi program predsedovanja in ob koncu zaključno poročilo,
pred parlamentom pa nastopi tudi po zasedanjih Evropskega sveta. Predsedujoča
drţava na plenarnih zasedanjih parlamenta redno poroča o delu Sveta, medtem ko
njeni ministri sodelujejo v odborih Evropskega parlamenta, kjer razpravljajo o
vsebinskih temah, si izmenjujejo mnenja in obravnavajo delo Sveta na posameznih
področjih.
Predsedujoča drţava zastopa Svet med pogajanji s parlamentom v okviru
zakonodajnega postopka. Postopek soodločanja v zvezi z zakonodajo predpisuje
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sestanke t. i. trialoga za pogajanje o kompromisnih rešitvah in doseganje
sporazumov o predlogih zakonodajnih aktov. Člani trialoga so praviloma predsednik
Sveta (najpogosteje vodja Odbora stalnih predstavnikov), odgovorni komisar in po
navadi predsednik ali eden od podpredsednikov Evropskega parlamenta oziroma
vodja pristojnega odbora Evropskega parlamenta.
Evropska komisija ima na področjih prvega stebra EU izključno iniciativno
zakonodajno pravico, zato je dnevni red dela Sveta v veliki meri odvisen od dinamike
njenega dela. Poleg tega ima Komisija veliko strokovnega znanja. Dobri odnosi z njo
in njenimi sluţbami so nujni za uspešno vodenje predsedstva. V navadi je, da se med
pripravami na predsedovanje pristojni minister drţave, ki bo prevzela predsedovanje,
sestane z Evropsko komisijo (predsednikom in drugimi člani), da se posvetujejo o
pripravi programa predsedovanja (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski
uniji. Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije, 2009).
Predsedujoča drţava predstavlja Svet tudi v Odboru regij in v Ekonomsko-socialnem
odboru.
7.4.4 Zastopanje Evropske unije v mednarodnem prostoru
Evropska unija ima v mednarodni politiki vse večja pomen in vpliv, zato je zastopanje
Unije v mednarodnem prostoru najpomembnejša naloga predsedujoče drţave. Na
srečanjih s tretjimi drţavami ali regionalnimi skupinami jo predstavlja trojka, ki je od
podpisa Amsterdamske pogodbe leta 1997 sestavljena iz predstavnika predsedujoče
drţave, Evropske komisije in visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno
politiko. Predsedujoči drţavi včasih pomaga tudi drţava članica, ki bo naslednja
prevzela predsedovanje. Zasedanja s tretjimi drţavami potekajo na vrhunski ravni,
udeleţijo pa se jih predsedniki drţav in vlad vseh 27 članic.
Predsedujoča drţava predstavlja Evropsko unijo tudi na pomembnejših mednarodnih
konferencah in izdaja deklaracije in poročila v mednarodnih organizacijah, kot sta
Organizacija zdruţenih narodov ter Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi
(OVSE). Tu je njena vloga še posebej pomembna, saj zagotavlja vsakodnevno
usklajevanje znotraj Evropske unije, jo predstavlja v razpravah oziroma pogajanjih s
tretjimi drţavami, regionalnimi skupinami ali organizacijami in sprejema diplomatske
ukrepe, izjave, obrazloţitve glasovanj ipd. v njenem imenu. Vloga predsedujoče
drţave je zlasti pomembna pri Zdruţenih narodih, kjer Evropska unija nima
formalnega statusa. (Vladni portal z informacijami o ţivljenju v Evropski uniji.
Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije, 2009).
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8

VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV V EVROPSKI UNIJI

8.1 NACIONALNI PARLAMENTI - RATIFIKACIJA MEDNARODNIH POGODB
Vloga nacionalnih parlamentov je pomembna, saj odločajo o ratifikaciji mednarodnih
pogodb ter o njihovih spremembah in dopolnitvah. Tudi sprejemajo lahko razna
stališča in mnenja o predlogih teh pogodb ter tudi o njihovih spremembah in
dopolnitvah. Vse pogosteje pa se nacionalni parlamenti odločajo o ratifikaciji
sprememb in dopolnitev ustanovitvenih pogodb ter pristopnih pogodbah, na podlagi
referenduma. Tudi Republika Slovenija se je glede pristopa k Evropski uniji leta 2004
odločila na podlagi referenduma.
Parlamenti drţav članic Evropske unije odločajo o ratifikaciji ustanovitvenih pogodb,
pristopnih pogodb, pridruţitvenih sporazumov ter tudi sprememb in dopolnitev teh
pogodb.
Nacionalni parlamenti lahko formalno s svojimi opredelitvami in usmeritvami vplivajo
na delovanje Evropskega sveta. Evropski svet, ki je po svoji sestavi in po svojih
funkcijah vodilna politična institucija Evropske unije, se je razvijal in izoblikoval
postopoma. Evropski svet je predvsem zelo pomembna institucija, saj daje nujen
zagon za razvoj Evropske unije in določa splošne politične smernice. Po Pogodbi o
Evropski uniji Evropski svet določa tudi načela in smernice zunanje in notranje
politike in s tem odločilno vpliva na širjenje Evropske unije. Prav tako ima Evropski
svet velik pomen pri oblikovanju Evrospke unije, pri njeni institucionalni ureditvi ter
tudi vpliva na dinamiko njene gospodarske, politične in monetarne integracije. Vse
odločitve in usmeritve Evropskega sveta niso podvrţene presoji Sodišča Evrospkih
skupnosti.
Institucija, prek katere vlade drţav članic (dejansko nosilke izvršilne oblasti)
opravljajo v Evropski uniji zakonodajno funkcijo, je Svet Evropske unije (Svet
ministrov). Vendar pa je ta funkcija omejena izključno na področje prvega stebra
(naddrţavna / supernacionalna narava). Svet EU izdaja na predlog Komisije uredbe in
direktive kot zakonodajne akte Evropske unije in je s tem de facto zakonodajalec
Evropske unije. Uredbe in direktive Evropske unije imajo višjo pravno veljavo kot
pravni akti drţav članic. Odločitve Sveta EU se praviloma sprejemajo s kvalificirano
večino, pri pripravi teh odločitev sodelujejo delovne skupine ter stalni in občasni
odbori. Med temi odbori ima najpomembnejšo vlogo Odbor stalnih predstavnikov
Sveta EU ter odbori, ki sodelujejo v delu Komisije (za javnost zaprto delovanje). V
okviru pristojnosti Evropske unije je razviden pomen vlad pri odločanju o oblikovanju
Komisije, pri imenovanju sodnikov Sodišča Evropskih skupnosti in pri imenovanju
članov Računskega sodišča.
Evropski parlament je edina institucija, ki neposredno ali posredno ne izhaja iz
nosilcev izvršilne oblasti drţav članic v Evropski uniji. Evropski parlament volijo
drţavljani Evropske unije z neposrednimi splošnimi volitvami v drţavah članicah.
58

Evropski parlament po funkcijah ni primerljiv z nacionalnimi parlamenti, ki so po
pravilih predstavniški organ ljudstva, po načlu delitve oblasti, izključni nosilci
zakonodajne funkcije ter v sodelovanju s šefom drţave posredno ali neposredno
odločajo o oblikovanju vlade. Evropski parlament in Svet EU uredbe in direktive kot
zakonodajne akte sprejemata po različnih postopkih, in sicer po postopku
posvetovanja, sodelovanja, soodločanja in privolitve. V primerjavi z nacionalnimi
parlamenti pa Evropski parlament sprejema proračun Evrospke unije v sodelovanju s
Svetom EU, pri čemer pa ima Evropski parlament tudi pomembno vlogo predvsem pri
odločanju o neobvezni porabi. Evropski parlament tudi ne nadzoruje Sveta EU,
nadzoruje le delovanje Komisije s sredstvom zaupnice oz. nezaupnice. Evropski svet
in Svet EU imata, prvi po svoji politični, drugi pa po svoji zakonodajni funkciji, primat
tudi nasproti Evropskemu parlamentu. Evropski parlament ima drugorazredno vlogo
tudi na področju skupne in zunanje politike, tako se Svet EU z njim le posvetuje.
Sodišče Evropskih skupnosti pa je pomembno predvsem kot zakonodajalec, ki je
izoblikoval in uveljavil temeljna načela, po katerih je oblikovano razmerje med
pravom Evropske unije in pravom drţav članic. Med pomembna izoblikovana načela
štejemo avtonomnost, primarnost in neposredna uporabnost prava reh Skupnosti v
drţavah članicah (glej Kocjančič, 2005, str.7).
8.2 REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA
Ustavni zakon o spremembah - I. poglavje ter 47. In 68. člen Ustave Republike
Slovenije, sprejet v drţavnem zboru leta 2003 - je uredil prenos dela suverenih pravic
Slovenije na mednarodne organizacije in s tem tudi na Evropsko unijo. Drţavni zbor
je dejansko sprejel 3. a člen , da bi z njim določil ustavno podlago o pristopu
Slovenije k Evropski uniji, vendar pa ta člen ne omenja Evropske unije. Z izrazom
suverene pravice ustavni zakon označuje drţavno suverenost Slovenije. Ţe Temeljna
listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iz leta 1991 je v preambuli
uporabila izraz suverene pravice. Slovenija lahko prenese del suverenih pravic na
tiste mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne drţave. Tako je ustavni zakon
določil, vrednostno omejil prenos dela suverenih pravic Slovenije na medanrodne
organizacije.
Z ratifikacijo mednarodnih pogodb drţavni zbor prenese del suverenih pravic na
mednarodne organizacije, ta proces pa je precej zahteven, saj je za uspešno
ratifikacijo takšne pogodbe potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev.
Na podlagi določbe v 3. a členu ustavnega zakona, ki ureja referendum o prenosu
dela suverenih pravic Slovenije na mednarodne organizacije oziroma o pristopu
Slovenije k Evropski unji, je bil 23. marca 2003 referendum. Na tem referendumu so
se drţavljani opredelili za pristop Slovenije k Evropski uniji. Tako je Slovenija 16.
aprila na podlagi referendumske odločitve v Atenah podpisala Pristopno pogodbo,
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kasneje jo je drţavni zbor (28. januarja 2004) z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev ratificiral. 1. maja 2004 pa je Slovenija pristopila k Evropski uniji.
Ustavni zakon z določbo, da je potrebno v postopkih sprejemanja pravnih aktov in
odločitev obveščati drţavni zbor, o predlogih teh aktov in odločitev, s strani vlade
zagotavlja obveščanje in omogoča nadzor vlade v zadevah Evropske unije. Potrebno
pa je tudi poudariti, da je vlada v okviru Evropske unije pridobila pomembne
pristojnosti, ki bistveno posegajo v njene pristojnosti znotraj drţave. Drţavni zbor pa
lahko bistveno vpliva na opredeljevanje in glasovanje vlade v zakonodajnem in v
drugih postopkih Evropske unije s svojimi stališči. Vendar pa ta stališča niso
zavezujoča za vlado (glej Kocjančič, 2005, str. 37).
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9 ZAKLJUČEK
Republika Slovenije je vselej spadala v Evropo. Poleg zemljepisne in zgodovinske
dediščine nas na Evropsko unijo veţejo še politične, gospodarske in kulturne vezi. Od
osamosvojitve leta 1991 smo si za cilj postavili demokratičo, pravno in socialno
drţavo, ki temelji na odprtem trţnem gospodarstvu. Te vrednote pa predstavljajo
tudi temelj Evropske unije.
Proces vključevanja v Evropsko unijo je pospešil tranzicijo ter pripomogel k
vzpostavitvi večjega reda in stabilnosti v gospodarstvu in druţbi. Izboljšala se je
konkurenčnost gospodarstva, blaginja posameznikov in drţave. Prednost članstva
sicer najdemo tudi na političnem področju, saj smo tako postali del skupine drţav, ki
odločajo o ključnih vprašanjih bodočega svetovnega razvoja. Članstvo pomeni tudi
večjo varnost, stabilnost in prepoznavnost naše drţave. Posameznik ima tudi korist,
saj mu odprta Evropska unija ponuja večjo moţnost izobraţevanja, usposabljanja in
zaposlovanja na celotnem območju Evropske unije ter moţnost sodelovanja v
raziskovalnih, izobraţevalnih, kulturnih in drugih programih Evropske unije.
Zavedajoč se prednosti članstva v Evropski uniji, je Slovenija ţe leta 1992 zaprosila
za sklenitev Evropskega sporazuma o pridruţitvi, ki je bil 10. junija leta 1996. Kmalu
za tem pa je Slovenija tudi formalno zaprosila za članstvo v Evropsko uniji. Julija leta
1997 je Evropska komisija v dokumentu Agenda 2000 podala mnenje o drţavah
kandidatkah za vstop v Evropsko unijo, ta pa je bil za Slovenijo ugoden. Konec leta
1997 je Evropski svet na zasedanju v Luksemburgu priţgal zeleno luč za začetek
pristopnih pogajanj s Slovenijo, istočasno pa so pristopna pogajanja začele tudi
Češka, Estonija, Madţarska, Poljska in Ciper. Te drţave so vse izpolnjevale prvega od
tako imenovanih kopenhagenkih meril.
31. marca 1998 so se začela pogajanja za članstvo Slovenije v Evropski uniji. V ta
namen je Vlada Republike Slovenije imenovala Oţjo pogajalsko skupino. Naloge
pogajalcev so bile pregledati usklajenost slovenske zakonodaje z evropsko in
pripraviti pogajalska izhodišča Republike Slovenije. Tovrstna pogajanja predstavljajo
dogovarjanje o pogojih, pod katerimi nova drţava članica pristopi k Evropski uniji.
Slovenija se ni pogajala, ali bo sprejela obstoječi evropski pravni red ali ne, saj je bil
pogoj za vse kandidatke, da sprejmejo evropski pravni red. Pogajanja pa so bila
moţna predvsem, kako ta pravni red prevzeti s čim manjšimi stroški ter moţnimi
negativnimi stranskimi posledicami. Do vstopa v Evropsko unijo smo zaradi članstva
sprejeli 1471 predpisov, od tega 332 zakonov, 275 vladnih ter 864 ministrskih
predpisov. Največ predpisov je pripadalo kmetijstvu in prostemu pretoku blaga, in
sicer kar 45% vseh sprejetih predpisov. Potrebno je bilo spremeniti tudi Ustavo
Republike Slovenije, in sicer njen 47. člen, ki govori o izročanju tujih drţavljanov in
68. člen, ki obravnava lastninske pravice tujcev na nepremičninah. Dodan pa je bil
Ustavi člen 3.a, ki določa pogoje in postopek za prenos izvrševanja dela suverenih
pravic na mednarodne organizacije, določa razmerje med pravnim redom Slovenije in
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pravnim redom Evrospke unije ter na ustavni ravni opredeljuje razmerje med
drţavnim zborom in vlado pri delovanju Evropske unije.
V Bruslju je 25. oktobra 2002 Evropski svet uradno ocenil, da bo v letu 2004
Slovenija in 9 drugih drţav kandidatk pripravljenih vstopiti v Evropsko unijo. V
Kopenhagnu so se 13. decembra 2002 na zasedanju Evropskega sveta s še zadnjimi
finančnimi dogovori zaključila pristopna pogajanja, kar je omogočilo vstop deseterice
kandidatk v Evropsko unijo 1. maja 2004.
Pogodbe o pristopu predstavljajo sklepni del pogajanj. Za vse nove članice je
Pristopna pogodba enotna in zelo kratka, vsebuje le preambulo in 3 člene. Pristopni
pogodbi je predloţen Akt o pristopu, ki pa je za vsako drţavo sestavljen posebej, saj
vsebuje konkretne rezultate pogajanj, prilagoditve evropskega pravnega reda,
prehodna obdobja, izjeme, tehnične prilagoditve in druge ukrepe, za katere se je
drţava pogodila v pogajalskem procesu. Drţavljanke in drţavljani smo na
referendumu o vstopu v Evropsko unijo 23. marca 2003 z 89,6% potrdili vstop v
skupnost, ki danes šteje ţe prek 490 milijonov drţavljanov.
Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo prenesla del svojih suverenih pravic na njene
institucije. Tako z drugimi drţavami članicami enakopravno sodeluje pri oblikovanju
politik in pravnega reda Evropske unije. S tem pa ima tudi moţnost uresničevanja
interesov drţave znotraj okvirov skupnosti. Slovenija je zastopana v vseh institucijah
Evropske unije. Imamo enega komisarja v Evropski komisiji, 4 glasove v Svetu
Evropske unije, 7 poslancev v Evropskem parlamentu, enega sodnika na Sodišču
Evropskih skupnosti, enega člana na Računskem sodišču, 7 predstavnikov
gospodarskega in druţbenega ţivljenja v Ekonomsko – socialnem odboru in 7
predstavnikov pokrajinskih ali lokalnih oblasti v Odboru regij.
Slovenija je 1. Januarja 2007 vstopila, kot prva izmed novih članic, v območje evra.
Evro je enotna valuta Evropske unije. Po uvedbi evra je Banka Slovenije postala del
evrosistema in opravlja naloge v skladu s smernicami Evropske centralne banke
(ECB). Guverner Banke Slovenije kot član Sveta Evropske centralne banke
enakopravno odloča o denarni politiki celotnega območja evra, s tem pa Slovenija
sodeluje pri oblikovanju denarne in ekonomske politike širšega evropskega prostora.
V schengensko območje je Slovenija vstopila v noči z 20. na 21. decembra 2007.
Sporazum določa, da lahko vsi drţavljani Evropske unije prosto prehajajo meje med
drţavami podpisnicami tega sporazuma. Na mejah teh drţav sedaj ni več mejnega
nadzora. So pa zato drţave članice okrepile nadzor nad zunanjimi mejami, to je na
mejah med članicami Evropske unije in tretjimi drţavami.
Slovenija je kot prva izmed novih drţav članic Evropske unije uspešno predsedovala
Svetu Evropske unije od 1. januarja do 30. junija 2008. Predsedovanje je pomenilo
tudi posebno priloţnost za promocijo Slovenije, ki je v šestih mesecih, ko je bila
pozornost evropske in svetovne javnosti usmerjena na nas, organizirala vrsto
promocijskih in kulturnih dogodkov po Sloveniji ter v drugih drţavah. Prav tako pa je
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Slovenija predsedovala Odboru ministrov Sveta Evrope. Predsedovanje se je začelo
12. maja in je trajalo vse do 18. novembra 2009. Slovenski minister za zunanje
zadeve je namreč v tem času vodil Odbor ministrov Sveta Evrope, ki ga sestavljajo
zunanji ministri vseh drţav članic ali njihovi stalni diplomatski predstavniki v
Strasbourgu. Obe predsedovanji sta tako povečali ugled Slovenije in dvignili raven
prepoznavnosti drţave, kar bo imelo dolgoročne pozitivne učinke na gospodarskem,
političnem in kulturnem področju.
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