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POVZETEK

Konzularni postopki spadajo med upravne postopke, vendar pa zaradi specifike dela
konzularne službe in njenih oddelkov v tujini njihovo vodenje v več elementih odstopa od
pravil splošnega upravnega postopka. Razlogov za to je več. Pod pojmom konzularni
postopek razumemo procesna opravila, ki jih izvajajo konzularni uslužbenci na konzularnih
oddelkih diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini, z namenom izvedbe konzularno
pravnih zadev. Kot temelj konzularnega postopka se je skozi delo konzularnih oddelkov v
tujini izoblikovala in uveljavila »najboljša« konzularna praksa. Poseben pristop oziroma
prilagoditev postopka samega, ki se je v praksi uveljavil kot uspešen, je prešel v običajna
konzularna pravila.
Teorija se do konzularnega postopka še ni opredelila in tudi praksa ga do sedaj ni posebej
problemsko izpostavljala. Temelj konzularnega postopka so pravila Zakona o splošnem
upravnem postopku, navodila konzularne službe Ministrstva za zunanje zadeve in pravila
običajne prakse. Običajna konzularna praksa vsebuje procesna pravila, ki odstopajo od
pravil Zakona o splošnem upravnem postopku, in se je razvila pod vplivom pogojev, v
katerih se je vodila upravna stvar, s ciljem uspešno izvesti postopek. To pomeni poseben
pristop ali prilagoditev pravil Zakona o splošnem upravnem postopku načinu, ki omogoča
uspešno izvedbo konzularno pravno-upravne zadeve. Običajna konzularna praksa pa v
celoti ni enotna in je med konzularnimi oddelki lahko tudi različna, kar je dodaten razlog,
poleg neurejenosti posebnih pravil glede na ZUP s področnim zakonom, da se zbuja dvom
o zakonitosti postopanja. Različnost sicer narekujejo posebni in specifični pogoji dela
konzularnih oddelkov v državi sprejema in širše skupnosti. V tujini, v državi sprejema, se
specifika vodenja konzularnih postopkov in uporabe notranjih postopkovnih pravil
izraziteje uporablja pri uporabi jezika v postopku, izpolnjevanju vlog, vročanju,
spoštovanju rokov, pristojnosti, odgovornosti do vodenja postopkov ipd., nekoliko manj
pa na nekaterih drugih postopkovnih področjih. Zaradi nedorečenosti in pravne nejasnosti
konzularnih postopkovnih pravil se v praksi pojavlja vrsta problemov. Zakon o splošnem
upravnem postopku teh posebnosti in specifike ne predvideva ter je prilagojen izključno
za potrebe državnih in upravnih organov in lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji.
Posebnost izvajanja konzularnopravnih zadev v tujini, ki zahteva odstopanje od pravil
Zakona o splošnem upravnem postopku, narekuje potreba po spoštovanju pravnega reda
in oblasti države sprejema, kar je povezano z določeno specifiko, ki se nanaša na
oddaljenost, čas, posebnosti primera ipd.
Države EU in večina držav sveta ima v svojem pravnem redu sprejet zakon, ki je praktično
enak ali vsaj zelo podoben slovenskemu Zakonu splošnem upravnem postopku. Pojma
konzularnega postopka, po katerem bi se vodilo in postopalo v konzularnih zadevah, pa
tudi v tujini ne poznajo.
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V raziskovalnem in sklepnem delu naloge ugotavljam, da je upravno odločanje vendar
temelj konzularnega postopka. Zato je treba odločanje o pravicah in dolžnostih strank v
postopku ter tudi javni interes, ki je izražen v konzularnem in konzularno-diplomatskem
postopku, pojmovati kot nujen vsebinski del postopka. Zaradi tega bi bilo smiselno, da bi
v konzularnih postopkih na vseh ravneh uvedli specifično reguliran upravni postopek, z
minimalno prisotnim regulativnim modelom odgovornega postopanja, kot je to pač
mogoče brez poseganja v javni interes ali pravice drugih.

KLJUČNE BESEDE
Konzularne zadeve, konzularna služba, DKP, konzularni postopek, jezik v postopku, vloge,
roki, vročanje, pravna sredstva, uradne osebe, enako varstvo pravic, raba ZUP,
»najboljša« konzularna praksa (Best Practice)
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ABSTRACT

Procedural-legal analysis of performing consular affairs as administrative
affairs
Consular procedures are a part of the administrative procedures, but because of the
work-related specifics of the Ministry’s consular service and its offices abroad, the
management of these specifics deviates from the rules of general administrative
procedure act in a number of instances. There are several reasons for this. The term
“consular procedure” refers to procedural tasks which are performed by consular officers
at consulates of diplomatic and consular missions abroad, in order to perform consular
and legal affairs. At the basis of consular procedures is the so called “best consular
practice”, which has been formed and implemented through the work of consulates
abroad. Specific approach and adjustment of the procedure itself, which in practice has
established itself as successful, became general consular rules.
The theory of consular procedures has not yet been defined and in practice the problems
have not yet been evaluated. At the basis of the consular procedures are the rules of the
General Administrative Procedure Act, instructions of the consular service of Ministry of
Foreign Affairs, and the general consular rules of practice. General consular practice
contains procedural rules that are not fully compliant with General Administrative
Procedure Act and has been developed under the influence of the conditions where
administrative affairs have been dealt with in a way to successfully complete the started
procedures. This means that certain adoptions of the rules of the General Administrative
Procedure Act have been made in order to enable the successful realization of consular
legal-administrative affairs. General consular practice is not fully uniform and can vary
among consulates abroad, and this is another reason, besides the lack of specific rules
according to the General Administrative Procedure Act, to raise a question about the
legality of procedure management. Diversity is a result of special and specific conditions
of work of consulates in the hosting countries and the wider community. Abroad, in the
hosting county, the specific way of managing the consular procedures and of use of
internal procedural rules is especially evident in the use of the language of the procedure,
filling out the applications, serving of documents, complying with deadlines, jurisdiction,
responsibility for managing the procedures…, and to a lesser extent in some other
procedural areas as well. Due to the incompleteness and legal uncertainties of consular
procedural rules, a number of problems have surfaced in practice. General Administrative
Procedure Act does not cover these specifics and has been designed exclusively for the
needs of governmental and administrative bodies and local government within the
Republic of Slovenia. Specifics of consular affairs abroad, which require deviation from the
rules of General Administrative Procedure Act, are dictated by the need of respecting the
law and authorities of the hosting country, which is related to certain specifics dealing
with distance, time, speciality of cases, etc.
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EU Member States and most of other countries in the world have a legislative act which is
practically the same or at least very similar to the Slovenian General Administrative
Procedure Act. A notion of a consular procedure, which would in detail dictate a process
of consular affairs, is abroad not defined either.
Findings and conclusions that the administrative decision making is indeed the basis of
the consular procedures are presented in the research and final part of the thesis.
Therefore, it is necessary to consider decisions regarding the rights and obligations of the
parties of the procedures, together with the public interest that is expressed through
consular and diplomatic-consular procedures, as an essential part of the procedure itself.
Because of this it might be useful to introduce specifically regulated administrative
procedure with a model of minimal regulation of responsible behavior, without
interference to public interest or to rights of others, as much as this is possible.

KEY WORDS
Consular Affairs, Consular Service, Diplomatic and Consular missions abroad, consular
procedure, language of the procedure, applications, deadlines, serving, legal resources,
public officials, equal protection rights, use of the Administrative Procedure Act, “the best”
Consular practice (Best Practice)
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UVOD

Za magistrsko nalogo z naslovom Procesno-pravna analiza izvajanja konzularnih zadev kot
upravnih sem se odločila na podlagi osebnega interesa ter zato ker gre za pomembno in
aktualno upravno področje v Republiki Sloveniji. Republika Slovenija je v razvojnem
obdobju svojega upravnega področja in sistema državne uprave, med katere spadajo tudi
konzularna služba in konzularno pravo in znotraj njega konzularni postopek.
Z nalogo sem želela pravno pozornost usmeriti na upravni vidik konzularnega postopka in
ugotoviti potrebo po posebni pravni ureditvi postopka v skladu s pravili ZUP, kar se je
izkazalo kot nujna potrebnost zaradi varstva pravic, obveznosti in dolžnosti strank v
postopku ter tudi varstva javnega interesa, ne nazadnje pa tudi zaradi zahteve načela
pravne države.
V zvezi z uporabnostjo naloge je vredno in primerno opozoriti tudi na celotno pravno
materijo »konzularno pravo«. Gre za obsežno upravnopravno področje, ki je teoretično in
praktično še zanemarjeno ter v izobraževalnem sistemu še neuveljavljeno. Menim, da bi
bilo treba zlasti v izobraževalnem sistemu razmišljati o uvedbi predmeta, ki se ukvarja s
konzularnimi postopki. To narekuje tudi aktualna potreba uveljavljanja slovenske
konzularne in diplomatske prisotnosti v diplomaciji EU.
S tematiko konzulata in konzularnega dela sem se srečala kot dijakinja in hči diplomata,
še zelo na začetku razvoja Konzularne službe Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije, v letu 1998. Primerjalno historično lahko ugotovim, da se je osnovni proces
razvoja konzularne službe in njenih oddelkov v tujini končal. Nujno pa je treba urediti še
pomanjkljivosti, ki so nastale v razvoju. Med te lahko prednostno uvrstim problem
konzularnega postopka.
Delo in preučevanje so spremljale težave, ki so izhajale iz kompleksnosti problema, v
povezavi z organizacijo ter pravno neurejenostjo in občutljivostjo predmeta, ki je bil
konkretno obremenjen z varstvom osebnih podatkov.
Ob tem sem imela težave z dostopom do kakovostnih virov, z raznovrstno konzularno
dejavnostjo in njeno vpletenostjo v diplomacijo ter z dejstvom, da so arhivi v tujini in
kontakti s konzularnimi oddelki in konzuli zato oteženi. Zaradi tega je bilo težko predstaviti
celotno širino in pomembnost predmeta, saj bi v nasprotnem lahko opazovali le zunanji
pojav, ne pa njegovega bistva znotraj konzularnega oddelka.
Vsebino naloge sem organizacijsko oblikovala v okvirih metodoloških hipotez. Na kratko
sem predstavila razvoj in konzularno dejavnost v Ministrstvu za zunanje zadeve ter na
diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini.
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V osrednjem delu naloge sem predstavila obsežno poglavje Uveljavljanje pravil procesnih
institutov v konzularnem postopku. Poglavje sem vsebinsko obogatila z analizo konkretnih
primerov iz prakse konzularnih oddelkov RS Moskva, Skopje in Podgorica. V nadaljevanju
tega dela sem v poglavju Statistični podatki glede na število in vrsto konzularnih
postopkov analizirala zbrane statistične podatke in predstavila zelo zanimivo poglavje
Analiza dejanskega stanja na konzularnih predstavništvih, izdelano z uporabo ankete,
uspešno izvedene na 26 (od 46) konzularnih oddelkih v tujini.
V sklepu naloge sem v poglavju Rezultati procesno-pravne analize izvajanja konzularnih
zadev kot upravnih vsebinsko povzela rezultate in cilje raziskav, potrdila hipoteze in
vsebinsko opredelila uporabnost rezultatov raziskave ter nalogo zaključila s perspektivami
in dilemami potrebe pravnega urejanja pravil konzularnega postopka.
Pri oblikovanju vsebine naloge sem uporabljala pretežni del arhivskih gradiv konzularne
službe in njenih oddelkov v tujini. Pri tem sem opravila določene korekcije, izpustila
nekatere podatke in vsebine skrajšala, da bi tako izpolnila zahteve varstva osebnih
podatkov, ter vsebine prilagodila potrebam naloge in potrditvam hipotez.
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METODOLOŠKO HIPOTETIČNI OKVIR

Opredelitev predmeta in cilja preučevanja
Predmet raziskovanja je konzularni postopek, ki je v raziskavi konkretno predstavljen z
opredelitvijo konzularnih del in nalog ter konzularno prakso. V raziskavi ugotavljam, ali je
treba zaradi specifičnosti del in nalog Konzularne službe (v nadaljevanju KS) in
Konzularnih oddelkov (v nadaljevanju KO) to področje pravno posebej urediti, da bo
skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku1 (v nadaljevanju ZUP),
oziroma ali ZUP v zadostni meri ureja to področje.
V prvem delu naloge so opredeljeni osnovni pojmi raziskovanja (upravni postopek,
upravnopravne notranje zadeve, konzularno upravnopravne notranje zadeve in konzularni
postopek).
V nadaljevanju sta predstavljena zgodovinski razvoj konzularnega prava s splošno
opredelitvijo konzularne funkcije skozi zgodovino in zgodovina slovenske konzularne
funkcije. Ta del vsebuje tudi splošno predstavitev del in nalog KS in KO z opredelitvijo
organiziranosti in načina dela te službe danes.
Predmet raziskovanja se nato osredotoča na zakonsko in podzakonsko podlago za delo KS
in KO DKP v tujini (materialna, procesna in druga konzularna pravila); izvajanje del in
nalog s področja upravnopravnih notranjih zadev (opredelitev konkretnih konzularnih
postopkov) in analizo obstoječega stanja konzularnega postopka.
Na podlagi ankete in analize stanja je v zadnjem delu naloge predstavljen pregled
upravne in sodne prakse s konzularnega ali primerljivega področja ter preveritev dejansko
vloženih pritožb oziroma drugih pravnih sredstev v zvezi s postopki.
Na podlagi opredeljenega predmeta je bil namen ugotoviti specifiko in upravičenost
odstopanja od pravil ZUP, kar bi pokazalo na potrebo in način pravne ureditve.
Na področju uporabe konzularnih postopkovnih pravil in pravil ZUP pri opravljanju
konzularnopravnih zadev KS in KO DKP MZZ RS v tujini še ni bila opravljena nobena
raziskava.
Namen magistrske naloge je bil usmeriti upravnopravno pozornost na konzularni postopek
ter ugotoviti, ali bi bilo treba v delo KS in KO DKP MZZ RS v tujini uvesti posebna
konzularna postopkovna pravila ali pa zadostujejo pravila ZUP, s ciljem prispevati k
reševanju problema upravnopravne ureditve konzularnega postopka.
1

Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04,
22/05-UPB1, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10.
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Cilj raziskave je bil:
- ugotoviti in opredeliti konzularnopravne zadeve KS in KO DKP MZZ RS v tujini in na
tej podlagi konzularni postopek;
- z uporabo analize pravnih pravil in nepisanih pravil konzularne prakse predstaviti
upravnokonzularni postopek, ki se uveljavlja v praksi izvajanja del in nalog KS in
KO DKP MZZ RS v tujini;
- predstaviti konzularni postopek in upravičenost odstopanja konzularnega postopka
od ZUP;
- z uporabo analize predstaviti število konzularnih postopkov in v zvezi s tem
vloženih pravnih sredstev;
- ugotoviti, ali bi bilo treba v delo KS in KO DKP MZZ RS v tujini uvesti posebna
konzularna postopkovna pravila ali zadostujejo pravila ZUP s ciljem prispevati k
reševanju problema upravnopravne ureditve konzularnega postopka.

Hipoteze
Na tem izhodišču so bile postavljene naslednje hipoteze:

H 1: Pri odločanju o posameznikovih pravicah, obveznostih in dolžnostih v konzularnih
zadevah se zaradi varstva javne koristi in pravic strank postopek definira kot upravni.
Javno korist v konzularnem postopku predstavljata predvsem javna varnost ter javni red
in mir.

Kazalnik preverljivosti: Obstoj specifičnih norm v področni zakonodaji, ki neposredno
in konkretno opredeljujejo javno korist in pravice strank, narekuje, da se konzularni
postopek definira kot upravni.

H 2: Zaradi specifike izvajanja konzularnopravnih zadev in v tem postopku podrejene
uporabe ZUP bi bilo treba konzularni postopek pravno urediti, v skladu z določili ZUP.

Kazalnik preverljivosti: Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja se pričakuje
zadostna vsebinska podlaga, ki bo izhajala iz obstoječe prakse, uporabe konzularnih
notranjih postopkovnih pravil, konkretnih delovnih postopkov v tujini in splošne
opredelitve specifike izvajanja upravnih zadev v državi sprejema, na temelju katere bo
nedvoumno izhajala potreba po pravni ureditvi, v skladu z določili ZUP.
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H 2.1: Specifičnost konzularnopravnih zadev in izvajanja konzularnih postopkov v tujini
narekuje odstopanje od pravil ZUP. Zaradi tega razloga pravila ZUP na področju izvajanja
konzularnopravnih zadev in konzularnih postopkov več ne zadoščajo.

Kazalnik preverljivosti: V praksi dela KS in KO DKP RS v tujini se neenotno razlaga in
uveljavlja praksa, ali je zaradi specifike podrejena raba ZUP racionalna. Praksa bo eden od
pomembnih kazalnikov, ki bodo to potrdili ali ovrgli.

H 2.2: V praksi se konzularni postopek izvaja pretežno z upoštevanjem notranjih
konzularnih pravil MZZ RS in obstoječe običajne prakse, izoblikovane v tujini. Zaradi
njihove pravne nedorečenosti in nejasnosti se v praksi pogosto pojavljajo problemi, zlasti
v zvezi z vročanjem, spoštovanjem rokov, uporabo jezika, primarno pristojnostjo za
vodenje postopka, sodelovanjem z UE, drugimi državnimi organi in drugo.

Kazalnik preverljivosti: Ker konzularni postopek poteka predvsem v skladu z notranjimi
konzularnimi pravili in le delno na podlagi ZUP, se praksa pogosto srečuje s problemi pri
vodenju konkretnih postopkov. Ti se kažejo pri vročanju, upoštevanju rokov, odgovornosti
do vodenja postopkov, primarni pristojnosti za vodenje postopka, sodelovanju z UE in
drugimi državnimi organi …

H 3: Število konzularnih postopkov se v skladu s statističnimi podatki KS MZZ RS povečuje
po časovni vrsti v letih 2002, 2005 in 2008.

Kazalniki preverljivosti: Hipoteza se bo potrdila z uporabo statističnih evidenc
konzularnih postopkov, vključenih v poročilih KS in KO DKP MZZ RS.

H 3.1: Številčnost in vsebinska zahtevnost zahtevata pravno urejenost konzularnih
postopkov v skladu s pravili ZUP in področnih procesnih pravil.

Kazalniki preverljivosti: Število konzularnih postopkov se povečuje, kar samo po sebi
terja pravno urejenost tega področja kot posebnega upravnega postopka.

Uporabljene metode
Metode dela, uporabljene pri izdelavi magistrske naloge, so naštete v nadaljevanju.
Z metodo klasifikacije je v uvodu opredeljena teorija s področja konzularnopravnih zadev
in upravnih pravil konzularnega postopka.
Z uporabo pojasnjevalne metode so v prvem delu naloge opredeljeni temeljni pojmi.
Pri predstavitvi zgodovinskega razvoja konzularnega postopka so uporabljene zgodovinska
in deskriptivna metoda ter metoda intervjuja.
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Z metodo deskripcije je opisana zakonska podlaga za izvajanje konzularnopravnih zadev
in konzularnega postopka, ki ga izvajajo KS in KO MZZ RS v tujini, v okviru tega pa je bilo
analizirano tudi število konzularnih postopkov. Uporabljena je bila tudi metoda vsebinske
analize, kot dopolnitev pa so vključeni še intervjuji.
Za ugotovitev problemov in opredelitev dejanskega stanja pri delu KS in KO DKP MZZ RS
v tujini sta bili uporabljeni metodi anketiranja in analize.
Z uporabo metode preučevanja primerov in intervjuja so bili preučeni posamezni primeri
konzularnega postopka KS in KO DKP MZZ RS v tujini.
Pri preučevanju in pridobivanju mnenj in pogledov prakse je bila uporabljena metoda
intervjuja slovenskih in tujih konzulov.
Za evalvacijo konzularnega postopka KS in KO DKP MZZ RS v tujini, kot specifičnega
postopka, ki je kot tak potreben za nemoteno izvajanje konzularnih nalog v tujini, so bile
uporabljene metode: metoda analize in sinteze spoznanj ter pojasnjevalna metoda.
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2

OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV

Temeljni pojmi so nujna osnova in instrument razlage podatkov, mnenj in stališč pri
raziskovanju. V nadaljevanju so opredeljeni naslednji pojmi: pojem upravnega postopka,
pojem upravnopravnih notranjih zadev, pojem konzularno upravnopravnih notranjih zadev
in pojem konzularnega postopka. Pojem konzularno upravnopravnih notranjih zadev in
konzularni postopek teoretično do zdaj še nista bila opredeljena. Zaradi lažjega
razumevanja vsebine naloge je v tem delu naloge treba opredeliti tudi ta dva pojma.
Temelj za opredelitev vseh štirih pojmov je upravno in konzularno pravo.
V nalogi ne bom ponavljala množice različnih definicij in se opredeljevala za boljše ali
slabše. Povzela bom nekatere definicije in jih po potrebi preoblikovala, da bom dobila tiste
elemente, ki jih pojem mora vsebovati, da se loči od drugih pojmov.

2.1 UPRAVNI POSTOPEK
Teoretiki so si o osnovnih opredelitvah pojma upravnega prava in tudi procesnega dela
dokaj enotni.
Adamovich2 opredeljuje upravno pravo tisto pravo, ki ga izvršujejo upravni organi oziroma
drugi subjekti pri izvrševanju upravne funkcije. Maurer3 upravno pravo opredeljuje kot
»skupek napisanih in nenapisanih pravnih pravil, ki na specifičen način veljajo za upravo –
upravno delovanje, upravni postopek in upravno organizacijo. To je lastno pravo uprave«.
Upravno pravo in posamezna upravna področja na splošno pravno urejajo ustava, zakoni
in podzakonski predpisi. Ta pravni temelj določa dejavnost posameznih organov državne
uprave ter ureja javnopravna razmerja med posamezniki (fizičnimi ali pravnimi osebami)
in državo oziroma lokalno skupnostjo, določa pa tudi pogoje za uveljavljanje pravic,
obveznosti in pravnih koristi, ki jih lahko imajo posamezniki iz pravnih razmerij na teh
področjih.
Androjna, Kerševan4 upravno procesno pravo opredeljujeta kot: »Pravice, obveznosti in
pravne koristi, ki jih imajo posamezniki iz pravnih razmerij na posameznih upravnih
področjih in ki so na splošno določene v materialnih predpisih, se uveljavljajo v
predpisanem postopku, v katerem organi javne uprave odločajo o konkretni pravici,
obveznosti oziroma pravni koristi in s tem ustanavljajo, spreminjajo, ukinjajo oziroma
ugotavljajo javnopravna razmerja posameznikov v razmerju do nosilcev oblasti«.

2
3
4

Kerševan po Adamovichu, 1987, str. 45.
Kerševan po Maurerju, 2002, str. 36.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 27–28.
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Pristojni organ vodi upravni postopek in odloča, če gre za upravno zadevo ali stvar.
Upravna zadeva je po 2. členu ZUP odločanje o pravici obveznosti ali pravni koristi,
določeni z materialnim upravnim predpisom (npr. tujec ima pravico do združitve družine).
Za upravno zadevo gre, kadar obstajajo naslednji trije elementi: v postopku odloča
oblastveni organ, predmet postopka je strankina upravnopravna pravica ali obveznost in o
predmetu postopka se odloča. Če upravna zadeva ni ugotovljiva iz zgoraj naštetih
procesnih znakov, štejemo, da gre za upravno zadevo, v kolikor obstaja kolizija
(nasprotje) med strankinim zasebnim in javnim interesom, ki ga določajo področni zakon
in njegovi izvedbeni splošni akti5.
Postopek, v katerem pristojni organ javne uprave odloča o pravici, obveznosti ali pravni
koristi posameznika v konkretni upravni zadevi na določenem upravnem področju, je
upravni (administrativni) postopek6.
Upravni postopek je z Zakonom o splošnem upravnem postopku urejen sistem procesnih
pravil, po katerih postopajo organi državne uprave, kadar odločajo v upravnih stvareh.
ZUP ureja pravila splošnega upravnega postopka ter velja na vseh upravnih področjih in
za vse upravne zadeve. V njem so urejena pravila ravnanja organov, ki jih je treba v
upravnem postopku upoštevati, ne glede na to, za katero upravno področje gre.
Pravila upravnega postopka po ZUP so po svoji naravi splošna, ne glede na to, kateri
materialni predpis se uporablja pri odločanju, in ne glede na to, kateri organ odloča v
upravni zadevi. Na podlagi tega ne bi smelo biti ovir pri uporabi teh pravil pri odločanju v
konkretnih upravnih zadevah na vseh upravnih področjih. Vendar pa so upravna področja
raznovrstna, tako da za vsa upravna področja oziroma za vsa pravna razmerja na teh
področjih zaradi njihovih različnosti in posebnosti ni mogoče vpeljati istega načina dela.
Včasih je potreben prožnejši, enostavnejši, hitrejši, skratka smotrnejši in učinkovitejši
način. Postopek mora biti prilagojen naravi upravnega področja in posebnostim pravnih
razmerij na tem področju ter namenu upravnega delovanja, hkrati pa mora olajšati
uporabo in izvršitev materialnega predpisa. Zato so tudi dovoljena odstopanja od pravil
splošnega upravnega postopka7. Postopek, ki je drugačen od postopka po ZUP, se lahko
za posamezno upravno področje predpiše samo s posebnim zakon. V tem primeru
govorimo o posebnem upravnem postopku.
S posebnim upravnim postopkom se uredijo pravila, kadar pravila splošnega upravnega
postopka po ZUP ne ustrezajo ali ne zadoščajo. Zato lahko zakonodajalec uzakoni
posebna specialna pravila postopka, a ne postopka v celoti, temveč posamezna
postopkovna vprašanja. S posebnim upravnim postopkom so načeloma lahko drugače kot
v ZUP urejena katera koli vprašanja postopka, razen temeljnih načel ZUP, ki so obvezna
skupna načela za vse posebne upravne postopke. Zakon, ki ureja posebni upravni

5
6
7

Jerovšek in Kovač, 2010, str. 24–27.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 28.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 33.
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postopek nadrejeno ZUP, pa lahko tudi posamezno načelo drugače uredi ali celo izključi
oziroma predpiše dodatna temeljna načela (kot na primer Zakon o davčnem postopku).
Če je predpisan posebni upravni postopek, organ ravna primarno po določbah tega
zakona, ki ureja postopek drugače kot ZUP. Glede procesnih vprašanj, ki s področnim
zakonom niso urejena, pa se skladno s 3. členom ZUP dopolnilno oziroma subsidiarno
uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka. Splošni in posebni upravni postopek
lahko uredi samo zakon, na njuni izrecni podlagi pa lahko posamezna vprašanja postopka
uredi podzakonski predpis (uredba, navodilo, odlok). V praksi opažamo, da podzakonski
predpisi ali celo nižji akti urejajo pomembne procesne pravice in obveznosti organov in
strank, ki bi jih lahko uredil samo zakon. Tako postopanje je nezakonito ali celo
neustavno, postopek lahko drugače kot ZUP ureja le zakon, ne nižji predpis8.
V upravnih in drugih javnopravnih zadevah, torej predvsem pri odločanju o
posameznikovih upravnopravnih pravicah, pravnih koristih in obveznostih je treba
primarno uporabljati področne predpise, podrejeno ali smiselno pa se na vsebinsko
različnih področjih uporablja tudi ZUP, in sicer zaradi zagotovitve enakega varstva pravic
po 22. členu Ustave RS na vseh upravnih področjih9.
Androjna in Kerševan v delu Upravno procesno pravo poudarjata, da mora vsak posebni
upravni postopek urejati poseben zakon, ne pa kar celega neformalna norma, kot je to v
primeru konzularnega dela.

2.2 UPRAVNOPRAVNE NOTRANJE ZADEVE
Definicije upravnega prava so odvisne od izhodišča, iz katerega izhajajo, pri čemer
znanost razlikuje več različnih vidikov. Med ožje in pozitivne definicije spada definicija
Stjepanovića, ki upravno pravo definira s stališča kombinacije več vidikov, tako da
opredeljujejo upravno pravo kot predmet upravnih znanosti, ki ga sestavljajo vsi tisti
pravni predpisi, ki urejajo organizacijo javne uprave, njeno dejavnost in dejavnost
parastatalnih organizacij ter tudi nadzor nad njenim delom (z organizacijskega in
procesnega stališča). Teoretik Krbek je z negativno materialno opredelitvijo upravno pravo
definiral kot sistem pravnih norm, ki se nanašajo na dejavnost uprave, pa ne spadajo v
nobeno drugo pravno vejo10.
Danes se upravno pravo lahko označi kot sistem pravnih norm, ki urejajo upravnopravna
razmerja, postopek odločanja in sodni nadzor nad zakonitostjo teh odločitev, organizacijo
in pristojnosti uprave. Del upravnega prava, ki ureja upravnopravna razmerja,
označujemo kot materialno upravno pravo. Materialno upravno pravo predstavljajo torej
tiste upravnopravne norme, ki na splošen način urejajo upravnopravna razmerja v

8

Jerovšek in Kovač, 2010, str. 29-30.
Jerovšek in Kovač, 2010, str. 14.
10
Čebulj in Strmecki, 2002, str. 7–12.
9
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posameznih, zaokroženih celotah družbenih razmerij, ki jih označujemo tudi s pojmom
upravnopravne institucije. Urejajo razmerje med državo in posameznikom glede osebnega
statusa posameznika ali pa glede stvari v lasti posameznika. Urejajo tudi razmerja, pri
katerih pride do kolizije med javnim (javno koristjo) in zasebnim interesom. Del
upravnega prava, ki ureja postopek odločanja in sodni nadzor nad zakonitostjo teh
odločitev (splošni in posebni postopki ter upravni spor), ter organizacija in pristojnosti
uprave so označeni kot formalno upravno pravo. Materialno in formalno upravno pravo je
abstraktno in generalno – vsebuje torej splošne upravnopravne norme. Za razliko od teh
pa posamične upravnopravne norme na praviloma individualen in konkreten način urejajo
upravnopravna razmerja (z odločbami, izdanimi v upravnem postopku)11.
Upravno pravo lahko razdelimo na splošno upravno pravo, kamor spadajo vprašanja, ki so
temeljna za celotno področje upravnega prava (temeljna načela, skupni pojmi), ter
posebno upravno pravo, kamor spadajo pravne norme, s katerimi se urejajo posamezna
področja (notranje zadeve, davki, carine, šolstvo, zdravstvo, okolje, prostor …).
Upravno pravo lahko označimo kot sistem pravnih norm, ki urejajo upravnopravna
razmerja, postopek odločanja, organizacijo in pristojnosti uprave in lahko še kaj – odvisno
od tega, koliko navedeno drobimo. Vsekakor pa je upravno pravo (materialno in tudi
formalno) nek sistem pravnih norm, ki predstavljajo zaključene celote in ki urejajo
posamezne upravne institute oziroma drugo materijo, ki spada v njegov okvir. Pravne
norme, ki tvorijo upravno pravo, se označujejo kot upravnopravne norme12.
V skladu z opredelitvijo upravnega prava spadajo upravne notranje zadeve kot posebno
pravno področje v posebni del upravnega prava. To pomeni, da gre za predpise, ki urejajo
upravnopravna razmerja na posebnem področju družbenega življenja in dela, ki ga
običajno imenujemo »notranje zadeve«. Upravnopravne notranje zadeve so zadeve, ki
spadajo med temeljne funkcije države. Notranje zadeve kot posebno upravno področje
lahko razdelimo v širšem ali ožjem pomenu. Med notranje zadeve v najširšem smislu bi
lahko uvrstili vse tiste upravne naloge, katerih cilj je skrb za zagotovitev najrazličnejših
potreb in interesov prebivalstva – od njihove varnosti do zdravja, izobraževanja, sociale,
kulture ter tudi njihovih materialnih potreb. Z notranjimi zadevami v najožjem pomenu pa
naj bi razumeli samo naloge, s katerimi se zagotavljajo javni red in mir oziroma javna
varnost, skratka funkcije, ki spadajo v delovno področje policije13.
V notranje zadeve, kot posebno upravno področje, se po vsebini uvrščajo tiste upravne
zadeve in naloge, ki se nanašajo na skrb za ohranitev državne ureditve in zagotavljanje
javne varnosti, javnega reda in miru ter drugih splošnih pogojev za varnost prebivalstva in
posameznikov ter upravnopravne naloge in zadeve, ki se nanašajo na ureditev statusnih,

11
12
13

Čebulj in Strmecki, 2002, str. 12–13.
Čebulj in Strmecki, 2002, str. 49.
Debelak in Rakočevič, 2008, str. 32, 33 in 47.
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osebnih in drugih temeljnih razmerij med državo in državljani, pravnimi in drugimi
fizičnimi osebami (npr. tujci, begunci).
V prvem sklopu zgornje opredelitve so dejavnosti, ki jih opravlja policija, kot poseben
organ na področju notranjih zadev, na poseben način in s posebnimi sredstvi in metodami
dela, pri čemer ima z zakonom določena ustrezna pooblastila.
V drugem sklopu pa so naloge in zadeve, ki jih lahko označimo kot upravnopravne
notranje zadeve14.
V upravnopravne notranje zadeve tako spadajo vprašanja, ki zadevajo osebni status
posameznika – državljana in različne evidence v zvezi s tem (državljanstvo, matični
register, osebno ime, prijava prebivališča, registracija prebivalstva, državotvorne javne
listine …); vprašanja o zbiranju in združevanju (politično in interesno zbiranje – društva in
politične organizacije, javno zbiranje in predstavitev, ustanove, volilna kampanja);
vprašanja o tujcih, mednarodnih migracijah in mednarodni zaščiti oseb; vprašanja o
orožju in eksplozivnih snoveh; vprašanja o prometni varnosti, razen tistih, ki spadajo med
naloge policije15.
Upravnopravne notranje zadeve so torej poseben del upravnega prava ter obsegajo
predpise – materialne, organizacijske in procesne, ki urejajo določena upravnopravna
razmerja na področju notranjih zadev, in sicer tista, ki predstavljajo upravnopravni del
notranjih zadev. Upravnopravne notranje zadeve so del nalog državne uprave s področja
notranjih zadev, ki jih določajo in urejajo ustrezni predpisi upravnega prava16.
V nalogi se zaradi specifike dela konzularnih oddelkov in konzularnih služb osredotočam
samo na določene pravice, ki se uvrščajo na področje upravnopravnih notranjih zadev. Te
primere bom v nadaljevanju tudi predstavila.

2.3 KONZULARNO UPRAVNOPRAVNE NOTRANJE ZADEVE
Konzularni odnosi se vzpostavijo z medsebojnim soglasjem dveh držav17. Najpogostejši
način izražanja takega obojestranskega soglasja za vzpostavitev konzularnih odnosov je
posredno vsebovan v vzpostavitvi diplomatskih odnosov med dvema državama. To je v
sodobni diplomatski in konzularni praksi najpogostejši in najbolj običajen način18. Tako je
tudi v slovenski diplomatsko-konzularni praksi je19.

14
15
16
17
18
19

Debelak in Rakočevič, 2008, str. 48.
Debelak in Rakočevič, 2008, str. 49.
Debelak in Rakočevič, 2008, str. 50.
1. točka, 2. člen DKK.
2. točka, 2. člen DKK.
Jazbec, 1997, str. 18.
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Konzularni odnosi kot osnova za izvajanje konzularnih funkcij pomenijo skrb za varnost in
zaščito državljanov matične države in tudi njenih institucij v tujini20. To po eni strani velja
za njihovo bivanje oziroma zadrževanje, po drugi strani pa tudi za njihovo delo v tem
okolju, tj. zunaj meja in pristojnosti svoje matične države. Tam veljajo drugi zakoni
oziroma pravni red, kar je potrebno upoštevati in spoštovati21.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (v nadaljevanju MZZ RS), kot državni
organ, opravlja svoje naloge neposredno in posredno s pomočjo diplomatsko-konzularnih
predstavništev v tujini (v nadaljevanju DKP). Naloge s področja konzularnih zadev
opravljata KS in KO DKP MZZ RS v tujini.
KS in KO DKP MZZ RS v tujini opravljajo zlasti naslednje naloge (ZZZ-1, UL RS,
št. 113/200322, 24. člen):
1. varovanje interesov RS, njenih državljanov in pravnih oseb ter opravljanje
konzularnopravnih zadev;
2. spodbujanje razvijanja odnosov na področju gospodarstva, kulture, znanosti in
izobraževanja;
3. poročanje o dogajanjih na vseh področjih življenja na konzularnem območju in
širše o dogajanju v sprejemni državi;
4. razvijanje sodelovanja s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in
zdomci ter posebna skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med njimi;
5. vzdrževanje stikov z državnimi in lokalnimi organi na konzularnem območju;
6. skrb za delovnopravno in socialno varstvo državljanov Republike Slovenije na delu
v sprejemni državi.
Na splošno lahko konzularnopravne zadeve razdelimo na tri delovna področja, in sicer23:
- zadeve, ki se nanašajo na izvajanje konzularno-diplomatskih dejavnosti;
- zadeve, ki se nanašajo na konzularne dejavnosti;
- zadeve, ki se nanašajo na upravno notranje zadeve.
V praksi lahko v prvo skupino razvrstimo zadeve, ki se nanašajo na postopke pravne
pomoči, ki poteka po diplomatski poti, postopke pridobitve dovoljenja za prelet in
pristanek slovenskih civilnih in vojaških zračnih plovil, postopke za nošenje varnostnega
orožja in opreme v državi sprejema, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami v
njihovih dejavnostih, na primer spremljanje in nudenje pomoči pri izpolnjevanju
obveznosti in pogojev za uvedbo brezviznega režima v Črni gori, Srbiji in Makedoniji v letu
2008/2009 – »Mapa Puta«, sodelovanje s KO drugih držav, predvsem Evropske unije
(v nadaljevanju EU) v državi sprejema na konzularnem področju, sodelovanje z državnimi
organi in civilnimi institucijami države sprejema, poročanje o dogajanjih na vseh področjih
20

Edwards, 1994, 171.
Jazbec, 1997, str. 23.
22
Zakon o zunanjih zadevah, Uradni list RS, št. 45/2001, 78/2003, 113/2003-UPB1,
20/2006-ZNOMCMO, 118/2007 Odl.US: U-I-275/05-12, 76/2008, 108/2009, 80/2010-ZUTD.
23
Intervju mag. Zlatko Bešker, 2010.
21
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življenja na konzularnem območju in širše o dogajanju v sprejemni državi, varovanje
interesov RS, spodbujanje odnosov ipd.
V drugo skupino lahko v prakso razvrstimo zadeve, ki se nanašajo na pomoč slovenskim
državljanom, ki jim je odvzeta prostost, potrebujejo finančno ali drugo konzularno pomoč,
(npr. prelet slovenskega ultra lahkega letala čez ozemlje Ruske federacije24), razvijanje
sodelovanja s slovensko narodno manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci ter
posebna skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med njimi, sodelovanje in
pomoč slovenskim društvom in organizacijam v tujini, vizni in drugi postopki, ki se izvajajo
po v notranjem pravu sprejetih predpisih EU (Schengenski pravni red, ki ureja vizne
postopke in vizni režim), organizacija volitev in drugih oblik neposrednega odločanja
slovenskih državljanov v tujini, obveščanje slovenskih državljanov o varnosti potovanj v
tujino, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami pri njihovih dejavnostih, npr. begunci,
razseljene osebe, humanitarna pomoč, sodelovanje z državnimi organi in civilnimi
institucijami države sprejema …
Tretja skupina pa vključuje zadeve, obravnavane v nalogi.
Smisel izvajanja konzularnih funkcij je v nudenju pomoči fizičnim in pravnim osebam
matične države v tujini, in sicer v vsakršnem pogledu: zaščitnem, promocijskem,
regulativnem itd. Njihova uporabnost je seveda vsestranska, a od konzulove
usposobljenosti, občutka za praktično in tudi od njegove iznajdljivosti pa je vsakič posebej
odvisno, kako se bo posameznega primera lotil in kako ga bo tudi rešil25.
Pri uresničevanju zgoraj navedenih nalog je interes države v konzularnopravnih zadevah
izražen v varovanju javne koristi in uveljavljanju pravic, obveznosti in dolžnosti njenih
državljanov v državi sprejema. Interes države se glede na pravno ureditev uveljavlja s
spoštovanjem in uveljavljanjem pravil ZUP. Zaradi specifičnosti konzularnega postopka in
izvajanja nalog v tujini pa so v praksi bolj kot pravila ZUP uveljavljena notranja pravna
postopkovna pravila KS MZZ RS.
Izvajanje konzularnopravnih zadev v praksi poteka po nenapisanih običajnih pravilih, z
delnim upoštevanjem ZUP. Znanstveno se to področje še ni preučevalo in je zaradi tega
razloga v celoti nedefinirano in netransparentno.

24

Za prelet zračnega prostora posamezne države je potrebno dovoljenje. Leta 2004 je Matevž
Lenarčič že drugič poskušal poleteti okoli sveta z ultralahkim letalom. Problem se je pojavil pri
preletu ozemlja Ruske federacije. Ker ni imel ustrezno veljavnega dovoljenja so ga ruska vojaška
letala prisilila, da je pristal v mestu Chita (mesto na rusko-mongolski meji). Ruski varnostni organi
so zoper njega sprožili kazenske in prekrškovne postopke ter z odredbo omejili osebno gibanje. V
reševanje nastalega problema se je vključil KO DKP v Moskvi. KO je z velikim trudom uspel rešiti
vse posamezne zaplete in problem kot celoto ter pridobiti dovoljenje za nadaljevanje preleta
ozemlja Ruske federacije (med Moskvo in mestom Chita je 7.000 km razdalje), kar je Matevžu
Lenarčiču omogočilo, da je nadaljeval svoj projekt in ni bil kaznovan.
25
Jazbec, 1997, str. 31–32.
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2.4 KONZULARNI POSTOPEK
Teorija se do konzularnega postopka do zdaj še ni opredelila, prav tako ga do zdaj ni
posebej problemsko izpostavljala niti praksa. Konzularni postopek je vsekakor del
konzularnega prava. Teoretik Berković je podal definicijo konzularnega prava:
»Konzularno pravo je skupek mednarodnih pravil kot dela mednarodnega prava, ki ureja
odnose in dolžnosti konzularnih predstavništev oziroma njihovih uslužbencev v tujini
napram državi sprejemnici in njihovim organom. Konzularno pravo vsebuje pravila, ki
urejajo konzularne odnose, njihovo vzpostavitev in vsebino teles, ki jih ustanovijo.«26
Definicija konzularnega prava je zelo načelna. V njej namreč niso zajeta notranja pravna
pravil, katerih konkretizacijo mednarodna pravna pravila omogočajo. V tem okviru tudi
konzularni postopek.
Del konzularnega prava je urejen in kodificiran v Dunajski konvenciji o konzularnih
odnosih. Konvencija je začela veljati 19. marca leta 1967, pri čemer je povečala privilegije
in imuniteto konzularnih uslužbencev in drugih članov konzularne službe ter jih s tem
približala diplomatskim predstavnikom in drugim članom diplomatskega predstavništva,
čeprav strogo loči med konzularnimi in diplomatskimi funkcijami27.
Dunajska konvencija o konzularnih odnosih (v nadaljevanju DKK) ne posega v druge
mednarodne sporazume, ki veljajo med državami pogodbenicami niti nobeno določilo te
konvencije ne ovira držav pri sklepanju sporazumov, s katerimi bi potrdile, dopolnile ali
razširile določbe te konvencije28. Iz tega izhaja, da glede vprašanj, ki jih ta konvencija ne
ureja, še naprej veljajo pravila, ki jih urejajo pravila mednarodnega prava (ki v vsakem
primeru veljajo za države, ki niso podpisnice omenjene Konvencije)29.
Pod pojmom konzularni postopek razumemo procesna opravila, ki jih izvajajo konzularni
uslužbenci na KO DKP v tujini, z namenom izvedbe konzularnopravnih zadev. Temelj
konzularnega postopka so pravila ZUP, navodila KS MZZ RS in pravila običajne prakse, ki
so se izoblikovala skozi delo KO v tujini. Za razumevanje in pojasnitev pojma je treba
obrazložiti konzularni postopek, ki je nastal in se razvil skozi delo KO v tujini in postal
običajna praksa. Običajna konzularna praksa namreč vsebuje procesna pravila, ki
odstopajo od pravil ZUP in dajejo konzularnemu postopku specifiko.
Običajna konzularna praksa se je razvila pod vplivom pogojev, v katerih se je vodila
upravna stvar s ciljem uspešno izvesti postopek. To pomeni poseben pristop ali
prilagoditev pravil ZUP načinu, ki je omogočil uspešno izvedbo konzularnopravne zadeve.

26

Berković, 1997, str. 113.
Že od srednjega veka so se razvijala mednarodna pravila o konzularnih odnosih. Na začetku so se
ta pravila oblikovala skozi običajna pravila prava, vendar predvsem na osnovi dvostranskih
sporazumov zainteresiranih držav.
27
Berković, 1997, str. 114.
28
73. člen DKK.
29
Berković, 1997, str. 115.
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Poseben pristop oziroma prilagoditev postopka samega, ki se je v praksi uveljavila kot
uspešna, je prišel v običajno konzularno prakso. Običajna konzularna praksa pa v celoti ni
enotna in je med KO lahko tudi različna. To različnost narekujejo posebni in specifični
pogoji dela KO v državi sprejema in širše skupnosti. ZUP te posebnosti in specifike ne
predvideva ter je prilagojen izključno za potrebe državnih in upravnih organov ter lokalnih
skupnosti v Republiki Sloveniji.
Posebnost izvajanja konzularnopravnih zadev v tujini, ki zahteva odstopanje od pravil
ZUP, narekuje potreba po spoštovanju pravnega reda in oblasti države sprejema
povezano z določeno specifiko, ki se nanaša na oddaljenost, čas, posebnosti
primera ipd30.
Konkretno običajna konzularna praksa s svojo specifiko odstopa od pravil ZUP v primerih
spoštovanja določil stranke v postopku, uporabe jezika, rokov, vročanja, pristojnosti,
takse …
Specifika izvajanja konzularnega postopka pa ni prisotna samo na slovenskih konzulatih v
tujini, ampak tudi na tujih konzulatih v RS.
Vse države EU imajo v svojem pravnem redu sprejet zakon, ki je enak ali vsaj zelo
podoben slovenskemu Zakonu o splošnem upravnem postopku. Slovenski zakon o
splošnem upravnem postopku je bil sprejet leta 1999 in je temeljil na nekdanjem
jugoslovanskem zakonu. Tudi zakoni o splošnem upravnem postopku, nekdanjih
jugoslovanskih republik, so skoraj identični, saj temeljijo na isti osnovi. Zanimivo je tudi
to, da so tak zakon sprejeli že leta 1946 v Združenih državah Amerike31, leta 1993 na
Japonskem in leta 1976 v Nemčiji.
ZUP se kot temelj konzularnega postopka (enako kot na KO DKP RS v tujini) uporablja
tudi na japonskem veleposlaništvu v RS. V praksi japonskega veleposlaništva se kljub
temu največ uporabljajo pravila, ki so nastala in se razvila skozi prakso dela. Kot primer,
konzularni postopki za pridobitev potnega lista lahko trajajo tudi do enega meseca med
tem, ko se na Japonskem po oddaji vloge vroči potni list v roku petih dni32.
Podobno poteka konzularni postopek tudi na nemškem konzulatu v Ljubljani. V Nemčiji je
konzularno delo urejeno s pravili t. i. »Konsulargesetz33«. Pravila določajo delo
konzularnih uslužbencev, njihova pooblastila in dolžnosti. V nemškem zakonu je najbolj
poznan in uporabljen t. i. 5. člen, ki govori o tem, da so konzuli dolžni pomagati svojim
državljanom v stiski, noben člen pa ne govori npr. o rokih, vročanju, jeziku …

30

MZZ ima na nekaterih celinah samo en KO DKP, npr. Afrika KO DKP v Kairu, Južna Amerika
KO DKP v Buenos Airesu, Avstralija KO DKP v Canberri.
31
Wikipedia, 2010.
32
Intervju Eiichi Tokai, 20. 5. 2010.
33
Nemški zakon o konzularnih uslužbencih, njihovih nalogah in pristojnostih.
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V svetu torej nobena država ne pozna pojma posebnega konzularnega postopka, na
podlagi katerega bi se vodile konzularne zadeve in se po njih ravnalo. Zaradi tega je
področje, ki se v tej nalogi obravnava, še toliko bolj zanimivo.
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3

RAZVOJ KONZULARNE FUNKCIJE IN SLUŽBE MZZ

3.1 KONZULARNE FUNKCIJE SKOZI ZGODOVINO
Institucija konzula je nastala kot posledica mednarodne trgovine. Že v antiki so trgovci
potovali v daljne dežele, ki so imele popolnoma drugačen pravni sistem in običaje. Na tej
podlagi so se že tedaj postavljale zahteve, da spore med tujci in trgovci rešujejo sodniki,
ki jih dve stranki izbereta, in to v skladu s pravom obeh držav. Trgovci so se po razpadu
rimskega imperija (476) naseljevali v četrtih Srednjega vzhoda. Sčasoma so si oblikovali
neodvisne skupnosti z administracijo, cerkvami in si organizirali življenje po zakonih
države, iz katere so prišli. Te skupnosti so kmalu dosegle določeno avtonomijo, še zlasti
pa pravico, da jim sodijo posebni sodniki, imenovani konzuli34.
V 16. stoletju je funkcija konzula doživela korenite spremembe. Države so namreč začele
same pošiljati konzule. Konzuli se niso več volili med lokalnimi trgovci, temveč so postali
uradni predstavniki držav, ki so opravljali določene diplomatske funkcije zaščite
mednarodne trgovine. V 17. stoletju je bila v Evropi institucija konzula v zatonu. Zaradi
povečanja mednarodne trgovine in pomorskega prometa, v drugi polovici 18. stoletja, pa
se je ponovno pokazala potreba po vzpostavitvi konzularnega sistema. V tem času so
nekatere države že sprejele in z zakoni opredelile pristojnosti in funkcije konzulov ter
hkrati sklepale dvostranske sporazume o izmenjavi konzulov. Tako so konzuli zastopali
interese države, ki so bili povezani z zaščito trgovskih interesov (nič več pa niso imeli
vloge sodnikov). Francija je prva uvedla karierne oziroma poklicne konzule, kar se šteje za
začetek profesionalizacije konzularne službe35.
Danes pod pojmom konzularni odnosi razumemo tiste odnose med dvema državama, s
katerimi obe državi, ko jih vzpostavita, sprejmeta oziroma izrazita pripravljenost omogočiti
drugi državi, da na njenem ozemlju posebej za to pooblaščena predstavništva opravljajo
oziroma izvajajo konzularne funkcije. V praksi to pomeni, da se država sprejemnica strinja
z dejstvom, da uradno predstavništvo države pošiljateljice na njenem ozemlju in v okviru
njenega pravnega red izvaja zakone svoje, tj. države pošiljateljice, ki so praviloma različni
od njenih zakonov. To seveda velja za vse države, ki se tako sporazumejo. Vsebina in
smisel konzularnih odnosov je tako v bistvu vezana na dejstvo, da fizične in pravne osebe
države pošiljateljice občasno ali stalno bivajo oziroma delajo na ozemlju druge, tuje
države, in v njenem, praviloma drugačnem pravnem redu36.
Konzuli za opravljanje svoje funkcije potrebujejo osebno in pravno varnost ter zaščito
subjektov (tj. jamstvo, da bo država sprejemnica do teh tujih subjektov spoštovala svojo
notranjo zakonodajo kot do svojih subjektov), da lahko tam bivajo in delajo. Druga država
34
35
36

Simoniti, 1994, str. 9.
Simoniti, 1994, str. 10.
Jazbec, 1997, str. 13.
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se strinja, da bo omogočila izvajanje te zaščite v svojem pravnem redu, in to v skladu z
zakoni prve države, ki so sicer drugačni od njenih, a ob upoštevanju in ne direktnem
nasprotovanju tako njenim in tudi ne splošno veljavnim mednarodnim zakonom. Temelj
vseh navedenih dejavnosti pa pomeni interes in sporazum obeh držav, da to dopuščata
oziroma počneta, obojestransko in sočasno37.

3.2 ZGODOVINA SLOVENSKE KONZULARNE FUNKCIJE
Za začetke slovenske diplomacije in s tem konzularne službe lahko štejemo leto 1918, s
pridružitvijo Kraljevini Srbiji in z oblikovanjem kraljevine SHS, ki je bila priznana v
letu 1919. Slovenci so takrat v novo državno skupnost vstopili kot samostojen narod s
pravico do samoodločbe. Slovenija je bila takrat tehnološko in po produktivnosti v novi
državi najbolj razvita. Kljub temu je imela Srbija vse do razpada Jugoslavije poglavitno
besedo, ki jo je prilagajala svoji državni strukturi. Slovenci smo imeli v jugoslovanski
diplomaciji zelo malo predstavnikov, čeprav so bile med ljudmi zelo sposobne in ugledne
osebnosti. Kontinuiteta nekdanje srbske diplomacije in kadrov je bila verjetno tu temeljna
ovira. Značilno za takratne slovenske diplomate je, da niso bili karierni diplomati, temveč
ugledni znanstveniki, umetniki in politiki38.
V dobrih štirih desetletjih pred osamosvojitvijo je bilo kljub nizki nacionalni zastopanosti
Slovencev v diplomaciji Jugoslavije (3–5 %) približno 70 Slovencev na veleposlaniških
mestih in kakšnih 50 na mestih generalnih konzulov. Število poklicnih diplomatov –
uradnikov je znašalo vsaj dvakrat toliko. Slovenci so se v tem obdobju ukvarjali z
bilateralno in tudi z multilateralno diplomacijo, in to na vseh strokovnih področjih.
Geografsko jim kljub redkim izjemam ni uspevalo zasedati mest na najpomembnejših
diplomatskih lokacijah39.
Delovanje Slovencev v diplomacijah neslovenskih držav je bilo koristno in v tistih časih
pravzaprav tudi edini možni način diplomatskega udejstvovanja. Imelo je vsaj dvoje
pozitivnih posledic: po eni strani so Slovenci tako po svetu širili tudi vedenje o svojem
narodu in njegovi zgodovini, po drugi strani pa so domov prinašali poznavanje delovanja
državnih institucij in neposredne diplomatske izkušnje. Oboje je bila pomembna šola
državotvornosti in odpiranja v svet. O konzularnem servisu in še zlasti o konzularni službi
lahko govorimo šele v 20. stoletju. Razvoj in kodifikacija konzularnega prava sta šele v
omenjenem stoletju dosegla tisto stopnjo dorečenosti in univerzalnosti, da je vsestranska
uporaba take terminologije pravzaprav smiselna. Rečemo torej lahko, da so Slovenci v
preteklosti uporabljali konzularni servis države, v kateri so bivali. Po drugi strani pa so
nekateri Slovenci, kot že rečeno, v teh službah tudi službovali in tako skrbeli za konzularno
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Jazbec, 1997, str. 13.
Čačinovič, 1994, str. 103.
Rupel, Trekman, Jazbec, Golob, 2009.

18

pomoč svojim sonarodnjakom, kar je pa tudi pomembna ugotovitev za obravnavano
temo40.
Zgodovina in razvoj slovenske konzularne službe kažeta na to, da smo se Slovenci že pred
samostojno državo ukvarjali z diplomatsko in konzularno službo. Začetek, v katerem smo
lahko predstavljali sebe, svojo državo in pomen države, pa je sledil po letu 1991, ko smo
postali samostojna in neodvisna republika. Zaradi tega razloga se bomo na delovanje in
postopke pri opravljanju nalog KS in DKP v tujini osredotočili na obdobje po osamosvojitvi.
Tik pred razpadom Jugoslavije, konec leta 1990, je bilo v zveznem zunanjem ministrstvu
zaposlenih 2.238 oseb, od tega je bilo diplomatskega osebja 1.115. Slovenija je imela 3odstotno zastopanost oziroma 34 Slovencev. Od bivših jugoslovanskih republik je imela
slabšo zastopanost samo avtonomna pokrajina Kosovo z 2,5-odstotno zastopanostjo. Ob
razpadu države je Srbija obdržala vso diplomatsko mrežo. Tako se je slovenska
diplomatska in konzularna služba z razpadom Jugoslavije v polni meri šele začela41.
Področje zunanjih zadev je bilo s tega stališča treba zgraditi tako rekoč na novo, saj ga je
dotedanji slovenski republiški komite za mednarodno sodelovanje potreboval predvsem
kot nekak transmisijski člen med zveznim sekretariatom za zunanje zadeve v Beogradu in
izvršnim svetom slovenske skupščine. Zato je bilo treba najprej poskrbeti za
preoblikovanje tega republiškega komiteja v pravo ministrstvo za zunanje zadeve,
odgovorno ne samo za vse stike Slovenije z drugimi državami, temveč tudi za snovanje
slovenske zunanje politike, ter si v danih okvirih in možnostih pri zveznih organih izboriti
pristojnost za tako svoje delovanje. Slovenska zunanja politika se je 16. maja 1990 tako
šele začela konstituirati, k izoblikovanju njene strategije in izgradnji pravega slovenskega
ministrstva za zunanje zadeve pa so bili pritegnjeni vsi, ki so lahko kakor koli pripomogli
pri uresničenju te pomembne naloge – ob tem ni bilo pomembno, ali so bili na tem
področju dejavni že pod staro oblastjo ali pa se jim je z novo šele odprla možnost za
delovanje na njem42.
Ob tem je ministrstvo poskrbelo tudi za učinkovito opravljanje nalog s področja
konzularne dejavnosti, namenjene predvsem slovenskim državljanom kot posameznikom
in njihovim neposrednim individualnim interesom. Skupščina RS, predhodnica današnjega
Državnega zbora, je že 24. aprila 1991 sprejela Zakon o zunanjih zadevah, ki ureja
celotno področje zunanjepolitičnega delovanja ter z nekaterimi spremembami in
dopolnitvami velja še danes43.
Slovenija je imela konec leta 1991 osem predstavništev Republike Slovenije, štiri skupna
predstavništva vlade in podjetij, enega pooblaščenca vlade in več kot deset posebnih
svetovalcev ministra za zunanje zadeve. Izkazalo se je, da si kljub začetnim težavam, ki
40
41
42
43

Jazbec, 1997, str. 135.
Glej Čačinovič, 1994, str. 116.
Rupel, Trekman, Jazbec, Golob, 2009.
Rupel, Trekman, Jazbec, Golob, 2009.
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jih je naša zunanja politika imela, vsa prizadevanja za slovensko mednarodno priznano
samostojnost zaslužijo vso pozornost in globoko spoštovanje44.

3.3 ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELA KONZULARNE SLUŽBE NA MZZ
Konzularni odnosi kot osnova za izvajanje konzularnih funkcij so, posplošeno rečeno, skrb
za varnost in zaščito državljanov določene države in njenih institucij v tujini. To velja po
eni strani za njihovo bivanje oziroma zadrževanje, po drugi strani pa tudi za njihovo delo v
tujem okolju, tj. zunaj meja in pristojnosti njihove matične države. Tam pač veljajo drugi
in drugačni zakoni oziroma pravni red, kar je treba upoštevati in spoštovati. Iz te skrbi in
pomoči so se sčasoma izoblikovale konzularne funkcije45.
Konzularne funkcije, kot jih danes pozna in izvaja pravzaprav vsaka sodobna konzularna
služba, so podrobno predstavljene v prvem delu prvega poglavja Dunajske konvencije o
konzularnih odnosih46, in sicer:
- Zaščita interesov države in njenih državljanov.
- Pomoč pri izvajanju trgovinskih, ekonomskih, kulturnih in drugih odnosov.
- Seznanjanje svoje države s stanjem in z razvojem druge države.
- Izdajanje potnih listov in potnih dokumentov.
- Nudenje pomoči in podpore svojim državljanom.
- Opravljanje vseh vrst beležniških in notarskih poslov.
- Zaščita interesov v zapuščinskih zadevah.
- Zaščita interesov mladoletnih in opravilno nesposobnih oseb.
- Zaščita pri nastopanju pred sodišči.
- Dostavljanje različnih pravnih aktov in zahtevkov.
- Izvajanje kontrole plovil in letal.
- Nudenje pomoči plovilom, letalom in njihovim posadkam.
- Opravljanje vseh drugih, konzulatu zaupanih funkcij.
Pri izvajanju nekaterih naštetih konzularnih funkcij ni nikakršnih omejitev, kot je v primeru
nudenja pomoči svojim državljanom ali pri seznanjanju države pošiljateljice s stanjem v
državi sprejemnici. Nekatere od naštetih funkcij so omejene z določbami mednarodnega
prava kot v primeru določbe o zaščiti interesov, vsebovane v 5. členu DKK, »v mejah, ki
jih dopušča mednarodno pravo«. Določen sklop funkcij pa omejuje notranje pravo države
sprejemnice, kot je to v primeru beležniške in notarske funkcije, ki so dovoljene le, »če
temu ne nasprotujejo zakoni in predpisi države sprejemnice«47.

44

MZZ, 2009.
Jazbec, 1997, str. 23.
46
5. člen DKK.
47
Jazbec, 1997, str. 27.
45
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MZZ opravlja svoje naloge neposredno in po predstavništvih v tujini48. Diplomatskokonzularna predstavništva, Generalni konzulati, Misije, Uradi in Pisarne so notranje
organizacijske enote MZZ, zato je MZZ osrednji organ te verige oziroma nekakšna
centrala. V KO DKP se izvajajo vse naloge, ki jih izvaja Konzularni sektor (v nadaljevanju
ZKD) in druge naloge, ki jih poveže v delo MZZ. To so naloge s področja dela
Sekterariata, naloge s področja političnih direkcij MZZ in tudi določene naloge s področja
dela drugih upravnih organov (carine, financ ipd.). Pred leti tudi s področja obrambe,
policije …
Pri tem samo MZZ izvaja vse upravne naloge na svojem delovnem področju na območju
celotne države, medtem ko lahko drugi upravni organi izvajajo samo posamezne upravne
naloge ali celo samo njen del na določenem ožjem teritorialnem območju. Tako se lahko
konzulat ustanovi samo za izvajanje dela izvršilnih nalog (odločanje v upravnih stvareh na
prvi stopnji) na določenem območju v tujini. Ministrstvo je torej temeljna organizacijska
oblika državne uprave. Konzulat je organiziran po teritorialnem načelu in odloča v
upravnih stvareh na prvi stopnji, poleg tega pa lahko opravlja tudi naloge, ki so določene
s posebnimi zakoni, ki urejajo posamezna področja.
Za normalno funkcioniranje konzularne službe je treba vedeti, da konzulati skupaj z MZZ
sestavljajo t. i. konzularno navezo. Hkrati pa konzulati (oziroma vsa DKP) sestavljajo tudi
tako imenovano mrežo predstavništev, s katero komunicira MZZ. Ta komunikacija poteka
tako, da konzulati sprejemajo navodila za delo, tako vsebinska kot normativna, a MZZ
prejema od konzulatov po eni strani reakcije oziroma odgovore na navodila, po drugi
strani pa signale o zadevah oziroma problemih, s katerimi se konzulati srečujejo in katere
rešujejo49. Hkrati pa KO DKP še komunicirajo z organi sprejemne države in tako
podaljšujejo uradno državno komunikacijo.
Komunikacija v smislu obojestranskega prenašanja sporočil istočasno poteka v samem
postopku reševanja posameznih zadev. Pri konzulatih poteka del te komunikacije tudi
neposredno z organi svoje države mimo MZZ (npr. notranjim ministrstvom v zadevah
državljanstva, z upravnimi enotami pri posredovanju oziroma izmenjavi določenih
obrazcev)50.
Konzularni sektor je zaradi narave svojega dela (v nekaterih primerih) do določene mere
posrednik med DKP in drugimi resorji v državni upravi (pretežno MNZ, pa tudi večini
drugih, odvisno od trenutnega dela).

48
49
50

6. člen ZZZ.
Jazbec, 1997, str. 41.
Jazbec, 1997, str. 42.
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Z organizacijskega vidika je Slovenija pri snovanju svojega zunanjega ministrstva
upoštevala in prilagojeno povzela izkušnje drugih držav. Organizacijska struktura
slovenskega zunanjega ministrstva se izvaja v okviru naslednjih organizacijskih področij51:
1. kabinet ministra,
2. direktorat za evropske zadeve in politično bilateralo,
3. direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo,
4. direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno sodelovanje,
5. direktorat za mednarodno pravo in zaščito državljanov,
6. sekretariat.
Direktorat za mednarodno pravo in zaščito državljanov je sestavljen iz treh sektorjev:

51

-

sektorja za mednarodno pravo,

-

konzularnega sektorja

-

in diplomatskega protokola.

MZZ, 2010.
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Slika 1: Organigram MZZ RS
Minister

Direktorat za
evropske
zadeve in
politično
bilateralo

Direktorat za
globalne
zadeve in
politično
multilateralo

Direktorat za
gospodarsko
diplomacijo
in razvojno
sodelovanje

Direktorat za
mednarodno
pravo in
zaščito
državljanov

Sekretariat

Sektor za mednarodno
Diplomatski protokol
Konzularni sektor

Diplomatska predstavništva in konzulati

Oddelek za varstvo interesov
slovenskih državljanov v
tujini, za mednarodno
pravno pomoč in legalizacijo

Oddelek za vize in tujce

Vir: Informacije, pridobljene iz MZZ, Organiziranost, Organigram ministrstva, 2. 2. 2010.
http://www.mzz.gov.si/si/ministrstvo/organiziranost/organigram_ministrstva/.

Konzularni sektor skrbi in zaščiti interese Republike Slovenije in njenih državljanov ter
pravnih oseb v tujini ter spremlja zakonodajo s področja državljanstva, migracij, tujcev v
RS itd. Pripravlja kandidate za delo v DKP52. Sektor je razdeljen na Oddelek za varstvo

52

MZZ, 2009. Izdaja diplomatska dovoljenja za prelete in pristanke letal Vlade RS in letal tujih vlad
ter pristanke tujih ladij v slovenskem pristanišču kakor tudi za humanitarne ali vojaške prevoze čez
slovensko ozemlje. Obvešča tuja DKP o priporih, prometnih nezgodah in drugih nezgodah njihovih
državljanov. Obvešča sorodnike o priporih, prometnih nezgodah in drugih nezgodah slovenskih
državljanov v tujini.
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interesov slovenskih državljanov v tujini, za mednarodno pravno pomoč in legalizacijo53
ter na Oddelek za vize in tujce54.
Konzularno predstavništvo oziroma konzulat je stalen državni organ, zadolžen za
vzdrževanje in razvijanje konzularnih odnosov, torej za izvajanje oziroma opravljanje
konzularnih funkcij, praviloma med dvema državama, ki se zato dogovorita oziroma se o
tem sporazumeta. Dunajska konvencija o konzularnih odnosih, katere podpisnica je tudi
Slovenija, določa odprtje in delovanje konzularnih predstavništev, zato je njihovo
delovanje v državah podpisnicah te konvencije enako.
Pojem konzulat55 zajema vsak generalni konzulat, konzulat, vicekonzulat ali konzularni
urad, konzularno območje pa je ozemlje, določeno konzulatu, na katerem ta opravlja
konzularne funkcije. Sedež konzulata, njegovo stopnjo (rang) in njegovo konzularno
območje določa država pošiljateljica po predhodnem pristanku države sprejemnice.
Poznamo štiri stopnje oziroma range konzulatov (glede na območje, ki ga pokrivajo), in
sicer:
- generalni konzulat,
- konzulati,
- vicekonzulati,
- konzularni uradi.
Konzulati, ki delujejo v okviru DKP in teh je večina v MZZ, opravljajo svoje naloge v skladu
z rezidenčno pristojnostjo predstavništva. Pri sklenitvi sporazuma in vzpostavitvi
diplomatskih odnosov je to sestavni del dogovora – sporazuma. V konzularni praksi so
najpogostejša vrsta konzularnega predstavništva generalni konzulati na čelu z generalnimi
konzuli. To je pogojeno s številnimi razlogi: državi si tako izkažeta večjo čast in zaupanje;
konzularno predstavništvo ima zaradi tega višji status ter tudi temu ustrezno večjo težo in

53

MZZ, 2009. Spremlja in izvaja zakonodajo ter aktivno sodeluje pri pripravljanju sprememb in
dopolnitev zakonodaje, ureja zadeve s področja osebnih statusnih zadev, rodbinskega prava,
državljanstva, carinskih, pokojninskih in socialnih zadev. Opravlja naloge glede zaprosil za
mednarodno pravno pomoč slovenskih in tujih pravosodnih organov in zaprosil za izročitev storilcev
kaznivih dejanj. Ureja vprašanja prenosa posmrtnih ostankov slovenskih in tujih državljanov v
Slovenijo. Opravlja legalizacijo listin, namenjenih v tujino in iz nje, ureja dediščine slovenskih
izseljencev v tujini. Sodeluje pri pripravah meddržavnih sporazumov s konzularnega področja. Pri
naštetih dejavnostih sodeluje s slovenskimi DKP v tujini in izdeluje navodila za DKP v zvezi z
njimi. Izdaja diplomatske in službene potne liste. Izdaja tudi navadne potne liste za slovenske
državljane, ki živijo v tujini.
54
MZZ, 2009. Spremlja in izvaja zakonodajo ter aktivno sodeluje pri pripravljanju sprememb in
dopolnitev zakonodaje. Aktivno sodeluje pri izpolnjevanju obveznosti Republike Slovenije v okviru
Evropske unije in pri izvajanju Schengenskega sporazuma v državah pogodbenicah. Pripravlja
pravne in organizacijske predpise za vizumsko poslovanje. Oddelek za vize urejajo Schengenska
pravila in »Best Practice«. To področje in sami postopki izdaje vizumov so ločeni od samega
upravnega postopka, zato zahtevajo posebno obravnavo. Iz tega razloga temu ne bomo posvečali
bistvene pozornosti. Spremlja zakonodajo in izdeluje navodila za DKP glede pridobivanja dovoljenj
za začasno prebivanje tujcev v RS.
55
1. odst. 1. člen DKK.
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simboličen pomen, kar je dostikrat zelo važno za učinkovitost posameznih konzularnih
potez; država pošiljateljica s tako prakso bolj motivira svoje diplomatsko osebje; v večjih
konzularnih središčih imajo taka predstavništva in njihovih uslužbenci zaradi pravila
prednostnega vrstnega reda med konzularnimi funkcionarji različnih razredov oziroma
rangov izhodiščno boljši položaj in prednost v primerjavi s predstavništvi nižje stopnje.
Kot vodja predstavništva nastopa generalni konzul, ki vodi in organizira delo
predstavništva ter je tudi pristojen za izvajanje in potek dela ter zanj tudi v celoti
odgovarja. Njegov namestnik (prvi konzul) skrbi za izvajanje in potek notranjih
organizacijskih zadev in nadomešča šefa predstavništva v njegovi odsotnosti. Tretji
diplomat na konzulatu pa se ukvarja predvsem z dnevno konzularno operativo, torej
predvsem z izvajanjem uradnih ur (delo za pultom) in vseh opravil, ki so s tem posledično
povezana. Taka predstavništva imajo po navadi tudi še dva uslužbenca (lokalna delavca),
ki skrbita za zahtevno rutinsko korespondenco tako v jeziku države pošiljateljice kot
države sprejemnice ter številne druge opravke, kot so režim vstopanja in dela s strankami,
za varnost poslovanja ter za številne prevoze in vzdrževanje osnovnih sredstev
(avtomobilov) ter za racionalno gospodarjenje z njimi.
V letu 2008 je v tujini delovalo 44 veleposlaništev in 6 generalnih konzulatov. Slovenska
veleposlaništva še nerezidenčno pokrivajo 47 držav. Za preostale države, kjer Slovenija
nima rezidenčnega pokrivanja, ima sklenjene bilateralne sporazume in jih na konzularnem
področju zastopajo v skladu s sporazumom (predvsem v zvezi s pomočjo slovenskim
državljanom, npr. potni list za vrnitev).
V DKP RS je 31. decembra 2008 službovalo skupno 258 uslužbencev, od tega 37
administrativno-tehničnih uslužbencev in 221 diplomatov56.

3.4 UPORABA ZUP NA DKP IN KONZULARNI SLUŽBI MZZ
Upravni postopek je z Zakonom o splošnem upravnem postopku urejen sistem procesnih
pravil, po katerih postopajo organi državne uprave, kadar odločajo v upravnih stvareh.
ZUP ureja pravila splošnega upravnega postopka ter velja na vseh upravnih področjih in
za vse upravne zadeve. V njem so urejena pravila ravnanja organov, ki jih je treba v
upravnem postopku upoštevati, ne glede na to, za katero upravno področje gre57.
Posamezna upravna področja ali le deli posameznih upravnih področij zahtevajo specifično
ureditev. Iz tega razloga se zaradi ekonomičnosti in učinkovitosti postopka na posameznih
področjih (finance, carina …) postopki oblikujejo in uredijo drugače. V tem primeru
govorimo o posebnem upravnem postopku, ki je lahko urejen s posebnim zakonom ali pa
v materialnem predpisu.
56
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Glej letno poročilo MZZ, 2008, str. 173.
Glej poglavje 2.1, ki govori o pojmu Upravnega postopka.
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Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije kot državni organ opravlja svoje naloge
neposredno in posredno s pomočjo diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini.
Naloge s področja konzularnih zadev v ministrstvu opravlja Konzularna služba, v tujini na
DKP in Generalnih konzulatih pa Konzularni oddelki.
Konzularno predstavništvo oziroma konzulat je stalen državni organ, zadolžen za
vzdrževanje in razvijanje konzularnih odnosov, tj. za izvajanje oziroma opravljanje
konzularnih funkcij (prim. DKK, čl. 3), praviloma med dvema državama, ki se zato
dogovorita oziroma se o tem sporazumeta58.
ZUP določa59, da se šteje, da gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da
organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno
odločbo. Glede na ustavno ureditev delovanja uprave in pristojnosti za odločanje je v
posameznem upravnem predpisu izrecno navedena pristojnost organa in njihova
obveznost odločanja v upravnem postopku. Tako je npr. v 63. členu Zakona o tujcih
opredeljeno, da se v postopkih po tem zakonu uporabljajo določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno. Konzulati v okviru
vodenja postopkov odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristi, fizičnih oziroma
pravnih oseb, pri tem pa odločajo o upravni stvari60. Iz tega sledi vloga konzulata tudi kot
upravnega organa61. Konzulat namreč v določenem obsegu in na določenih področjih vodi
ali v upravnem postopku sodeluje in odloča o upravni stvari. Proti njegovim dejanjem se
lahko vloži pritožba, ki jo kot drugostopenjski organ obravnava MZZ. Konzulat tako
izvršuje poslanstvo ministrstva, ki z njegovo pomočjo izvršuje svoje cilje in naloge, hkrati
pa skrbi za dobrobit državljanov in države v tujini.
Delo, ki ga konzulat izvršuje na upravno notranjem področju, je identično tistemu, ki ga
opravljajo upravne enote v Sloveniji.
Konzulati svoje delo izvajajo v neposredni povezavi z upravnimi enotami, samostojno, v
sodelovanju z upravno enoto ali v funkciji sodelovanja oziroma pomoči upravni enoti.
Konzulati pa sodelujejo v upravnih zadevah tudi z drugimi organi državne uprave, kot so
Ministrstvo za notranje zadeve (vloge za državljanstvo …), Ministrstvo za finance (izdaja
potrdil za oprostitev davkov in carine), Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu in drugi.
V skladu s 14. členom zakona o državni upravi, v poglavju o upravnih organih in nosilcih
javnih pooblastil, se za opravljanje nalog državne uprave, ki jih je treba organizirati in
izvajati teritorialno, ustanovi upravna enota. Enake naloge, ki jih izvajajo upravne enote,
pa izvajajo tudi KO DKP.

58
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Jazbec, 1997, str. 33.
2. odst. 2. člen ZUP.
2. odst. 2. člen ZUP.
Glej poglavje 2.3, Konzularno upravnopravne notranje zadeve.
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Konzulati prav tako sodelujejo z organi državne uprave, kot so Ministrstvo za notranje
zadeve, Upravne enote, Ministrstvo za obrambo in podobno. Iz tega sledi, da morajo pri
vodenju različnih postopkov, odstopanju zadev pristojnim organom, spoštovanju načel
postopka, rokov, vročanja, in podobno, upoštevati pravila ZUP.
Pri uresničevanju nalog je interes države na področju konzularnopravnih zadev izražen v
varovanju javne koristi in uveljavljanju pravic, obveznosti in dolžnosti njenih državljanov, v
državi sprejema. Interes države se glede na pravno ureditev uveljavlja s spoštovanjem in
uveljavljanjem pravil ZUP.
Na splošno se v konzularnem postopku uporabljajo pravila ZUP. Zaradi specifičnosti
konzularnega postopka in izvajanja nalog v tujini pa so v praksi velikokrat, v interesu
stranke, postopka in v javnem interesu, bolj kot pravila ZUP uveljavljena notranja
postopkovna pravila KS MZZ in konzularna praksa62. Notranja postopkovna pravila in
praksa so izraziteje uporabljena na področju uporabe jezika v postopku, izpolnjevanje
vlog, vročanja, spoštovanja rokov, pristojnosti …, nekoliko manj pa na nekaterih drugih
postopkovnih področjih. Ker pa so notranja konzularna postopkovna pravila in konzularna
praksa pogosto nedorečena in pravno nejasna, se v praksi pojavlja vrsta problemov.
Z zgoraj opisanimi dejstvi se odstopa od 22. člena Ustave RS, ki govori, da je vsakomur
zagotovljeno enako varstvo pravic v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi organi,
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih. Tako se lahko zgodi, da je stranka prepuščena »dobri
volji« konzulov oziroma drugih konzularnih uslužbencev, kar pa še dodatno terja ureditev
tega področja s posebnim zakonom.
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Intervju mag. Zlatko Bešker, 2010.
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4

UVELJAVLJANJE PRAVIL PROCESNIH INSTITUTOV V
KONZULARNEM POSTOPKU

KO DKP kot del Ministrstva za zunanje zadeve morajo v konzularnem postopku ravnati v
skladu z določbami ZUP. Vendar pa se, kot v vsaki praksi, določeni pravni problemi in
situacije, ki jih opravljajo, razlikujejo od pravnih določb. Gre predvsem za problem, da se
v praksi vedno pojavljajo okoliščine, ki teorijo dopolnjujejo, korigirajo in hkrati krepijo,
istočasno pa se na praksi oblikuje teorija. Med teorijo in prakso tako ne obstaja področje
absolutnega prekrivanja. Konzularni postopek v določenem delu absolutno prekriva, v
določenih delih le delno, v nekaterih pa se bistveno razlikuje od pravnih določb ZUP.
Razlog je v dejstvu, da je upravni postopek predpisan in prilagojen za delo znotraj države.
Pri tem je upoštevano pravo ter organizacija javne uprave in države, kot jo predpisujejo
notranja pravna pravila in organiziranost (npr. uporaba jezika, vročanje …).
V tujini, v državi sprejema nastopajo okoliščine organizacije javne uprave in države, kot
jih narekujejo notranja pravna pravila in organiziranost države sprejema (v EU so v
glavnem pravna pravila javne uprave in organizacije države poenotena). Ta pravna in
organizacijska različnost med državami povzroča ne funkcioniranje določenih pravnih
pravil v državi sprejema. V našem primeru to pomeni, v določenem obsegu, pravna in
funkcionalna nezmožnost izvajanja upravnega postopka v državah sprejema.
Pomembno je vedeti, da se vsi teoretično možni primeri dejansko le redko pojavljajo v
praksi – in obratno. Poleg teorije je zato nujno poznavanje prakse, saj postopki v praksi
niso vedno tako pregledni in preprosto rešljivi, kot na to nakazuje teorija oziroma
zakonodaja. V praksi KO se pri vsakodnevnem delu srečujejo s primeri, ki v teoriji še niso
pravno definirani in razjasnjeni ter zanje še niso izdelana konkretna in izrecna navodila za
reševanje63. Zaradi tega je treba podrobno poznati konzularni postopek v praksi. Tako se
bo to področje teoretično in praktično ustrezno opredelilo in uredilo.
V skladu s potrebo poznavanja prakse KO so v nadaljevanju opredeljena temeljna načela
in glavni procesni instituti ZUP, skupaj s kratko zakonsko opredelitvijo in konkretnimi
primeri64 delovne prakse KO.
Delo, ki ga opravljajo KO DKP v tujini, se glede na državo sprejema medsebojno nekoliko,
vendar ne bistveno razlikuje, tako da je praksa v bistvu ista. Predstavljena delovna praksa
je povzet zapis konkretnih primerov iz prakse KS MZZ in KO DKP ter komentirano in
obrazloženo s strani konzulov in konzularnih uslužbencev.
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Jazbec, 1997, str. 65.
Predstavljeni primeri iz konzularne prakse so izbrani tako, da vsebinsko izpolnjujejo osnove več
različnih načel ZUP.
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4.1 NAČELA
Pravila vsakega postopka slonijo na določenih temeljnih načelih. Ta načela so splošno
veljavna ter se prepletajo in uporabljajo v celotnem postopku, ker so njegov temelj za
posamezne faze65.
Temeljna načela izhajajo iz Ustave in kažejo na njeno naravo. Predstavljajo obvezne
minimalne procesne standarde, po katerih morajo ravnati organi državne uprave, ko
vodijo postopek in odločajo o upravni stvari. Stranka pa po njih uveljavlja svoje pravice in
brani svoje zakonite interese, s čimer se strankam omogoča minimalno procesno varstvo.
Temeljna načela predstavljajo interpretativna oziroma razlagalna pravila za uporabo
posameznih procesnih institutov oziroma določb ZUP. Uporabljajo se v celotnem
postopku, ker so njegov temelj, za posamezne faze.
Temeljna načela, na katerih sloni splošni upravni postopek in ki nakazujejo pot za pravilno
uporabo abstraktnega materialnega predpisa v konkretnem primeru, so strnjena in zajeta
že v prvem poglavju ZUP.
Temeljna načela se lahko izključijo, omejijo ali drugače uredijo le s posebnim postopkom
(npr. davčni postopek).

4.1.1 Načelo zakonitosti oziroma legalitete
Načelo zakonitosti je najpomembnejše temeljno načelo upravnega postopka in sploh
glavno načelo našega pravnega reda. Načelo zakonitosti, ki so mu podrejena vsa druga
temeljna načela upravnega postopka, je tudi poglavitni pogoj za pravno varnost ter
nepristransko delo in pravilno odločanje v upravnem postopku66. Zaradi tega je načelo
zakonitosti med vsemi načeli postavljeno na prvo mesto.
Organi, ki postopajo v upravnih zadevah, morajo delati po zakonu67, odločati po zakonu in
predpisih državnih organov ter splošnih pravnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih
pooblastil68. To pomeni da so:
- v konkretnih upravnih zadevah organi dolžni postopati (izvesti postopek) po
pravilih (splošnega ali posebnega) upravnega postopka (formalna zakonitost);
- organi so pri odločanju v konkretnih upravnih zadevah (izdaji odločbe) dolžni
uporabiti ustrezni materialni zakon, drug predpis državnega organa oziroma
samoupravne lokalne skupnosti ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnega
pooblastila (materialna zakonitost)69.
65
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 74.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 79.
1. člen ZUP.
1. odst. 6. člen ZUP.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 70.
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Načelo zakonitosti velja tudi v primerih, ko je organ pooblaščen odločati po prostem
preudarku ali diskreciji70. V takem primeru je bolj ohlapno vezan na materialno pravno
normo. Pri odločitvi mora ravnati v skladu z namenom in obsegom, zaradi katerega mu je
dan prosti preudarek. Prekoračitev namena in obsega prostega preudarka pomeni kršitev
načela zakonitosti. Pri prostem preudarku organ odloča po načelu primernosti oziroma
oportunitete, ko med več možnimi odločitvami organ izbere tisto, ki je v danem trenutku
najprimernejša, torej še skladno z namenom in obsegom dane oziroma podeljene
diskrecije.
Zaradi specifičnosti konzularnega postopka in izvajanja nalog v tujini so v praksi
velikokrat, v interesu stranke, postopka in v javnem interesu, bolj kot pravila ZUP
uveljavljena notranja postopkovna pravila KS MZZ in konzularna praksa. Konzularni
postopki KO DKP načeloma potekajo v skladu z načelom zakonitosti, vendar pa iz zgoraj
navedenega razloga temu ni tako. V praksi se na primer v postopku zelo pogosto
uporablja tuj jezik in ne slovenščina oziroma jezika obeh narodnosti, kot je to določeno z
Ustavo in zakoni. Pri tem pa se pojavlja vprašanje, ali se s tem krši načelo zakonitosti, ki
je povezano s tem, da predmetna problematika ni zakonsko urejena.
Za večji del zadev, kjer bi sedaj ZUP moral biti uporabljen, bi bilo to področje treba urediti
s posebnim konzularnim postopkom.
Prisotno odstopanje ali prilagajanje postopka okoliščinam posameznega primera je
predvsem v korist uspešne izvedbe postopka samega ter interesa države in stranke. Kaj
tako odstopanje ali prilagajanje pomeni v odnosu do načela zakonitosti, bo razvidno tudi
iz opisa in obravnave konkretnih primerov konzularne prakse v nadaljevanju, oziroma v
konkretni obravnavi procesnih institutov in še zlasti pri obravnavi drugih načel ZUP (npr.
varstva pravic strank in varovanja javnih koristi, uporaba jezika v postopku).

4.1.2 Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi
Načelo določa, da mora uradna oseba, ko vodi postopek, ves čas varovati zakonite pravice
stranke71. V postopku jo mora opozoriti na:
- pravico biti udeležena v postopku,
- pravico aktivno sodelovati v postopku,
- pravico, da lahko postavljen zahtevek razširi, namesto prejšnjega postavi nov
zahtevek, ga umakne, da lahko sklene poravnavo, če gre za nasprotne stranke, in
da bo po končanem postopku imela pravico do pritožbe, če z odločitvijo ne bo
zadovoljna.

70
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2. odst. 6. člen ZUP.
1. odst. 7. člen ZUP.
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Pri vodenju postopka mora uradna oseba paziti, da stranka ne uveljavlja svojih pravic v
škodo javne koristi oziroma javnega interesa. Javna korist mora biti določena z zakonom,
če izrecno ni določena, jo je dovoljeno ugotavljati iz smisla celotnega zakona. Pravimo, da
je javna korist splošna korist, ki stoji nad koristjo posameznika. To je korist, ki jo
zasleduje organizirana skupina oseb. Javna korist je torej v postopkih v kolizijskem
nasprotju z zasebno koristjo, zato mora organ v nekaterih postopkih pri odločitvi med
zasebno in javno koristjo odločiti v skladu s posebnim načelom sorazmernosti. To je
tehtanja med dvema koristma oziroma interesoma ter pri tem zavarovati en in drugi
interes sorazmerno.
Načelo pa določa tudi pravico prava neuki stranki, da ji uradna oseba nudi ustrezno
pomoč. Gre tudi za pravno pomoč, ki jo uradna oseba nudi stranki, ki ne pozna prava. Za
nudenje pomoči neuki stranki uradna oseba ne zaračunava stroškov.
Načelo varstva pravic strank, še zlasti v okviru nudenja pomoči stranki, je v konzularnih
postopkih pogosto. Konzularni postopki imajo namreč svojo specifiko odnosa med
strankami in konzularnimi uslužbenci. Ta se kaže v posameznih karakteristikah, kot so
oddaljenost sedeža konzularnega oddelka in tako težje osebne prisotnosti stranke,
specifični komunikaciji, ki pogosto in v velikem obsegu poteka brez osebne prisotnosti
stranke, po telefonu, faksu, pošti ali elektronski pošti, v uporabi jezika komuniciranja, ki v
veliko primerih ni slovenski ali jezik narodnostnih manjšin, in ne nazadnje tudi v specifiki
zakonodaje države sprejema (delovanje javnih institucij, zakonska ureditev in običaji
države sprejema …).

Primer iz prakse (Skopje 1999):
Načelo varstva pravic strank in varstvo javnih koristi KO v postopku izdaje dovoljenja za
začasno prebivanje72 tujcu v RS
Konzularni postopki za izdajo dovoljenj v namen začasnega prebivanja potekajo v skladu z
Zakonom o tujcih (v nadaljevanju ZTUJ) in konzularnimi navodili. Vloga je vsebinsko ista
kot na UE, obrazci in osnovne informacije v zvezi s postopkom za začasno prebivanje so
zelo transparentno objavljene na spletnih straneh in informacijskih površinah KO. Postopki
se v skladu z zakonskimi spremembami in navodili spreminjajo, v osnovi pa KO sprejmejo
prošnjo za začasno prebivanje, ki je sestavljena iz temeljne vloge s predpisanimi
obveznimi prilogami in plačilom takse.
Sprejeto vlogo73 KO pošlje pristojni UE, kjer bo imel prosilec stalno bivališče. UE vlogo
preuči in se v skladu s tem odloči za, na primer, potrebno dopolnitev, zaslišanje stranke,
72

28. člen ZTUJ. (1) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko izda samo kot
dovoljenje za začasno prebivanje. (2) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji mora
pridobiti tujec pred svojim vstopom v državo, če ni z zakonom drugače določeno. (3) Prošnja za
izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena se vloži pri diplomatsko-konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, če je tako
določeno s tem zakonom.
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zavrnitev, izdajo dovoljenja in podobno. V vseh primerih posamezne odločitve UE o tem
obvesti KO, ki v skladu s tem opravi potrebna in naložena dejanja. Od stranke zahteva
dopolnitev, opravi zaslišanje stranke, vroči sklep o zavrnitvi vloge oziroma vroči – izda
dovoljenje za bivanje. KO o izvedbi svojega postopka obvesti UE in ji pošlje ustrezna
dokazila (strankino dopolnitev, zapis zaslišanja, vročilnico o izročenem sklepu, vročilnico in
fotokopijo izdanega dovoljenja za začasno prebivanje – dovoljenje se nalepi v PL). V
skladu s takratnimi pravili postopka je bila stranka dolžna počakati na izdajo dovoljenja v
tujini. Med čakanjem se stranki načeloma ni izdal vizum za kratkoročni obisk Slovenije. To
predvsem iz razloga preprečevanja nezakonitega priseljevanja. Da bi se tak postopek
zavaroval, je KO z navodilom zahteval, da mora stranka vsaj enkrat neposredno
sodelovati v postopku, ali pri oddaji vloge ali pri sprejemu dovoljenja.
Slovenski državljan je vložil prošnjo za združitev družine po 36. členu74 ZTUJ, za svojo
ženo, državljanko Makedonije, muslimanske narodnosti.
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27. člen ZTUJ. Pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje: (1) Dovoljenje za prebivanje se izda na
prošnjo tujca, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje tujca
v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki so določeni s tem zakonom, vloži tudi druga fizična ali
pravna oseba. (2) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden namen prebivanja
v Republiki Sloveniji. (3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno
listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja
v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini,
kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. S pogodbo, s katero tujcu
druga fizična ali pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko tujec dokazuje največ
polovico zagotovljenih sredstev za preživljanje, v celoti pa le v primeru izdaje dovoljenja za
prebivanje zaradi študija. Pogodba mora biti sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa. (4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg pogojev
iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem zakonom zahtevajo za izdajo
posamezne vrste dovoljenja za prebivanje. (5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za
prebivanje priložiti veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega člena oziroma overjen prepis
take listine ter druga dokazila in listine o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena. Če je po tem zakonu pogoj za izdajo dovoljenja za prebivanje veljavno delovno
dovoljenje, se lahko prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje vloži sočasno z vloženo prošnjo za
izdajo delovnega dovoljenja. Vlagatelj prošnje se mora na vabilo pristojnega organa pri njem
osebno zglasiti. (6) Dovoljenje za prebivanje, razen dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko izda
tudi tujcu, ki nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države, če njegova
istovetnost ni sporna. (7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega se izda,
oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku. (8) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko
določi, da imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali mednarodnim aktom, pravico do
prebivanja v Republiki Sloveniji.
74
36. člen ZTUJ. Združitev družine in pravica do celovitosti družine. (1) Tujcu, ki v Republiki
Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje
leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima dovoljenje za začasno prebivanje,
izdano z veljavnostjo najmanj enega leta, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom prizna pravica
do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, ki so
tujci. V enoletni rok veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje se všteje tudi čas prebivanja tujca
v Republiki Sloveniji na podlagi potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega
dovoljenja za začasno prebivanje, ki po tem zakonu velja kot dovoljenje za začasno prebivanje.
Brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega
dovoljenja lahko združuje ožje družinske člane tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje
zaradi opravljanja raziskovalnega dela, in tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, če je to v
interesu Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi
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V skladu s pravili postopka je bila stranka dolžna počakati na izdajo dovoljenja v tujini in
vsaj enkrat, (pri oddaji vloge oziroma pri sprejemu dovoljenja) osebno sodelovati v
postopku75. Na pojasnilo, pravil postopka, je slovenski državljan vztrajal, da je
pooblaščenec svoje žene in protestira z zahtevo, da bo vse postopke zanjo opravil sam. V
kasnejšem postopku se je stranka postopka udeležila skupaj z možem. Stranka je bila v
tem postopku oblečena v muslimanska oblačila na način, da na konzulatu ni bilo mogoče
ugotoviti njene identitete (z oblačili prikrit obraz). Na zaprosilo, da stranka pokaže obraz,
je ponovno protestiral mož, z besedami, da je žena muslimanka in bi to bilo v nasprotju z
običaji vere. Stranki je bilo v nadaljnjem postopku osebno obrazloženo pravilo in potreba
po identifikaciji pred izdajo dovoljenja. Z obrazložitvijo se je stranka strinjala in sama
osebno z izjavo sprejela pravila postopka kljub moževemu protestu. Zaradi nestrinjanja
moža sta bila oba ponovno pozvana, da morata sprejeti pravila postopka, sicer se bo
postopek zaradi ne sprejemanja pravil zaključil negativno. Slovenski državljan je na to
reagiral z grožnjo in pritožbo. Po njegovem protestnem odhodu je bil postopek voden
osebno s stranko in je potekal brez posebnosti. Stranka je v njem izkazovala vso
pripravljenost in interes, da se postopek zaključi.
V predstavljenem primeru stranka ni sama oddala vloge. Glede na to bi jo morala sama
neposredno sprejeti (enkrat neposredno sodelovati v postopku). Uslužbenci KO so v
konkretnem postopku morali ugotoviti identiteto in s tem povezano pravilo, da je stranka
v tujini in se ne nahaja ilegalno v RS. Vmešavanje njenega moža v postopek in
uveljavljanje njegove moške avtoritete nad njo je postopek zapletalo (v tej zvezi je še
veliko nerazjasnjenega – organi države sprejema bi v upravnem postopku njegov protest
in verska čustva nedvomno upoštevali, kar bi pomenilo, da žena ne bi sodelovala v
postopku oziroma identitete ne bi bilo mogoče ugotoviti). Stranka tudi ni izdala
nikakršnega pooblastila ali se kako drugače sklicevala na nezmožnost sodelovanja v
postopku (ne razume jezika, verska čustva ipd.). V postopek je vstopila sama ter ga s
pripravljenostjo in interesom zaključila.
Glede na stanje postopka in stvari je KO ravnal pravilno in se zavzel za varstvo pravice
stranke v skladu s 7/1 čl. ZUP, v določenem obsegu pa je KO v skladu z istim členom
varoval tudi javno korist.
V konzularnem postopku je pomoč stranki prisotna skoraj v slehernem primeru. Slovenski
državljani in tujci, ki so udeleženi kot stranke v konzularnem postopku, namreč dokaj
dobro poznajo zakonodajna in druga pravila države sprejema, slovenska pa slabo.
Nepoznavanje slovenske zakonodaje in pravil je glede na okoliščine življenja in dela v

mnenja pristojnega ministrstva. (2) Prošnja za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje se vloži pri
diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji. (3) Za ožje družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo: zakonec; mladoletni
neporočeni otroci tujca; mladoletni neporočeni otroci zakonca; starši mladoletnega tujca; polnoletni
neporočeni otroci in starši tujca ali zakonca, katere je tujec ali zakonec po zakonu države, katere
državljan je, dolžan preživljati.
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Pravilo je bilo namenjeno varnosti pred nezakonitim bivanjem v Sloveniji.
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državi sprejema normalno. Pravila države sprejema so namreč pravila, s katerimi se ljudje
dnevno srečujejo in jih potrebujejo za normalno funkcioniranje. V konzularnem postopku
pa se tako znajdejo popolnoma neuki.
V praksi KO so pogosti tudi primeri, ko slovenski državljani še niso obiskali Slovenije (npr.
Argentina, Kanada …). Ta specifika zahteva od konzularnega uslužbenca, da v okviru
varstva pravic strank stori več, kot bi to bilo običajno, da bi se lahko stranko in postopek
pripravilo in uspešno vodilo ter zaključilo. Stranka najpogosteje izrazi svoj problem in želje
z zaprosilom za rešitev tega problema (npr. željo, da bi vnuk pridobil državljanstvo po
starem očetu; ali pridobitev slovenskega potnega lista, kar vključuje postopek prijave in
vpisa stalnega bivališča; ter postopek vloge in izdaje PL). V samem postopku je treba
stranko neposredno voditi, najpogosteje za vsak pravni korak posebej (pogovor, možnost
in načrt pravne poti za rešitev problema, oblikovanje in oddaja vloge, mnenje KO, vse do
zaključka postopka).
Velik del pomoči v konzularnem postopku je povezan tudi s funkcionalno in dejansko
nepismenostjo ali nerazumevanjem obrazcev in njihovo vsebinsko izpolnitvijo.
Javni interes in njegovo varstvo se v konzularnih postopkih kažeta predvsem v postopkih,
v katerih nastopajo kot stranke tujci. To je predvsem na področju postopkov za pridobitev
dovoljenj za začasno prebivanje z namenom dela, študija, združitve družine ipd76.
Postopki, katerih gospodar je upravna enota (UE), se v praktičnem neposrednem odnosu
s stranko izvajajo v konzularnih postopkih. Konzularni postopki zajemajo sprejem vloge,
posredovanje vloge UE, obveščanje stranke o rešitvi postopka, sprejem in izdaja
dovoljenja za začasno prebivanje in podobno. V največjem obsegu se varovanje javne
koristi nanaša na obveznost, da mora stranka do zaključka postopka počakati v tujini in ne
sme vstopiti v Slovenijo, v manjšem obsegu pa na ugotovitve konzularnega uslužbenca, ki
bi stranko ocenil, da je varnostno ali drugače neprimerna za izdajo dovoljenja. V slednjih
primerih konzularni oddelek obvešča UE, ki po lastni presoji odloča o ogrožanju javnih
koristi.

Primer iz prakse:
Varstvo javnega interesa v upravno konzularnem postopku pridobitve dovoljenja za
začasno prebivanje v RS
K vlogi za začasno prebivanje v RS je treba priložiti točno določene obvezne priloge. Ena
od obveznih prilog je tudi potrdilo o ne/kaznovanju oziroma potrdilo, da tujec ni v
76

Dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve in dela (32. člen ZTUJ), Dovoljenje za začasno
prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela (32. a člen ZTUJ), Dovoljenje za začasno
prebivanje zaradi študija (33. člen ZTUJ), Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
sezonskega dela (34. člen ZTUJ), Dovoljenje za začasno prebivanje dnevnih delovnih migrantov
(35. člen ZTUJ), Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine in pravice do celovitosti
družine (36. člen Zakona o tujcih), Dovoljenje za začasno prebivanje iz razloga, ker ima v drugi
državi članici EU status rezidenta (37. člen ZTUJ), Dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih
razlogov (40. člen Zakona o tujcih).
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kazenskem postopku ali preiskavi. Potrdilo izdajo pristojni državni organi tujčeve države. V
postopku izdaje dovoljenja ima potrdilo poseben pomen v primeru, da je oseba obsojena
za kazniva dejanja ali je v kazenskem oziroma preiskovalnem postopku za taka dejanja
(kazniva dejanja zoper življenje in telo, premoženjska kazniva dejanja, terorizem ...).
Ocena in presoja slednjega je neposredno povezana z obstojem razlogov kršitve javnega
reda, z ogrožanjem varnosti ali obrambe države (in temu podobni primeri, ki so navedeni
v zakonu o tujcih). Tujcu, ki bi bil po oceni in mnenju s kršitvami in ogrožanjem v
neposredni ali tudi posredni povezavi, bi sledila presoja, da se dovoljenje ne izda. S tem
želi slovenska država zavarovati javni interes77, življenje in zdravje ljudi, javni red in mir78,
javno varnost, premoženje večje vrednosti79, kot je predvideno v ZUP.

4.1.3 Načelo materialne resnice
Načelo določa, da mora uradna oseba v vsaki upravni zadevi ugotoviti resnično dejansko
stanje in šele nato lahko določi pravice oziroma obveznosti. Stanje stvari mora ugotoviti z
najvišjo stopnjo prepričanja, z gotovostjo.
Izjemoma pa lahko ZUP ali poseben zakon določi, da lahko organ dejansko stanje ugotovi
z nižjo stopnjo prepričanja od gotovosti, z verjetnostjo. Verjetnost vsebuje dvom o
resničnosti, pa vendar se lahko na podlagi tega odloča, ali gre za nujne ukrepe v javnem
interesu, s katerimi ni mogoče odlašati, da bi se zavarovali življenje in zdravje ljudi, javni
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43. člen ZTUJ. Zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje. (1) Dovoljenje za prebivanje v Republiki
Sloveniji se tujcu ne izda, če: niso izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 27. člena tega
zakona; je tujcu prepovedan vstop v državo; obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku
veljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slovenije; obstajajo resni razlogi za
sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije, ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali
drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali
izvrševanjem drugih kaznivih dejanj; obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije; je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali
predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje, ali če se v postopku podaljšanja
dovoljenja za začasno prebivanje ali izdaje dovoljenja za stalno prebivanje ugotovi, da ožji
družinski član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem, ki mu ta zakon priznava pravico do
združitve družine; se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje ugotovi, da tujec dejansko že
živi v Republiki Sloveniji; se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje ugotovi, da prihaja z
območij, na katerih razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih
zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij, na katerih razsajajo
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja
nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe; se v postopku izdaje dovoljenja za prvo
prebivanje ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo prošnje za izdajo
dovoljenja zavrnjena izdaja vizuma zaradi nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne odnose
Republike Slovenije ali zaradi suma, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem
terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem
mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
78
41. člen ZTUJ. Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki je bil v zadnjih treh letih
obsojen na zaporne kazni, katerih skupna dolžina presega eno leto. Čas, ki ga je tujec prebil na
prestajanju kazni, se ne šteje v čas, potreben za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
79
2. odst. 144. člena ZUP.
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red in mir, javna varnost ali da bi se preprečila velika premoženjska škoda. Na podlagi
verjetnosti pa se lahko odloča tudi, če gre za stvar majhnega pomena in nihče ne
ugovarja postavljenemu zahtevku, iz vseh okoliščin pa izhaja, da bo treba zahtevku
stranke ugoditi.
Pri spoštovanju načela materialne resnice se konzularni oddelki srečujejo s problemom
ugotavljanja materialne resnice in iz tega izhajajoče stopnje prepričanja. Ti problemi
izhajajo predvsem iz pravne urejenosti in stopnje spoštovanja pravnega reda države
sprejema ter tudi iz okoliščin posameznega primera.
Kot primer posebnih okoliščin je na primer postopek ugotavljanja smrti in na tej podlagi
izdaje ustreznih dokumentov za vrnitev posmrtnih ostankov v Slovenijo. Za vrnitev
posmrtnih ostankov v RS je treba izdati ustrezne dokumente, med drugim tudi posmrtni
potni list. Problemi se pojavljajo zaradi površnosti organov države sprejema, ki ne izdajo
ali izdajo neustrezne posmrtne dokumente (lokalni zdravnik, dokumenti so postopkovno
vsebinsko v neskladju z našimi predpisi …).
Problemi se pojavljajo tudi pri izvajanju identifikacijskega postopka slovenskega
državljana, ki je v postopku izdaje PL za vrnitev, ker je potni list izgubil ali je bil odtujen.
Ti in podobni primeri pogosto zahtevajo odločitev na podlagi nižje stopnje prepričanja.
Zaradi varovanja javnega interesa poskušajo konzulati pridobiti čim več informacij o
stranki, o namenu vstopa v RS, o razlogih, kraju in trajanju bivanja, trajanju zaposlitve
oziroma študija, garantnem pismu, sredstvih za preživljanje, zdravstvenem
zavarovanju ipd. Na podlagi pridobljenih podatkov KO DKP ugotovijo čim bolj resnično
dejansko stanje, na podlagi katerega se šef konzulata ali drugi pristojen organ v RS odloči
o podanem zahtevku.
V primeru podanega zahtevka s strani slovenskega državljana pa KO DKP poskušajo
pridobiti morebitne podatke tudi iz slovenskih baz podatkov oziroma od drugih organov, ki
te baze podatkov upravljajo.
Kljub vsej tej previdnosti pa je treba poudariti, da so stranke večinoma poštene in
navajajo resnične podatke in okoliščine, zato konzulati v tej zadevi nimajo tako težavne
naloge.

Primer iz prakse (Moskva 2006):
Načelo materialne resnice v KO postopku zahteve za izdajo novega slovenskega potnega
lista in vozniškega dovoljenja
KO DKP so bili do nedavnega pristojni za sprejetje vloge in sprožitev postopkov ter izdajo
slovenskih potnih listov. Po zadnji spremembi pa neposredno sprejemajo vlogo, zajemajo
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biometrične podatke in posredujejo vlogo ter izdajo slovenskemu državljanu nov PL, kar
jim daje bistveno več pooblastil za vodenje postopka80.
Vlogo za izdajo slovenskega potnega lista je lahko oddal slovenski državljan s stalnim
bivališčem v tujini ali zdomec. Vloga se je lahko oddala v primeru, da je potekla veljavnost
potnega lista ali je bil potni list poln in brez praznih stranic, poškodovan, izgubljen,
ukraden ... V slednjem primeru je moral prosilec priložiti potrdilo, da je v državi sprejema
izgubo PL ali tatvino naznanil pristojnim organom (v tujini je to najpogosteje policija). Ob
tem je moral prosilec v postopku še izpovedati okoliščine, v katerih je bil potni list
izgubljen ali ukraden, to pa tudi podpisati. Vsi opisani postopki so bili in so še vedno
predpisani z namenom preventivnega in represivnega (izdaja potnega lista za krajše
časovno obdobje …) vpliva na preprodajo, ponarejanje potnih listin in podobne zlorabe81.
V konzularni postopek KO DKP v Moskvi je pristopil moški in zahteval izdajo novega
slovenskega potnega lista in slovenskega vozniškega dovoljenja. V postopku je predložil
fotokopijo celotnega starega potnega lista in vozniškega dovoljenja ter povedal, da so mu
bili dokumenti ukradeni skupaj z denarnico na letališču Šeremetijevo I, v Moskvi. Iz
fotokopij potnega lista je konzul ugotovil, da je oseba na fotografiji identična s prosilcem
in da je s potnim listom dalj časa potovala po EU in ZDA (kar so dokazovali žigi obmejnih
organov pri vstopu in izstopu iz države). Pri podrobnem pregledu kopij potnega lista je
konzul ugotovil, da so zapisi osebnih podatkov v nepravilni slovenščini. To je sprožilo
številna vprašanja in nujno potrebo po temeljitem pogovoru s stranko. Stranka je v
pogovoru vztrajala s svojo izpovedjo in svojim zahtevkom, kar je zahtevalo uvedbo
postopka preverjanja resničnosti navedb in upravičenosti zahtevka. Ob ugotavljanju
slednjega se je stranka odzvala z osebno grožnjo in odločno zahtevo za izdajo novega
potnega lista, kar najhitreje brez posebnih preverjanj.
V skladu z odločitvijo za preverjanje in s podatki so na KO posredovali zaprosilo KS MZZ
za preveritev navedb stranke in verodostojnosti dokumentov. Ugotovitve so pokazale, da
je bil obrazec potnega lista avtentičen in ukraden v UE ter pozneje ponarejen z vpisom
podatkov tujca (ponarejevalec ni poznal slovenskega jezika, zaradi česar je naredil napako
pri izpisu ulice bivališča – uporabil črko »Ć«), vozniško dovoljenje pa je bilo v celoti
ponarejeno.
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12. in 13. člen Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah. 12. člen, Vloga za izdajo potnega
lista za vrnitev se vloži pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev, oziroma pri Ministrstvu za zunanje zadeve. 13. člen, (1) Uradna oseba
pristojnega organa mora ugotoviti istovetnost vlagatelja in preveriti resničnost podatkov na vlogi
za izdajo potne listine. (2) Če vlogo vloži zakoniti zastopnik, mora uradna oseba ugotoviti tudi
istovetnost zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, ki je že dopolnil
osem let oziroma državljan, ki ni poslovno sposoben, pa zanj ni upravičenih zdravstvenih razlogov,
da ob vložitvi vloge pri pristojnem organu ne bi mogel biti navzoč.
81
4. člen ZPLD. Prepovedano je dati, prodati ali posoditi svojo potno listino drugemu, oziroma
kupiti ali uporabiti tujo potno listino kot svojo, ali spreminjati oziroma brisati katere koli podatke v
potni listini. Prepovedano je zastaviti potno listino ali vzeti tujo potno listino z namenom
zavarovanja kakšne koristi oziroma pravice.
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Stranka se je s svojo zahtevo, po nekaj dnevih, ponovno zglasila v postopek na KO DKP
Moskva ter zahtevala nov potni list in vozniško dovoljenje. Seznanitev z ugotovitvami
preverjanj stranka ni sprejela in je z grožnjami zahtevala izdajo novih dokumentov v
naslednjem tednu. KO je o problemu obvestil policijo države sprejema. Policija je obvestilo
sprejela in naročila, da se jih obvesti, če bo oseba ponovno obiskala KO. Ko se je oseba
ponovno zglasila, so uslužbenci v skladu z naročilom obvestili policijo. Kmalu po obvestilu
je KO obiskal dva policista – kriminalista. Kriminalista sta osebo opozorila in jo zaprosila,
naj se odstrani iz prostorov KO. Preden je oseba upoštevala zaprosilo, je povedala, da je
za potni list plačala 13.000 USD, za vozniško dovoljenje pa 2.000 USD. Glede na to je niso
zanimale podrobnosti, temveč je želela denar ali nove dokumente. Po nekaj dnevih je ista
oseba, po telefonu poklicala KO in zahtevo še enkrat ponovila. Policisti so se v vseh
pogovorih izogibali vprašanjem, ki so se nanašala na pasivnost in neukrepanje, ter
povedali, da je oseba star znanec policije in večkratni obsojenec za najtežja kazniva
dejanja in več kot to ne morejo narediti. Glede na to se iz tega postopka umikajo. Zoper
osebo ni bila podana kazenska ovadba.
Konzularni uslužbenci so že na začetku postopka pravilno ravnali s postopkom
ugotavljanja upravičenosti do izdaje potnega lista in v kasnejšem postopku tudi s
preverjanjem navedb prosilca. V teh konzularnih postopkih se je izkazalo, da je stranka
posedovala ponarejen potni list in ponarejeno vozniško dovoljenje. Vse te okoliščine
kažejo na utemeljen sum storitve več kaznivih dejanj v zvezi z nakupom ponarejenih
dokumentov, uporabe ponarejenih dokumentov, zahteve za izdajo novih dokumentov in
resnih groženj, ki so bile izrečene v konzularnem postopku. V zadevi je treba pripomniti,
da konzularni uslužbenci niso imeli nikakršne pomoči s strani varnostnih organov države
sprejema in da ti tudi niso ukrepali zoper storilca (to je običajna reakcija varnostnih
organov v državah sprejema, zlasti kadar gre za osebe iz kriminalnih sredin). Ponarejanje
dokumentov in njihova uporaba je kaznivo dejanje v Ruski federaciji in tudi predmet
številnih mednarodnih urejanj vprašanj ilegalne migracije.
Konzularni uslužbenci so v opisani zadevi ravnali pravilno in v skladu z načelom
ugotavljanja materialne resnice.

4.1.4 Načelo zaslišanja stranke
Pravica do zaslišanja stranke je ustavna pravica, ki temelji na načelu enakega varstva
pravic in izhaja iz 22. člena Ustave RS82.
To načelo nalaga organu, da povabi stranko v postopek, stranki pa zagotavlja pravico do
udeležbe v postopku in pravico sodelovanja v vseh delih postopka na prvi stopnji ter
dejanja izjav v ugotovitvenem in dokaznem postopku. Stranka ima pravico, da se izjavi o
vseh relevantnih dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev, da izpodbija
82

Androjna in Kerševan, 2006, str. 103.
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ugotovitve uradne osebe, da izpodbija ugotovitve nasprotnih strank in da se seznanja z
uspehom celotnega postopka. Uradna oseba ne sme svoje odločitve opreti na nobeno
dejstvo, glede katerega stranki ni bila dana možnost, da se o tem dejstvu izjavi.
Izvedba ugotovitvenega postopka brez navzočnosti oziroma sodelovanja stranke in
stranskih udeležencev v postopku, torej brez njihovega zaslišanja, je dopustna le, če ZUP
ali poseben zakon tako določa. Zaslišanje stranke tudi ni potrebno v skrajšanem
ugotovitvenem postopku83, ker so organu relevantna dejstva znana ali so verjetno
izkazana ali pa jih lahko ugotovi na podlagi uradnih evidenc ter splošno znanih dejstev ali
ker nujnost ukrepanja terja takojšnjo odločitev. Načelo zaslišanja stranke velja tudi v
postopkih na drugi stopnji, če se pred organom druge stopnje izvaja ugotovitveni
postopek ter navajajo za odločitev pomembna dejstva84.
V konzularnem postopku pravica stranke biti udeležena in pravica sodelovanja v postopku
ter dajanja izjav v ugotovitvenem in dokaznem postopku je pogosto prilagojena
konkretnemu primeru. Zaradi specifike dela se postopek prilagaja spoštovanju tega
načela.
Prilagajanje postopka, da bi bilo načelo zaslišanja stranke spoštovano, je prisotno na
primer v upravnih postopkih, ki se nanašajo na:
- izdajo potnega lista za vrnitev, potrdil o obstoju drugih osebnih dokumentov
(vozniško ali prometno dovoljenje …);
- postopke v zvezi z vlogami za sprejem v državljanstvo (po rodu ali z izredno
naturalizacijo);
- postopke v zvezi s pomočjo pri popolnih posvojitvah v tujini;
- postopke v primeru smrti slovenskega državljana v tujini ipd.

Primer iz prakse:
Načelo zaslišanja stranke v konzularnem postopku izdaje potnega lista za vrnitev
Potni list za vrnitev je začasni potovalni dokument, ki omogoča imetniku identifikacijo in
prečkanje državnih meja, v določenem časovnem obdobju, po najkrajši poti do vrnitve v
Slovenijo. V okviru EU pravil slovenski KO izdajajo tudi EU potne liste85 za vrnitev
državljanom držav EU.
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144. člen ZUP.
Jerovšek, 2004, str. 89 in 90.
85
21. člen Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah. Postopek naznanitve pogrešitve potne
listine. (1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino potne listine iz 4. člena ali petega odstavka 9. člena tega
pravilnika državljan oziroma njegov zakoniti zastopnik naznani pristojnemu organu iz 24. člena
zakona, ki pogrešitev evidentira v evidenci izdanih potnih listin. V evidenci izdanih potnih listin
pristojni organ evidentira tudi okoliščine pogrešitve. Če državljan potno listino najde, je ponovno
aktiviranje najdene potne listine mogoče samo do konca poslovnega časa tistega dne, ko je bila
potna listina evidentirana kot pogrešana. (2) Dolžno skrbnost pri ravnanju s potno listino ugotavlja
pristojni organ na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih je ob naznanitvi pogrešitve potne listine
navedel državljan, ki je imetnik potne listine oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev potne
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Potni list se izda osebi, slovenskemu državljanu ali državljanu EU, ki je izgubil, mu je bil
ukraden ali kako drugače pogreša oziroma ne more več uporabljati svojega regularnega
potnega lista (potni list se je uničil v požaru, vodi, pomotoma odnesen s strani tretje
osebe …). Oseba stopi v konzularni postopek najpogosteje brez vseh dokumentov, s
pomočjo katerih bi dokazala svojo identiteto z zahtevo oziroma zaprosilom za pomoč.
Uvodni del konzularnega postopka zahteva zaslišanje stranke in postopek ugotavljanja
identitete. V tem konzularnem postopku se ugotavlja identiteta osebe z zaslišanjem
stranke, preverjanjem njenih posamičnih izjav s pomočjo znancev, ugotavljanjem
identitete z zaslišanjem tretjih oseb, ki lahko njeno identiteto potrdijo, ugotavljanjem
identitete s preverjanjem navedb stranke v Sloveniji, posredovanjem osebnega opisa in
preverjanjem v Sloveniji s pomočjo policije … V drugem delu postopka se stranko
temeljito izpraša o okoliščinah pogrešanja potnega lista (zasliši), zapiše njena izjava (zapis
zaslišanja), vzame kopija prijava o pogrešanju potne listine pristojnim varnostnim
organom ... V tretji fazi postopka se v primeru upravičenosti izda potna listina za vrnitev,
v kateri se ob osebnih podatkih in fotografiji zapiše še čas veljavnosti in relacija potovanja
ter potrdi z žigom in podpisom oseb, ki je potni list izdala. Stran potnega lista s fotografijo
se prelepi z varnostno folijo.
V praksi je stranka, ki prosi za izdajo potnega lista za vrnitev, najpogosteje žrtev tatvine
ali izgube dokumentov v tujini. Stranka v vsakem primeru v postopek vstopi brez vseh
identifikacijskih dokumentov in zelo pogosto tudi brez denarja. V takem položaju je v tujini
zelo izpostavljena in nemočna (ne more niti v hotel, ne more telefonirati, nima denarja za
pot do sedeža KO …). Taka izpostavljenost in nemoč slovenskega državljana pogosto
zahtevata, da konzularni uslužbenec odpotuje v tretjo državo in državljanu pomaga.
Stanje stvari zahteva od stranke aktivno sodelovanje in tudi v postopku zaslišanja na
način, da bodo njene izjave konzularnemu uslužbencu v maksimalno pomoč in
učinkovitost konzularnega postopka. To pa je v tudi v interesu stranke86. Konzularnih
postopkov zaslišanja stranke za izdajo potnega lista za vrnitev je zlasti v času turistične
sezone veliko. Sicer pa se zaslišanja stranke pojavljajo tudi v drugih konzularnih postopkih
(postopkih začasnega prebivanja, postopkih izgube osebnih dokumentov …). V postopkih
zaslišanja pa se nemalokrat ugotovijo tudi negativnosti ravnanja s slovenskim potnim
listom. Te negativnosti so od malomarnega odnosa do potne listine do utemeljenega
suma prodaje slovenske potne listine.

listine v okoliščinah, na katere državljan ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki jih državljan
kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, se obravnava kot ravnanje z dolžno
skrbnostjo. Pogrešitev potne listine zaradi malomarnega ravnanja ali izpostavljanja potne listine
pogrešitvi se obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti.
86
Da bi se potni list za vrnitev izdal, so potrebni dokument s strani policije države sprejema, da je
bil potni list resnično ukraden ali izgubljen …, izjava stranke o okoliščinah pogrešanja potnega lista,
ugotovljena identiteta stranke, fotografija in osebni podatki stranke, na podlagi teh podatkov se
izpiše obrazec potnega lista za vrnitev in izdela potni list (v tem postopku je treba ugotoviti
identiteto, vzpostaviti kontakt z UE ali policijo v Sloveniji, preveriti navedbe stranke in ne nazadnje
poskrbeti, da bo slovenski državljan dobil ustrezna finančna sredstva za vrnitev v domovino).
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Zaslišanje stranke v konzularnem postopku izgube ali pogrešanja potne listine je nujno
konzularno opravilo, utemeljeno v zakonsko zahtevanem pozitivnem odnosu
imetnika/državljana do slovenskega potnega lista.

4.1.5 Načelo proste presoje dokazov
Načelo proste presoje dokazov določa, da uradna oseba zbira dokaze in jih vrednoti, torej
presoja po dokazni moči oziroma dokazni vrednosti. Pri tem ni vezana na nobena pravila,
torej prosta oziroma svobodna je pri vrednotenju dokazov in ugotovljenih okoliščinah.
Uradna oseba mora dokaze presojati na podlagi vestnosti in poštenosti. Cilj dokazovanja
je ugotoviti resnično dejansko stanje (materialne resnice)87.
KO DKP se s prosto presojo dokazov srečuje v neposredni povezavi z ugotavljanjem
materialne resnice.
O resničnosti določenega dejstva je lahko organ prepričan že na podlagi izjave stranke, če
ji organ verjame oziroma ne verjame. Kot dokazilo oziroma dokazno sredstvo se lahko
uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza posameznemu
primeru88, razen če poseben zakon ne določi za posamezno zadevo, da se določena
dejstva dokazujejo samo z določenimi dokazi, npr. ugotavljanje očetovstva se lahko, če ni
bilo že priznano na zakonsko določen način, dokazuje le s pravnomočno sodbo, izdano v
pravdi89 (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 87. člen).
V nekaterih posebnih upravnih postopkih zaradi pomembnosti konkretne upravne zadeve
ali posebnosti kakšnega dejstva vendarle veljajo določena dokazna pravila. Tako se
npr. državljanstvo RS dokazuje s potrdilom ali drugo javno listino o državljanstvu, ki jo
izda organ, pristojen za vodenje uradne evidence, v kateri je vpisano državljanstvo osebe.
Enako velja za stalno prebivališče.
V zvezi s posameznimi vprašanji in zahtevki, na katere stranka opira dokaze, pa zakon v
večini primerov že določa dokazila, ki jih mora stranka v tem primeru predložiti.
V skladu s 7. členom Zakona o prijavi prebivališča90 mora stranka za izvedbo postopka
prijave oziroma odjave stalnega prebivališča in prijave spremembe naslova stanovanja
uradni osebi predložiti naslednje podatke:
1. priimek in ime;
2. EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena;
3. kraj rojstva;
4. staro stalno prebivališče;
5. novo stalno prebivališče;
87
88
89
90

Androjna in Kerševan, 2006, str. 109.
2. odst. 164. člena ZUP.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 110
1. odst., 7. člena ZPPreb.
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6.
7.
8.
9.

državljanstvo;
narodnost;
zakonski stan;
priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter sorodstveno
razmerje do njega;
10. dovoljenje oziroma prepoved za posredovanje podatkov iz 1. in 5. točke
porabnikom, ki nimajo zakonske podlage za zbiranje teh podatkov;
11. datum prijave, odjave oziroma spremembe.
Čeprav je v Zakonu o prijavi prebivališča v 5. členu91 navedeno, da je za prijavo oziroma
odjavo stalnega oziroma začasnega prebivališča pristojna UE, pa konzulati kljub temu
opravljajo funkcijo vodenja postopkov. Stalno prebivališče in sprememba naslova
stanovanja se prijavi oziroma odjavi na obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega
prebivališča92.
Tujec ob prijavi stalnega prebivališča in spremembi naslova stanovanja, poleg dokazila iz
prejšnjega odstavka, predloži še dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji93.

Primer iz prakse (Podgorica 2009):
Načelo proste presoje dokazov v konzularnem postopku izdaje dokumentov za prevoz
pokojnika v RS
Pogosti konzularni postopki se nanašajo tudi na primere smrti slovenskega državljana v
tujini. Tovrstni konzularni postopki so povezani s potrebo po osebnem sodelovanju s
svojci (v praksi so to najpogosteje osebe zelo blizu umrlemu – žena, mož, otrok, prijatelj –
kar zaradi osebne prizadetosti te postopke še zlasti otežuje94. V takem stanju sami
najpogosteje tudi niso sposobni napornejših opravil, obremenjeni pa so še z
nepoznavanjem jezika, delovanjem sistema in pristojnosti državnih organov …) ter
91

1. odst., 5. člena ZPPreb.
3. odst., 7. člena ZPPreb.
93
4. odst., 7. člena ZPPreb.
94
Na podlagi 42. člena Zakona o nalezljivih bolezni (Ur. l. RS 69/95) je Ministrstvo za zdravstvo
izdalo Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov. 6. člen, Posmrtne
ostanke mora med prevozom v RS spremljati posebna potna listina (posmrtni potni list), ki jo izda
pristojni organ tuje države. Posmrtni potni list za prevoz posmrtnih ostankov iz RS v tujino izda
Zdravstveni inšpektorat RS. Posmrtni potni list je sestavljen v slovenskem jeziku in v enem od
uradnih jezikov veta Evrope. Zdravstveni inšpektor izda posmrtni potni list, ko je ugotovil, da:
– so bili izpolnjeni vsi pogoji iz tega pravilnika, ki veljajo za prevoz posmrtnih ostankov;
– so bili posmrtni ostanki položeni v krsto, ki ustreza zahtevam iz 5. člena tega pravilnika;
– krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, navedene v posmrtnem potnem listu, in osebne
predmete, ki naj bi se pokopali ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki. 7. člen, Posmrtni potni list
mora vsebovati podatke, ki so v obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Vzrok smrti
mora biti naveden v slovenskem jeziku in z numerično kodo Svetovne zdravstvene organizacije (v
nadaljnjem besedilu: WHO) Mednarodne klasifikacije bolezni. Če se vzrok smrti iz razlogov poklicne
tajnosti ne navede, mora biti med prevozom priloženo potrdilo o vzroku smrti v zapečateni kuverti
in predloženo pristojnemu organu v namembni državi. Zapečatena kuverta, ki ima zunanjo oznako
zaradi identifikacije, se trdno pripne k posmrtnemu potnemu listu.
92
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predstavniki zdravstvenih, varnostnih in upravnih organov države sprejema. V teh
številnih kontaktih in postopkih je treba pridobiti identifikacijske dokumente umrlega, na
tej podlagi izdana ustrezna zdravniška potrdila in v tej zvezi potrdila varnostnih organov,
da ne gre za sumljivo smrt, angažiranje ustreznih prevoznikov za prevoz pokojnika ter
potrdil in soglasja iz Slovenije za pokop (soglasje upravitelja pokopališča). Na vsej tej
podlagi se v konzularnem postopku izda posmrtni potni list. Pridobiti pa je treba tudi
dovoljenje države tranzita.
Pri prevozu pokojnika z letalom izostanejo postopki v zvezi s pridobitvijo dovoljenja države
tranzita. Pojavijo pa se težave, ker vsi letalski prevozniki ne opravljajo teh storitev v
potniškem prometu (sanitarni in drugi razlogi – vraževernost …). V teh primerih se pojavi
problem tudi za svojce, saj so cene letalskega prevoza bistveno višje kot cestnega.
Bistveno lažji so postopki v primeru upepelitve oziroma prevoza žare. Ti postopki pa so
prvenstveno povezani s problemom upepelitve, kadar država sprejema ne razpolaga s
temi možnostmi.
Iz recepcije hotela v Tivtu (Črna gora) so obvestili KO DKP RS v Črni gori, da je v hotelu
nenadoma umrla slovenska državljanka, ki je letovala skupaj z možem. Konzularni
uslužbenci so sprožili postopke potrebnih kontaktov z možem in pristojnimi organi države
sprejema. Mož pokojne je v postopku sodeloval, v možnem obsegu, po navodilih
konzularnih uslužbencev. Truplo je pregledal lokalni zdravnik, ki je ugotovil smrt zaradi
odpovedi srca. Kljub ogledu pa zdravnik ni izdal zdravniških dokumentov o ogledu in
vzroku smrti. Ker zdravnik ni izdal zdravniških dokumentov (zdravniško potrdilo o vzroku
smrti je pomembno, saj bi bila lahko smrt tudi posledica nasilja ali podobno), UE Tivat ni
izdala ustreznih upravnih dokumentov (Sprovodnico o prenosu umrlega lica in Podatke o
primeru smrti – Statistički listić o slučaju smrti). S tem stanjem je bil močno obremenjen
tudi KO postopek. Ker ni bilo ustrezne pravne podlage, v konzularnem postopku ni bilo
mogoče izdati posmrtnega potnega lista in ne pomagati pri prevozu oziroma dogovoru
glede pokopa. Stanje primera pa so spremljali tudi zahtevni sanitarni pogoji hranjenja
pokojnice, ker občina nima posebnih hladilnic. Ker je zdravnik naslednji dan po ogledu
trupla odšel na dopust in ni bilo mogoče pridobiti njegovega zdravniškega dokumenta o
ogledu, je konzularni uslužbenec pridobil mnenje zdravstvenega doma o smrti pokojne, ki
je slonelo na internem poročilu zdravnika o opravljenem delu in telefonskem pogovoru z
njim. Na podlagi tega je bil narejen zapis uradnih konzularnih ugotovitev, nato izdan
posmrtni potni list, možu pokojne pa nudena pomoč pri organizaciji prevoza in pridobitvi
dovoljenja za pokop. Konzularni uslužbenci so v okviru lokalnega konzularnega
sodelovanja pridobili tudi dovoljenje hrvaškega konzulata za cestni prevoz pokojne. V
konkretnem primeru je KO pridobil od pristojnih (zdravnika, zdravstvenega doma Tivat in
UE Tivat) vso potrebno uradno dokumentacijo šele po enem letu.
V zvezi s potekom reševanja konkretnega primera je bilo vzpostavljenih več deset
telefonskih klicev, sestankov, dogovarjanj in pogovarjanj. Glede na to se je v konzularnem
postopku uporabilo vse, kar je bilo primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar je
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ustrezalo konkretnemu primeru, zaradi pomembnosti konkretne zadeve pa tudi določena
dokazna sredstva. Konzularni uslužbenci so v danem primeru ravnali po načelu proste
presoje dokazov pravilno in glede na stanje stvari ravnali primerno učinkovito.

4.1.6 Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic
Stranka mora ves čas postopka govoriti resnico o dejstvih in okoliščinah, glede katerih
teče postopek. Pravice, ki jih ima v postopku, mora uporabljati pošteno. Ne sme namerno
zavajati organa in drugih udeležencev. Pravic tudi ne sme verižiti in s tem ustvariti
zgodbe. Kršitev tega načela lahko pripelje do obnove postopka in odločba se izreče za
nično.
KO DKP se pogosto srečujejo s postopki, v katerih stranka ne govori resnice ali ne
uporablja pošteno svojih pravic95. Ti primeri so še zlasti zahtevni v postopku s tujci. Tujci
se zavedajo, da s prikazovanjem neresničnih podatkov in/ali nepošteno uporabo pravic
lahko dosežejo svoj namen, ob razkritju pa zanje ni posledic. Ti primeri so najpogostejši v
postopkih pridobitve dovoljenj za začasno prebivanje z namenom dela v Sloveniji96.

Primer iz prakse (Podgorica 2009):
Načelo dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic v konzularnem postopku izdaje
dovoljenja za začasno prebivanje z namenom dela v RS
V skladu z Zakonom o tujcih in navodili MZZ RS KO DKP tujci sodelujejo in se vključujejo v
postopke pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje v delu postopka sprejema vloge,
vročitve sklepov, zaslišanja … Gospodar postopka je UE97, ki vodi in odloča v postopku,

95

Glej primer v načelu materialne resnice.
Glej poglavje o varstvu pravic strank in varstvu javnih koristi.
97
42. člen ZUTJ. Pristojnost organov za izdajo dovoljenj. (1) Dovoljenja za začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji izdaja in podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati,
oziroma upravna enota, na območju katere tujec prebiva. Dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
zaposlitve ali dela, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela in
dovoljenja za začasno prebivanje za čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci lahko
izdaja in podaljšuje upravna enota, kjer je sedež delodajalca oziroma kjer se opravlja dejavnost.
(2) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota, na območju katere tujec prebiva.
65. a člen ZUTJ. Postopek v diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
(2) Tujec mora k prošnji za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje priložiti vso dokumentacijo, ki jo
zahteva diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini. Če k prošnji ni
priložena vsa dokumentacija, je diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini
ne sprejme. Roki po določbah zakona, ki ureja upravni postopek, začnejo teči potem, ko
diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sprejme popolno vlogo in jo
posreduje pristojni upravni enoti. (3) Če upravna enota zahteva dopolnitev prošnje za izdajo
dovoljenja za prvo prebivanje, diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini o
tem pošlje poziv tujcu v pisni obliki, lahko pa ga pozove tudi po telefonu ali ustno, če tujec pride v
diplomatsko-konzularno predstavništvo v tujini. (5) Diplomatsko-konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini vroči tujcu dovoljenje za prvo prebivanje, odločbo ali sklep osebno. K
vročitvi tujca povabi na način, kot ga določa tretji odstavek tega člena. Tujec ob vročitvi podpiše
96
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KO pa jim ponuja pomembno upravno asistenco, brez katere se postopek ne more
uspešno voditi in ne zaključiti.
Stranka je vložila vlogo – prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje z namenom
dela v Sloveniji. UE Ljubljana je ugotovila, da je delodajalec, ki je v tem primeru tudi
udeleženec v postopku po vseh dostopnih evidencah tik pred stečajem in da po vsej
verjetnosti zaposleni delavki ne bi mogel izplačevati plače. V skladu z ugotovitvijo je UE
zaprosila KO DKP v Podgorici za zaslišanje stranke ter ugotovitev vseh dejstev in okoliščin,
resnice in poštene uporabe pravic. Stranka se je vabilu na zaslišanje odzvala in v
postopku sodelovala. Stranka je v zaslišanju povedala, da ne namerava v RS z namenom
zaposlitve, pač pa preselitve in bivanja. Oseba delodajalec je njen zaročenec, s katerim se
je dogovorila, da bosta sprožila postopek začasnega prebivanja z namenom dela in ji po
tej zakonski možnosti zagotovila bivanje v RS. Stranka odločno pove, da nikakor nima
namena delati pri zaročencu, ampak živeti z zaročencem.
Na podlagi zaslišanja stranke je bilo ugotovljeno, da so razlogi za vstop stranke v RS
drugi, kot jih je ta navedla v vlogi oziroma kot je v vlogi to izkazal delodajalec. Stranka se
ni imela namena zaposliti, ampak s pridobitvijo dovoljenja za začasno prebivanje z
namenom dela pridobiti možnost bivanja v Sloveniji, s popolnoma drugim namenom.
Poročilo o zaslišanju stranke in ugotovitvah je bilo posredovano na UE Ljubljana, ki je na
podlagi tega odločilo, da se stranki ne izda dovoljenje za začasno prebivanje iz razloga
zaposlitve in dela.

4.1.7 Načelo samostojnosti pri odločanju
To načelo določa, da je uradna oseba pri vodenju postopka, pri presojanju dokazov in pri
odločitvi samostojna in neodvisna. Nihče ji ne sme sugerirati vrednostnih kriterijev, kako
naj vrednoti dokaze, kako naj odloči, na uradno osebo nihče ne sme vplivati ali jo
usmerjati.

vročilnico, ki jo diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije posreduje upravni
enoti.
67. člen ZTUJ. Obveznosti tujca v postopku. (1) Tujec mora ves čas postopka sodelovati s
pristojnimi organi in se podrejati njihovim ukrepom. Tujec mora pristojnemu organu omogočiti
dostop do vseh razpoložljivih dokazov ter predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko
pomembna za postopek, ter se odzivati vabilom pristojnih organov. Pristojni organ lahko tujcu
postavi primeren rok, v katerem mora predložiti zahtevane listine, potrdila oziroma druge dokaze,
sicer jih ni dolžan upoštevati. (2) Če je bil postopek po tem zakonu uveden na zahtevo ali prošnjo
tujca in ga ni mogoče končati brez njegovega sodelovanja, se njegov molk šteje za umik zahteve,
če kljub opozorilu pristojnega organa v postavljenem roku ne opravi nobenega dejanja za
nadaljevanje oziroma dokončanja postopka oziroma če se iz opustitve teh dejanj da sklepati, da ni
več zainteresiran za nadaljevanje postopka. (3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za
državljane držav članic Evropske unije, njihove družinske člane in družinske člane slovenskih
državljanov.
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KO DKP so pri svojem delu samostojni in v tej zvezi ni posebnih problemov. V postopkih s
slovenskimi državljani do zdaj ni bilo primerov, ki bi kazali na nesamostojnost pri
odločanju. Konzuli na podlagi poznavanja političnega, ekonomskega in varnostnega
položaja v državi sprejema opravlja razgovore s prosilci, pregleda vsa predložena dokazila
in v skladu s svojo diskrecijsko pravico odloči o stvari. Vsakršni posegi v konkretne
postopke so v vsebinskem smislu neupravičeni in škodljivi, saj nadrejeni v Ljubljani (MZZ)
ne morejo razpolagati s toliko podatki kot konzul na terenu98.
V celoti pa tega ne bi mogli potrditi v primerih postopkov s tujci. To se pojavlja predvsem
v državah sprejema, kjer stopnja razvoja pravne države posameznim funkcionarjem
omogoča, da lahko javno oblikujejo osebno mnenje o neprimernem odnosu do
posameznika in splošnem neargumentiranem kritiziranju do državljanov države sprejema.
Ponekod se tak odnos lahko sprevrže tudi v prošnje, zahteve in celo grožnje za konkretne
rešitve. To predstavlja problem, ki se vedno rešuje s pomočjo MZZ.
Pojavljajo pa se tudi primeri, ko nadrejeni iz konzularnega sektorja MZZ posreduje ustno
ali pisno zahtevo konzulu za sprejem, obravnavo ter konkretno rešitev različnih vlog.
Konzularno predstavništvo prevzame polno odgovornost za svojo odločitev oziroma
presojo, zato je zahteva za sprejem odločitve, s katero se konzul strokovno ne strinja,
vprašljiva oziroma neprimerna.
Najpogostejši pritiski posameznikov so v primeru negativne rešitve vloge za začasno
prebivanje z namenom dela ali študija. V vseh primerih takih pritiskov gre za osebno
prizadetost ali poskus vpliva z uporabo zveze prek visokega funkcionarja, s ciljem doseči
ugodno rešitev vloge.

Primer iz prakse (Skopje 2000):
Načelo samostojnosti pri odločanju v konzularnem postopku sprejema vloge za začasno
prebivanje z namenom zdravljenja v RS
KO je vodil postopke sprejema vloge za začasno prebivanje z namenom zdravljenja v
skladu z ZTUJ in navodili MZZ99. V skladu z navodili MZZ je bila stranki naložena
obveznost, da pred vložitvijo vloge pridobi soglasje za zdravljenje, ki ga je izdalo
Ministrstvo za zdravje RS. Soglasje je ministrstvo izdalo po dogovoru z zdravnikom
oziroma zdravstveno ustanovo in po plačilu finančne akontacije zdravljenja. Ministrstvo je
za soglasje zaprosil lečeči zdravnik, to pa je soglasje po pošti poslalo pristojnemu KO.
Soglasje se je v postopku štelo kot obvezna in nujna sestavina vloge. Soglasje za
zdravljenje se je uvedlo kot obvezna sestavina vloge na podlagi ugotovitev, da se v
slovenskih zdravstvenih ustanovah zdravi veliko število tujcev, ki ne poravnajo svojih
finančnih obveznosti, ki so nastali z zdravljenjem. Soglasje je v postopku k vlogi priložilo

98
99

Glej Golob, 2008, str. 12.
Glej primer iz prakse Načelo dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic.
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KO. Če soglasje ni bilo izdano, se je sprejem vloge zavrnil kot nepopolna vloga z zahtevo
za dopolnitev.
Stranka, državljan države sprejema, je v konzularnem postopku zaprosil za izdajo
dovoljenja z namenom zdravljenja v RS. Zaprosilu/vlogi ni priloži soglasja Ministrstva za
zdravje RS z obrazložitvijo, da ga ne potrebuje, ker je v UKC Ljubljana že vse
dogovorjeno. Na pojasnilo o potrebnem soglasju, ki potrjuje sprejem v bolnišnici in je
sestavni del vloge, je stranka protestirala in zagrozila z urgenco pri pomembnih političnih
predstavnikih države sprejema. Ker KO vloge ni sprejel, stranka pa je ni bila pripravljena
dopolniti, stranka zahteva vložitev pritožbe, žali uslužbence in jim grozi z intervencijo
visokega državnega uradnika, če ne bo vloga sprejeta. Naslednji dan v zadevi pozneje
dejansko posreduje visok državni funkcionar države sprejema. Konzularni uslužbenci so
državnemu funkcionarju z veliko pozornostjo obrazložili nastali problem v konkretni zadevi
in pravilnost postopka. Tak pozoren, mogoče tudi v določenem obsegu pretirano
(funkcionar ni upravičen do pojasnil konkretnega primera), vendar diplomatsko občutljiv
in pravilen odnos je v tujini nujen in potreben. V takih in podobnih primerih se namreč
prelivajo zadeve in ravni od osebne do državne, in to zlasti v državah sprejema z
nezadostno razvito stopnjo pravne države in izjemno razvitim sistemom medsebojnih
družinskih in interesnih povezav.
Uslužbenci konzularnega oddelka so v danem primeru ravnali v skladu z načelom
samostojnosti pri odločanju. Postopek so vodili in dokaze presodili samostojno in
neodvisno. Pri tem niso upoštevali sugestivnih vrednostnih meril, kako odločiti.

4.1.8 Pravica do pritožbe
Načeloma je zoper vsako prvostopenjsko odločbo dovoljena pritožba. Pravico do pritožbe
zagotavlja že 25. člen Ustave RS, v kateri je določeno, da je zoper vsako odločitev
državnega organa ali nosilca javnega pooblastila dovoljena pritožba, razen če je
zagotovljeno drugo varstvo pravic. Izjemoma je lahko pritožba z zakonom izključena,
vendar mora bit zagotovljeno sodno varstvo. Niti zakon pa ne sme izključiti pravice do
pritožbe in do sodnega varstva.
To načelo vzpostavlja tudi dvostopenjski postopek, kar pomeni, da o vsaki upravni stvari
načeloma odločata dva organa, organ 1. stopnje (KO in DKP RS v tujini) in organ
2. stopnje (ministrstvo).
Načela ZUP so formulirana tako, da omogočajo učinkovito varstvo pravic strank, če jih
organ spoštuje, oziroma omogočajo, da stranka v pritožbenem postopku na 2. stopnji
izpodbija prvostopenjsko odločbo, ki krši temeljno načelo. Načelo ZUP se praviloma
razlaga v prid stranki, zato je prvenstveno treba načelo izvajati zaradi zavarovanja
strankinih pravic. Lahko pa se načela uporabljajo tudi za zavarovanje javnih koristi, kadar
prihaja do kolizije interesov.
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V dosedanji praksi dela KO DKP je bilo podanih oziroma obravnavanih zelo malo pritožb
na postopke KO. Število je tako majhno, da njihova obravnava skoraj ni relevantna. V
relevantnem obsegu pa se pojavljajo pritožbe na vizne postopke. Glede na to lahko
ugotovimo, da praksa obravnavanja pritožb na prvi in drugi stopnji obstoji in deluje.
Kot je bilo že omenjeno, je specifika konzularnega postopka tudi v potrebni diplomatski
občutljivosti in pozornosti do slehernega možnega konfliktnega stanja. V tej zvezi zlasti
konzuli storijo veliko na področju informiranja in odnosa do pristojnih organov in
funkcionarjev države sprejema. V tujini je glede na to zelo pomemben značaj/karakter in
ugleda, ki ga uživa posamezni KO DKP. Na tej podlagi se oblikuje tudi spoštovanje tujcev
in države sprejema do KO in konzularnega postopka.

Primer iz prakse:
Pritožba v konzularnem postopku
V praksi je pritožb v konzularnih postopkih KO DKP izjemno malo. Specifičnost
pritožbenega postopka v MZZ RS je, da pritožbo na prvi in drugi stopnji rešuje Konzularna
služba ob pomoči pravne službe MZZ RS. Eden od poglavitnih razlogov za tak pristop je
kadrovska zasedba KO DKP v tujini. Ker sta večinoma kadrovska sistemizacija in dejanska
zasedba na KO samo z enim konzulom, pooblaščenim za vodenje konzularnega postopka,
bi pritožbo preizkusil in o njej odločil uslužbenec, ki je vodil postopek – konzul. To pa bi
sprožalo upravičene pomisleke glede možnosti pristranskosti.
Na večini KO DKP je sistemizirano samo delovno mesto konzula, izjemoma je glede na
delovne potrebe ob konzulu sistemizirano še delovno mesto administrativnega uslužbenca.
Drugi administrativni uslužbenci so lokalno osebje. Kadrovska sistemizacija dveh konzulov
je redka. Kadrovska sistemizacija dveh konzulov (konzul in vicekonzul) je na KO, ki so
močneje obremenjeni z viznimi postopki (npr. KO DKP Moskva).

4.1.9 Načelo ekonomičnosti postopka
Postopek je treba voditi hitro, brez zavlačevanja, brez nepotrebnih stroškov za organ in za
stranke. Uradna oseba lahko izvaja samo tiste dokaze in tista ugotovitvena dejanja, ki so
za odločbo potrebna. Če je mogoče dokazovati z različnimi dokazi, ki imajo primerljivo
dokazno moč, mora izbrati tiste, ki so za izvajanje cenejši. To načelo tudi terja, da uradna
oseba ne opusti na račun ekonomičnosti postopka katerega koli dokaza, ki je za odločitev
nujen.
KO DKP načelo ekonomičnosti postopka uveljavljajo na specifični način, ki v Sloveniji
nikakor ne bi dobil pozitivnega mnenje. Glede na oddaljenost od sedeža KO DKP se
pogosto priprave na postopek odvijajo po telefonu, e-pošti ali drugi možni in učinkoviti
komunikaciji. Posamezni primeri zahtevajo, da konzularni uslužbenec odpotuje v določeno
državo ali do določenega kraja, kjer opravi določena dejanja (izdelava potnega lista za
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vrnitev, posmrtnega potnega lista …). Opisani in drugi podobni primeri niso v skladu z
splošno razlago načela ekonomičnosti, ki jo lahko srečamo v Sloveniji, so pa taki postopki
nujni za izvedbo postopka samega.

Primer iz prakse (Moskva 2006):
Načelo ekonomičnosti v konzularnem postopku izdaje potnega lista za vrnitev
Ekonomičnost je v postopkih KO prisotna, ne samo v skladu z načeli ZUP, pač pa tudi v
skladu z navodili MZZ. V skladu z navodili je ekonomičnost vodenja postopka tudi
nadzorovana – z notranjimi finančnimi revizijami ministrstva. Zaradi specifike določenih
konzularnih postopkov in nujno potrebne pomoči slovenskim državljanom pa se
ekonomičnost postopka ocenjuje v skladu s konkretnim primerom konzularnega postopka.
Slovenski državljan, ki je bil na turističnem obisku v Belorusiji, je med obiskom izgubil
oziroma pogrešal svoj slovenski potni list. Brez potnega lista se je znašel v nezavidljivem
položaju, ko ni mogel zapustiti Belorusije oziroma se vrniti v Slovenijo. V Belorusiji pa RS
nima KO DKP, ki bi lahko izdal potni list za vrnitev100.
Da bi se mu pomagalo in izdalo potni list za vrnitev, je moral konzularni uslužbenec
potovati iz Moskve v Smolensk (500 km), na mejni prehod med Rusko federacijo in
Belorusijo. V mejnem pasu med obema državama je bil izpeljan postopek ter za stranko
izdelan in izročen potni list za vrnitev v Slovenijo (med Rusko federacijo in Belorusijo je
dokaj sproščena mejna kontrola, namenjena predvsem carinskim nalogam, ni pa v celoti
sproščena).
V danem primeru je ukrepalo najbližje in pristojno KO DKP v Moskvi. Konzularno
ukrepanje je narekoval položaj, v katerega je padel slovenski državljan, ki brez potovalnih
dokumentov ni mogel več zapustiti Belorusije in je bil istočasno izpostavljen varnostnim
organom države obiska (gibanje po državi brez ustreznih dokumentov, s katerimi bi
izkazal vsaj identiteto). Postopek izdaje potnega lista za vrnitev je bil finančno velik in
časovno dolg. Ne glede na načelo ekonomičnosti pa je bil ta konzularni postopek potreben
in nujen, da se je slovenskemu državljanu izdal potovalni dokument, s katerim se je lahko
vrnil v domovino.
V konkretnem primeru so konzularni uslužbenci ravnali v skladu s potrebo po nudenju
pomoči slovenskemu državljanu, čeprav so bili stroški pomoči veliki in v breme MZZ RS.

100

11. člen ZPLD. Potni list za vrnitev je potna listina, ki se izda državljanu Republike Slovenije ali
državljanu druge države članice Evropske unije, ki je v tujini ostal brez potne listine. Potni list za
vrnitev se izda državljanu druge države članice Evropske unije, če v državi, kjer je ostal brez potne
listine, ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva njegove države oziroma če tam njegova
država ni kako drugače zastopana. Potni list za vrnitev se državljanu druge države članice Evropske
unije izda le po pridobitvi soglasja pristojnega organa države, katere državljan je.
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4.2 PRISTOJNOST
Pristojnost je pravica in dolžnost organa za opravljanje nalog, zaradi katerih je
ustanovljen. Pristojnost daje po eni strani pravico organu, da opravi nalogo, ki spada v
njegovo delovno področje, kar pomeni, da te naloge noben drug organ ne sme opraviti,
po drugi strani pa dolžnost, da opravi nalogo in da ne more odkloniti naloge, ki spada v
njegovo delovno področje101.
ZUP s terminom »organ« opredeljuje vse v 1. členu navedene organe, ki imajo do strank
oblastna opravičenja. Po ZUP so s tem mišljeni državni upravni organi, drugi državni
organi, organi lokalne skupnosti in nosilec javnega pooblastila. Vsi ti morajo uporabljati
ZUP, ko komunicirajo s strankami in opravljajo dejanja v postopku, ki ga sicer vodijo drugi
državni organi. V okviru pojma upravnega organa ter njegove stvarne in krajevne
pristojnosti ZUP opredeljuje tudi pojem uradne osebe, ki je vedno dejanski subjekt (človek
oziroma več ljudi), ki v imenu stvarno in krajevno pristojnega organa izvaja procesna
dejanja in sprejema odločitve v upravnih zadevah102.
Pristojnost organa se kaže kot stvarna (materialna) in krajevna (teritorialna) pristojnost.
Pristojnost organov, da odločajo o upravnih stvareh na določenem področju imenujemo,
stvarna pristojnost, te določajo materialni lahko pa tudi organizacijski predpisi
(npr. Zakon o državni upravi). Stvarno pristojnost za odločanje na prvi stopnji ima lahko
tudi ustrezna izpostava ministrstva na upravnem področju, ki ni vključena v upravno
enoto. Pristojnost UE oziroma organa v sestavi ministrstva za odločanje v posameznih
upravnih zadevah v postopku na prvi stopnji je primarna in je predpostavljena stvarna
pristojnost. Predpostavljena stvarna pristojnosti ima tak pomen, da ni treba za vsako
upravno zadevo določiti organ, ki je zanjo pristojen. Z zakonom je treba določiti organ, ki
je pristojen za odločanje v upravni zadevi, le kadar se odstopa od predpostavljene stvarne
pristojnosti103. Za odločanje na drugi stopnji prav tako velja domneva stvarne pristojnosti,
in sicer v korist ministrstva104.
Vprašanje krajevne pristojnosti se postavi, če je na nekem območju več organov, ki so
stvarno pristojni105 za določeno upravno zadevo. Gre za primere, ko so organi organizirani
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 128.
Po Jerovšek, Kovač, 2010, str. 35.
103
Androjna in Kerševan, 2006, str. 131 in 132.
104
Jerovšek, 2004, str. 121.
105
DKP je v svoji pristojnosti rezidenčno ali nerezidenčno pristojno za posamezne države.
Rezidenčna pristojnost je pristojnost države sprejema, kjer je sedež DKP, nerezidenčna pristojnost
pa se nanaša na pristojnost za države izven sedeža DKP. Primeri pristojnosti: VP RS Skopje je
rezidenčno pristojno za Republiko Makedonijo, nerezidenčno pa za Republiko Albanijo. VP RS v
Moskvi je rezidenčno pristojno za Rusko federacijo, nerezidenčno pa za Belorusijo, Kazahstan,
Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan. Rezidenčna pristojnost VP Buenos Aires je
rezidenčno pristojna za Argentino, nerezidenčno pa za Brazilijo, Čile, Urugvaj, Paragvaj, Peru,
Venezuelo. VP v Kairu je rezidenčno pristojno za Egipt, nerezidenčno pa za Kuvajt, Katar, Saudsko
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po teritorialnem načelu (npr. UE). Pristojnost organov, da odločajo v upravni stvari na
določenem področju, imenujemo krajevna pristojnost106. Vsak organ lahko krajevno
pristojno odloča le v okviru teritorija, na katerem deluje. Krajevna pristojnost se določa po
predpisih o teritorialni organizaciji državne uprave, po predpisih o teritoriju samoupravnih
lokalnih skupnosti in po predpisih o organizaciji posameznih organov ter se določi v mejah
predpisov, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno107.
Krajevna pristojnost ni določena za centralne organe, katerih dejavnost obsega celotno
območje države (npr. ministrstva, v našem primeru MZZ). Uredba o upravnem poslovanju
v 3. členu (posebni primeri krajevne pristojnosti) določa, da so organi državne uprave,
organizirani po teritorialnem načelu, odločajo o upravnih zadevah na območju celotne
države108.
V državi sprejema je krajevna pristojnost povezana z bilateralnim sporazumom med
državama, t. i. mednarodno pravnima subjektoma, o odprtju DKP in njegovem rangu.
Dunajska konvencija o konzularnih odnosih (2. odst. 4. člena) govori, da se državi pri
odpiranju konzulata sporazumeta o sedežu, njegovi stopnji (rangu) in konzularnem
področju. Pojem konzulat109 zajema vsak generalni konzulat, konzulat, vicekonzulat ali
konzularni urad, konzularno območje pa je ozemlje, določeno konzulatu, na katerem ta
opravlja konzularne funkcije. Sedež konzulata, njegovo stopnjo (rang) in njegovo
konzularno območje določa država pošiljateljica po predhodnem pristanku države
sprejemnice.
Poznamo štiri stopnje oziroma range konzulatov, in sicer:
- generalni konzulat110,
Arabijo, Združene arabski emirati, Jordanijo, Sultanat Oman. Pristojnost KO DKP sovpada s
pristojnostjo DKP.
106
V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov:
- Za stvari, ki se tičejo nepremičnin, je krajevno pristojen organ po kraju lege nepremičnine.
- Pri stvareh, ki se tičejo državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti in pravnih oseb, se
določi pristojnost po sedežu enote. V tem primeru ti organi nastopajo kot stranka v postopku in ne
kot organ.
- V stvareh, ki se tičejo fizičnih oseb, je pristojen organ po kraju stalnega prebivališča. Če stalnega
prebivališča nima, je pristojen organ po začasnem prebivališču, če tudi tega nima, pa je pristojen
organ, s katerim je stranka prva vzpostavila stik. Pri tej pristojnosti gre za tako imenovano splošno
krajevno pristojnost, ki prihaja v poštev v zadevah, ki niso vključene v prej navedenih primerih
(npr. izdaja potnega lista, izdaja vozniškega dovoljenja, priznanje invalidnine itd.).
- Če nobeden od navedenih pravil ne omogoča krajevne pristojnosti, je pristojen organ po kraju,
kjer je nastal povod za postopek.
- Za pravila o letalih in ladjah je pristojen konzulat po kraju preleta letal ali plovbe ladij.
107
Androjna in Kerševan, 2006, str. 135.
108
Androjna in Kerševan, 2006, str. 137. Npr. izdaja listin – osebna izkaznica in osebna izkaznica za
tujce, potni list in potni list za tujce, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, upravne overitve,
izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc, potrjevanje podpor kandidatom
za volitve poslancev v Državni zbor RS, za volitve poslancev RS v Evropski parlament in za volitve
predsednika republike ipd.
109
1. odst. 1. člen DKK.
110
Generalni konzulat tako pokriva območje ene ali več upravnih enot (v Avstriji in Nemčiji zvezna
dežela, v Švici kanton itd.) države sprejemnice. Njegov sedež je v glavnem mestu ene od
navedenih upravnih enot, po navadi tiste, s katero obstaja večje sodelovanje, kjer biva in dela
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-

konzulati111,
vicekonzulati112,
konzularni uradi113.

DKP lahko v sprejemni državi opravlja tudi konzularne naloge. V tem primeru gre za
organizacijsko enoto MZZ, ki vključuje diplomatsko in konzularno predstavništvo. Kadar je
v sprejemni državi tudi samostojna organizacijska enota konzulat Republike Slovenije
(npr. Generalni konzulat), opravlja diplomatsko predstavništvo konzularne naloge na
tistem delu ozemlja sprejemne države, ki ne spada na konzularno območje konzulata114.
Konzulati, ki delujejo v okviru DKP, in teh je večina v MZZ, opravljajo svoje naloge v
skladu z rezidenčno pristojnostjo predstavništva. Pri sklenitvi sporazuma in vzpostavitvi
diplomatskih odnosov je to sestavni del dogovora – sporazuma. V konzularni praksi so
najpogostejša vrsta konzularnega predstavništva generalni konzulati na čelu z generalnimi
konzuli. To je pogojeno s številnimi razlogi: državi si na ta način izkažeta večjo čast in
zaupanje; konzularno predstavništvo ima zaradi tega višji status in tudi temu ustrezno
večjo težo in simboličen pomen, kar je dostikrat zelo pomembno za učinkovitost
posameznih konzularnih potez; država pošiljateljica s tako prakso bolj motivira svoje
diplomatsko osebje; v večjih konzularnih središčih imajo taka predstavništva in njihovih
uslužbenci zaradi pravila prednostnega vrstnega reda med konzularnimi funkcionarji
različnih razredov oziroma rangov, izhodiščno boljši položaj in prednost v primerjavi s
predstavništvi nižje stopnje.
V posebnih okoliščinah lahko konzularni funkcionar s pristankom države sprejemnice
opravlja naloge zunaj svojega konzularnega območja115.
V primerih, ko konzulat sam vodi postopek in ne odloča o stvari, posreduje potrebno
dokumentacijo in morebitne zahtevke stranke centralnim organom oziroma ustreznim
upravnim enotam. Ti organi nato glede na stvarno oziroma krajevno pristojnost odločijo o
stvari in pošljejo odgovor konzulatom. Centralni organi, ne pa območni organi oziroma
območne organizacijske enote teh organov, imajo zato samo stvarno pristojnost.

večje število državljanov države pošiljateljice, kjer ima npr. svojo manjšino, ali če gre za tako
upravno enoto, ki meji na državo pošiljateljico itd. (Jazbec, 1997, str. 34).
111
Konzulat pokriva manjše oziroma ožje območje, npr. eno upravno enoto ali samo njen del, ter
ima temu primerno tudi manjši pomen in nižji rang osebja. Glede izvajanja konzularnih funkcij v
principu ni razlik, razen če je to posledica ustreznega dogovora med državama (Jazbec, 1997,
str. 35).
112
Vicekonzulat ima lahko samostojno področje delovanja ali pa deluje v okviru konzularnega
področja generalnega konzulata ali konzulata, odvisno od dogovora obeh držav in od tega, kdo je
sprejel njegov formalen ustanovitveni akt (vlada, MZZ) (Jazbec, 1997, str. 35).
113
Konzularni uradi delujejo v mejah konzularnega področja in v imenu generalnega konzulata ali
pa konzulata (Jazbec, 1997, str. 33–35).
114
20. člen ZZZ.
115
6. člen DKK.
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DKP, generalni konzulati in konzulati se podobno, kot je navedeno v opombi, pojavljajo v
številnih državah116. Število in lega pa sta odvisna od velikosti države ter pomembnosti
nekega področja za Slovenijo in slovenske državljane.
Pristojnost na področju konzularnih zadev pa ni tako jasno in popolno določena. V zakonu
o zunanjih zadevah (6. člen) v nujnih primerih državljanu, ki v tujini stalno ali začasno
prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more
vrniti v državo, lahko izda potni list tudi organ RS v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev. Enako velja za potni list za vrnitev in posmrtni potni list, ki ga izda isti
organ. Določene pristojnosti so konzulatu dane tudi v ZTOJ in v nekaterih drugih zakonih
(s področja carine, financ …). Ob določitvi primarne in jasne pristojnosti konzularnega
področja dela pa ostajajo še številne upravne zadeve, ki se le v določenem obsegu vodijo
na KO DKP in v bistvu gre za asistenco UE. Ne nazadnje pa lahko ugotovimo, da se
stvarna pristojnost v posameznih zadevah (npr. izdaja PL slovenskim državljanom –
postopek zajemanja biometričnih podatkov, začetni, osrednji in zaključni del postopka se
vodi v KO DKP, v tej zvezi bi lahko postavili obratno trditev, da UE nudi asistenco KO DKP)
širi in da se širijo področja konzularnih nalog, ki pokrivajo skoraj že vsa področja
delovanja UE.
O pritožbi zoper prvostopenjski organ je stvarno pristojno ustrezno ministrstvo. Kot
prvostopenjski organ je v našem primeru konzulat oziroma DKP in bi posledično lahko
rekli, da kot drugostopenjski organ nastopa ministrstvo za zunanje zadeve. Vendar pa ni v
vseh primerih tako. Glede na področje, o katerem je konzulat vodil postopek in je UE
odločila o stvari, se določi tudi pristojen organ. V primeru, ko konzulat vodi postopek v
zvezi s potnimi listinami, osebnimi izkaznicami in podobnim, bo na drugi stopnji odločalo
ministrstvo za notranje zadeve. V drugih primerih pa so pristojna druga ministrstva. Več o
tem glej v poglavju o pritožbah.

4.2.1 Dolžnost organa delovati v okviru svoje pristojnosti
V primeru devolucije in delegacije pristojnosti pomeni, da se organi ne morejo med sabo
dogovoriti o pristojnosti. Organ, ki je za zadevo pristojen mora to zadevo izvesti in odločiti
o stvari. Če prvostopenjski organ ne odloči o zadevi ali stvari v roku ali če se rok izteče,
organ pa ni odločil, ga višji organ opozori in mu določi nov rok. Če tudi v tem roku ne
odloči, mu lahko zadevo vzame in jo reši sam. Mora pa mu jo vzeti in rešiti sam, če bi bili
v tej zadevi ogroženi življenje in zdravje ljudi, človekovo naravno ali bivalno okolje, velika
premoženjska škoda.
116

Tako ima npr. Slovenija v Avstriji DKP na Dunaju, Generalni konzulat v Celovcu, pet Konzulatov
RS v Wagrainu, Gradcu, Innsbrucku, Linzu in Eisenstadtu. Nemčija ima npr. DKP v Berlinu,
Generalni konzulat v Münchnu, in tri Konzulate RS v Hamburgu, Potsdamu in Sulzbachu. V ZDA ima
RS dva Generalna konzulata v New Yorku in Ohiu in osem Konzulatov RS v Texasu, Koloradu,
Florida, na Havajih, v Kaliforniji, Georgii, Kansasu in Illinoisu.
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Primer odločanja po nepristojnem organu je takrat, ko organ prejme zahtevek, za
katerega ni pristojen in bi odstop pristojnemu organu že povzročil nevarne posledice. Tak
nepristojen organ opraviti vsa nujna dejanja nato pa odstopiti zadevo pristojnemu organu.
Do spora o pristojnosti oziroma kompetenčnega spora pa pride takrat, ko dvoje ali več
organov odklanja dolžnost odločanja o zadevi ali si lasti pravico odločanja117.
V sporu o pristojnosti bi odločalo MZZ v primeru, ko bi v eni državi bila 2 konzularna
predstavništva (npr. ZDA) vendar postopek vodi tisto predstavništvo s katerim je stranka
dejansko prva vzpostavila stik, ker obstaja predpostavka da glede na to, da DKP ne ležijo
blizu, da je to za stranko enostavneje118. Stranka pa pri tem nima pravice do pritožbe v
kolikor bi ministrstvo izdalo sklep o tem, da je pristojen drugi organ.
Instituti devolucije in delegacije, odločanje po nepristojnem organu in kompetenčni spor v
konzularni praksi niso pogosti in tako pravno niso v celoti uveljavljeni. Primeri, ki se na
tem področju pojavljajo se rešujejo avtoriteto navodil ZKD. Tem primerom pa nikakor ne
bi mogli reči spor.
V KO praksi so najpogostejši primeri, ko določen KO DKP začne postopek in uvede
postopek, drug KO DKP pa ga konča. V konkretnem primeru je na primer stranka podala
vlogo za začasno prebivanje na KO DKP v Moskvi, na pismeno in upravičeno željo stranke
pa se dovoljenje za začasno prebivanje izda na KO DKP v Zagrebu.

4.2.2 Uradne osebe, pooblaščene za vodenje postopka in za odločanje
Posamezna dejanja v postopku opravi in odloči v upravni zadevi le fizična oseba (ena
oseba pri organih z individualnim vodstvom ali več oseb pri kolegijskem organu), ki je
pooblaščen v imenu organa opraviti ta dejanja in odločiti v zadevi. Oseba, ki ima tako
pooblastilo, je uradna oseba, ki je v pravnem razmerju s tem organom119.
Uradni postopek vodi uradna oseba zaposlena pri organu. V upravnem postopku poznamo
3 uradne osebe:
1. predstojnik organa - v UE je načelnik UE, v KO DKP pa je to Konzul. Predstojnik
ima po samem zakonu pravico voditi upravni postopek in odločati o zadevi, razen v
primeru, ko nima ustrezne strokovne izobrazbe in opravljenega strokovnega izpita.
Če nima strokovnega izpita in predpisane izobrazbe mora postopek do izdaje
odločbe voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje.
2. Uradna oseba, ki ima od predstojnika organa pisno pooblastilo za vodenje
postopka in za odločanje

117
118
119

Androjna in Kerševan, 2006, str. 142.
Glej Jazbec.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 146–147.
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3. Uradna oseba, ki ima od predstojnika pisno pooblastilo za opravljanje procesnih
dejanj v postopku, brez pravice izdelati odločbo in take sklepe s katerimi bi se
končal postopek.
Pooblastilo za odločanje v upravnih stvareh in pooblastilo za vodenje postopka pred
odločitvijo oziroma za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku se lahko da
zaposlenemu z ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom, uredbo o izobrazbi in drugimi
predpisi, ter opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. (2. člen, Uredbe o
izobrazbi, ki jo morajo izpolnjevati zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem
postopku).
Odločba, ki jo je v upravnem postopku izdala uradna oseba, ki ni pooblaščena za izdajo
odločbe, je izpodbojna. Stranka jo lahko izpodbija s pritožbo, ker niso bila upoštevana
pravila postopka, ki bi lahko vplivala na odločitev v zadevi120.
Uradna oseba, ki izda odločbo ali opravi procesno dejanje, za katero nima pooblastila ali
ni mogla imeti pooblastila, to pomeni nezakonitost v postopku, zaradi česar se lahko dana
odločitev izpodbija v pritožbenem postopku, lahko pa se predlaga obnova postopka, če za
to kršitev izve po dokončnosti oziroma pravnomočnosti odločbe.
V skladu s 1. členom DKKO so opredeljene definicije konzularnega osebja121:
- Šef konzulata – s tem je mišljena oseba, ki je pooblaščena, da deluje v tem
svojstvu, in zato vodi konzulat ter opravlja vse funkcije, ki ji kot taki pripadajo na
osnovi ustrezne normative.
- Konzularni funkcionar – izraz pomeni vsako osebo, ki je pooblaščena za opravljanje
konzularnih funkcij. S tem so torej mišljeni konzuli vseh vrst (vključno s
konzularnimi šefi) in vse druge osebe, ki imajo tak status. Zunanji in statusni vidik
konzularnih funkcionarjev je najlažje razpoznaven po diplomatskem potnem listu
države pošiljateljice in konzularni izkaznici sprejemne države. Konzularni
funkcionarji uživajo konzularno imuniteto, privilegije in olajšave v polni meri, kot to
določa dunajska konvencija.
- Konzularni uslužbenec – izraz pomeni vsako osebo, ki opravlja administrativne in
tehnične zadeve kot svojo zaposlitev na konzulatu. To so npr. tajnice, prevajalke,
šoferji, varnostniki in drugo osebje, ki zaradi narave njihovega dela nimajo
konzularnega statusa in posedujejo zato službeni potni list države pošiljateljice in
120

Androjna in Kerševan, 2006, str. 151.
V DKKO so kot osebje opredeljeni tudi člani strežnega osebja in častni konzuli, vendar ti nimajo
možnosti kakor koli sodelovati v postopku. Član strežnega osebja – s tem izrazom je mišljena vsaka
oseba, ki je zaposlena pri domačih opravilih v konzulatu. V skladu s 16. členom Zakona o zunanjih
zadevah lahko predstavništva Republike Slovenije v tujini po potrebi in pod pogoji, ki jih določi
minister, sklepajo pogodbe z lokalnim osebjem za opravljanje spremljajočih dejavnosti ter
administrativno-tehničnih del. Lokalno osebje so tuji državljani ali državljani Republike Slovenije, ki
živijo v sprejemni državi.
Člani konzulata so konzularni funkcionarji, konzularni uslužbenci in člani strežnega osebja. Na
kratko bi lahko opredelili, da je konzulat sestavljen iz članov konzulata (glej Jazbec, str. 44).
121
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službeno izkaznico sprejemne države ter uživa temu primeren obseg imunitet,
privilegijev in olajšav, a ožjih od konzularnih funkcionarjev.
Konzularne postopke v praksi vodi konzularni funkcionar – generalni konzul, konzul ali
vicekonzul. V posameznih primerih konzularne postopke vodi tudi diplomat, pooblaščen za
vodenje konzularnih zadev na DKP. Pri izvajanju nalog mu pomaga konzularni uslužbenec.
Vsi konzularni uslužbenci so slovenski državljani z ustrezno stopnjo izobrazbe.
MZZ RS ima izdelane kadrovsko-sistemizacijske postopke, usklajene z DKK, zahtevami
ZUP in notranjimi pravnimi akti. V osnovi sta to Akt o sistemizaciji del in nalog ministrstva
in Pravilnik o pripravah za delo v tujini. S tem pravilnikom so določeni kadrovski postopki,
kandidatura, priprave in izbira kandidata za delo v tujini na KO DKP. Po določbah
Pravilnika, ob izpolnjevanju splošnih pogojev, morajo kandidati, ki kandidirajo za delo na
KO DKP, pred nastopom dela v tujini uspešno opraviti posebne teoretične in praktične
priprave in izpit iz vodenja upravnega postopka122.
Priprave za konzularne uslužbence potekajo v ZKD123 – matičnem sektorju in v vseh
direkcijah ter kabinetu in sekretariatu MZZ. Časovno so opredeljene od enega do treh
mesecev tako, da je polovica časa namenjena pripravam v matičnem sektorju. Priprave
vodi in spremlja vodja iz matičnega sektorja, v vsaki službi oziroma direkciji pa ustrezno
obvladovanje določenega področja dela potrdijo pristojni vodje služb. Po zaključku priprav
je kandidat dolžan izpisati nalogo s področja konzularnega dela, osnov poznavanja države
sprejema in bilateralnega sodelovanja ter predstaviti svoj program dela. Naloga se pošlje
122

Vodenje postopka in odločanje po uradni osebi, ki nima predpisane izobrazbe in strokovnega
izpita iz upravnega postopka. Zakon in na njegovi podlagi izdana uredba določata minimalne
pogoje o strokovnosti za uradno osebo, ki lahko vodi postopek in odloča v zadevi na podlagi
podeljenega pooblastila, prav tako pa tudi omejuje pravico predstojnika, da sam vodi postopek, če
teh pogojev ne izpolnjuje. Kršitev te določbe pomeni, da je v upravnem postopku opravljala
dejanja ali celo odločala oseba, ki ne izpolnjuje niti najnižje stopnje strokovnosti, ki bi po mnenju
zakonodajalca še upravičevala izvrševanje državne oblasti po tej osebi. Zato je treba šteti, da je v
takem primeru prišlo do bistvene kršitve pravil postopka, ki jo je mogoče uveljavljati v pritožbenem
postopku, pa tudi v obnovitvenem (7. toč. 260. člena ZUP) (Androjna in Kerševan, 2006, str. 152).
Izločitev uradne osebe iz postopka
V upravnem postopku je treba ugotoviti resnično stanje stvari in v ta namen ugotoviti vsa dejstva,
ki so pomembna za zakonito pravilno odločbo (8. člen ZUP). Zaradi pravilne uporabe zakona v
konkretni upravni zadevi je zato treba zagotoviti nepristranskost pri delu in odločanju v upravnem
postopku. Izločitev se lahko predlaga v postopku na 1. ali 2. stopnji ali v pritožbi zoper
prvostopenjsko odločbo, prav tako pa mora uradna oseba ves čas paziti, ali med postopkom niso
nastali razlogi izločitve.
V konzularni praksi se institut izločitve osebe iz postopka še ni uveljavil, praktično se ne beleži
primer take potrebe.
123
Na letnem konzularnem posvetu maja 2010 so bila konzularnim uslužbencem, ki so opravili
izpite iz vodenja konzularnega postopka, izdana pooblastila ministra za zunanje zadeve za vodenje
upravnega postopka na KO. Za tiste uslužbence, ki tega izpita niso imeli, pa je bilo organizirano
usposabljanje in omogočen pristop k izpitu, na podlagi tega so jim bila potem izdana pooblastila.
Predavanje in izpiti so bili organizirani v okvirju Upravne akademije. To je v zadnjih letih
najpomembnejši in pohvalni korak KS MZZ RS v uvajanju in upoštevanju upravnega postopka v
konzularnih postopkih.
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vsem sektorjem in direkcijam MZZ v pogled in mnenje za tem pa se zagovarja pred
komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki vseh služb in sektorjev v MZZ. Po uspešno
opravljenem zagovoru, ki se zaključi z mnenjem vseh prisotnih, Kadrovska služba izda
odločbo o izvajanju konzularnih del na določeni DKP. Konzularni uslužbenec se usposablja
en mesec in izključno v ZKD.
V pomoč konzularnemu delu so angažirani lokalno zaposleni uslužbenci. Lokalne
uslužbence usposablja konzul. Njihovo delo je namenjeno pomoči in nima nikakršnega
pooblastila ali možnosti odločanja.
Konzularno delo vodi in v konzularnem postopku odloča konzularni funkcionar – konzul, ki
ima ustrezno pooblastilo za vodenje upravnega postopka124. Njega nadomešča konzul ali
vicekonzul. V postopku lahko odloča tudi generalni konzul, kadar KO deluje v okviru
generalnega konzulata, vendar je tako odločanje izjemno redko. V konzularni praksi je
uveljavljen način, da se za vodjo KO DKP imenuje oseba v diplomatskem nazivu. S tem se
delovnopravno omogoči, da tak vodja konzulata opravlja tudi druge, predvsem
diplomatske naloge125.
Konzularni uslužbenci so za svoje delo dobro usposobljeni ter pripravljeni za izvajanje del
in nalog v KO DKP v tujini (za konzule veljajo naslednje zahteve: najmanj univerzitetna
izobrazba, družboslovne smeri, z državnim in diplomatskim izpitom ter izpitom za vodenje
upravnega postopka in izpitom aktivnega znanja dveh tujih jezikov – posebej jezika
države akreditacije, za konzularne uslužbence pa najmanj popolna srednja izobrazbena
pete stopnje in znanje jezika države akreditacije). Dobra usposobljenost pomeni, da so
usposobljeni za vse vrste konzularnega in diplomatskega dela. V tej zvezi nekoliko moti le
vrsta izobrazbe. Vsi konzuli namreč nimajo priporočljive pravne, upravne, ekonomske
smeri izobrazbe. Pojavljajo se tudi izobrazbene smeri politologije, sociologije … Podobno
je pri konzularnih uslužbencih s srednjo izobrazbeno stopnjo.

4.2.3 Pravna pomoč
Državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo javno pooblastilo za odločanje
v upravnih zadevah, morajo dajati drug drugemu pravno pomoč v upravnem postopku.
Pravna pomoč obsega opravljanje posameznih dejanj upravnega postopka (zaslišanje prič,
ogled stvari, dajanje posameznih podatkov in obvestil, dajanje izvedenskega mnenja itd.),
na zaprosilo organa, ki je pristojen za odločanje v konkretni stvari126. Pravno pomoč lahko
124

Po navodilih ZKO MZZ se na oglasni deski KO objavi ime in priimek vodstva KO in osebe, ki je
pooblaščena za vodenje upravnega postopka. Taka praksa je uvedena v skladu z določbami
Viznega zakonika EU.
125
39. člen ZTUJ. Konzularni nazivi, ki se uporabljajo v konzulatih in se primerjajo z diplomatskimi
nazivi, kot sledi: generalni konzul – pooblaščeni minister, minister svetovalec; konzul I. razreda –
prvi svetovalec; svetovalec – konzul – I. in II. sekretar; vicekonzul – III. sekretar; konzularni agent
– ataše.
126
Androjna in Kerševan, 2006, str. 156.
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zahteva organ, ki vodi postopek, kadar je treba opraviti procesno dejanje zunaj krajevne
pristojnosti tega organa oziroma/ali če zaprošeno dejanje spada v njegovo delovno
področje. Za pravno pomoč prosi organ s pisnim zaprosilom. Zaprosilo ima obliko dopisa.
Zaprošeni organ mora nuditi pravno pomoč čim prej, najkasneje pa v 30 dneh od dneva,
ko je bil zaprošen. Pravno pomoč si zagotavljajo državni organi med seboj. Niso pa
državni organi dolžni zagotavljati pravne pomoči organom lokalnih skupnosti127.
V praksi KO DKP je pravna pomoč dnevno opravilo. Najpogosteje je prisotna v postopkih
za začasno prebivanje v okviru zaprosil za zaslišanje, prisotna pa je tudi v drugih
konzularnih postopkih (vročitve, sprejemi …). Število pomoči je tako vezano na število
zadev s področja tujcev, predvsem na področju začasnih prebivanj. Ker je teh zadev
največ v državah nekdanjih republik SFRJ, so s temi zadevami najbolj obremenjeni KO
DKP na jugozahodnem Balkanu.
Tudi pravna pomoč sodiščem je v praksi KO DKP zelo pogosta. Gre za primere vročitev
sodnih spisov, primere izvedbe posameznih sodnih dejanj (npr. potrditev
pravnomočnosti), se pa pojavljajo tudi primeri v okviru pomoči slovenskim državljanom, ki
prestajajo zaporne kazni v tujini (npr. Ministrstvo za pravosodje prosi prek KO DKP za
ekstradikcijo oziroma izročitev v državi sprejema zaprtega slovenskega državljana). Sodna
zaprosila za pomoč so pogostejša v primerih, kadar Slovenija z državo sprejema nima
sklenjenega sporazuma o sodelovanju na tem področju, in v primerih podanih zaprosil za
pravno pomoč, na katere se organi sprejema ne odzivajo.

4.3 STRANKE
Temeljna subjekta upravnega postopka, brez katerih upravnega postopka ne more biti,
sta organ (npr. upravni organ, v našem primeru konzulat) in stranka (aktivna stranka – na
zahtevo katere je uveden postopek za uveljavitev pravice; in pasivna stranka, ki je oseba
zoper katero teče upravni postopek, v katerem ji je treba naložiti obveznost)128. Stranka je
lahko fizična ali pravna oseba, ki v postopku uveljavlja svoje pravice in pravne koristi
oziroma ji organ nalaga določeno obveznost.
Stranke KO DKP so državljani Slovenije, tujci, državljani države sprejema ali tretje države
in stranke, ki uživajo diplomatsko imuniteto, vojaki in policisti. V konzularnem postopku
nastopajo vse vrste strank.
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 159. Za pravno pomoč lahko upravni organ zaprosi tudi
sodišče, ki je dolžno nuditi pravno pomoč ter celo izročiti sodni spis po pravilih o sodiščih in
sodnem redu. Za pravno pomoč lahko zaprosijo organi tujih držav. Naš organ pa bo temu organu
zagotovil pravno pomoč. Domači organi komunicirajo s tujimi prek MZZ. Neposredno komuniciranje
je mogoče samo, kadar tako možnost predvideva mednarodna pogodba (7. odst. 34. člena ZUP).
128
Glej Androjna in Kerševan, 2006, str. 160.
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Pravne osebe, stranski interventi129, zakoniti zastopniki130 (predvsem kot starši), začasni
zastopniki131, skupni predstavniki132 in pooblaščenci133 v konzularnem postopku nastopajo
zelo redko, v obstoječi konzularni praksi pa njihova udeležba ne kaže posebnosti oziroma
specifičnosti v odnosu do postopka v UE.
Lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati fizične in pravne osebe, da bi lahko bile stranke
oziroma stranski udeleženci v postopku, so naslednje:
- Pravna sposobnost oziroma sposobnost biti stranka v upravnem postopku je
sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem
129

Stranski udeleženec (intervient) se udeležuje že začetega postopka zaradi varstva svojih pravic
in pravnih koristi. Stranski udeleženec je lahko oseba, ki izkaže pravni interes. Brez izkazovanja
pravnega interesa določeni osebni ni mogoče priznati položaja stranskega udeleženca. Oseba, ki ji
je priznan položaj stranskega udeleženca v upravnem postopku, ima v tem postopku enake pravice
in dolžnosti kot stranka.
130
Stranka lahko v upravnem postopku nastopa sama, če ima opravilno sposobnost. Če pa
opravilne sposobnosti nima, je lahko stranka v postopku, vendar nastopa v postopku po svojem
zakonitem zastopniku. V konzularnem postopku se z zakonitimi zastopniki srečujejo predvsem, ko
starši uveljavljajo zakonite pravice svojih mladoletnih otrok (npr. izdaja začasnega potnega lista
zaradi izgube). V drugih primerih so zakoniti zastopniki stranke v konzularnem postopku zelo reki.
131
Začasni zastopnik se postavi stranki, kadar je v postopku treba opraviti nujna dejanja, pa
stranka nima zakonitega zastopnika ali je nedosegljiva ali če je nedosegljiv njen pooblaščenec
oziroma zakoniti zastopnik. Začasni zastopnik opravlja dejanja samo toliko časa, da v postopek
vstopi stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. Konzulati ne vodijo postopkov, v katerih
bi bilo treba opraviti nujna dejanja v postopku, ki jih ne bi bilo mogoče odložiti. Postopki so veliko
bolj enostavni in se večinoma začnejo na zahtevo stranke. V primeru, ko vodi postopek UE
(npr. razlastitev zemljišča), lahko UE zaprosi konzulat, da vzpostavi stik s stranko. V tem primeru
pa UE stranki, ki ni dosegljiva, postavi začasnega zastopnika. Dejanja, ki se opravijo po začasnem
zastopniku, so za stranko zavezujoča.
132
Skupnega predstavnika lahko zahteva organ, če v postopku nastopa več strank z istovetnimi
zahtevki, ki jih bo potem predstavljal in zastopal v postopku. Če stranke tega ne storijo, pa jim
lahko organ postavi skupnega predstavnika oziroma pooblaščenca. Skupni predstavnik je ena od
strank od trenutka, ko ga postavijo, pa tudi njihov pooblaščenec. Tako so postopali slovenski KO
DKP, ko je še bilo mogoče uvesti postopek za izdajo skupnega potnega lista. Danes slovenska in
EU zakonodaja skupinskega potnega lista ne poznata več.
133
5. odst. 53. člena ZUP. Stranka, ki je opravilno sposobna, lahko nastopa v postopku sama ali pa
si najame pooblaščenca za zastopanje. Pooblaščenec je oseba, ki ji stranka, da pooblastilo za
zastopanje in je torej postavljena po volji stranke. Pooblaščenec dobi položaj pooblaščenca s tem,
da mu stranka da pooblastilo, ki je lahko splošno ali posebno. Da je pooblaščenec stranke lahko pri
organu izjavi tudi oseba, ki nima pooblastila in ni družinski član, če lahko uradna oseba nedvoumno
sklepa, da je ta oseba strankin pooblaščenec. Taka oseba lahko opravi dejanja zastopanja ali vloži
vlogo na zapisnik, če naknadno predloži pisno pooblastilo. Stranka lahko pooblastilo vsak čas
prekliče, pooblaščenec pa se lahko pooblastilu odpove, ne more pa se mu odpovedati med
opravljanjem posameznega dejanja v postopku.
Obveznega zastopanja po pooblaščencu ZUP ne pozna, razen če stranka, ki stalno živi v tujini,
uveljavlja v RS kakšno pravico v upravnem postopku; taka stranka mora imeti pooblaščenca v tem
postopku, če iz kakršnih koli razlogov ne more osebno sodelovati v postopku.
Razmerje med pooblastiteljem (stranko) in pooblaščencem temelji na medsebojnem dogovoru.
Pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku se lahko da (59. člen ZUP) pisno v obliki posebne
zasebne listine (pogodbe, ki jo podpišeta pooblastitelj in pooblaščenec) ali ustno na zapisnik.
Pooblastilo se predloži k predmetnim spisom.
V konzularnem postopku se pooblaščenec pojavlja zelo redko. Najpogosteje v postopkih, ko
zastopa mož ženo ali straši odrasle otroke. Pooblaščenec se v postopku izkaže s pisnim
pooblastilom in na tem področju nekih posebnosti v odnosu do prakse upravnih enot, predvsem
zaradi redkosti uporabe instituta, ni.
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postopku. To sposobnost pridobi fizična oseba z rojstvom, pravna oseba pa z
vpisom v sodni register.
Opravilna oziroma poslovna sposobnost je sposobnost osebe, da z dejanji lastne
volje nase prevzame pravice in obveznosti. Zaveda se svojih dejanj in ravnanj in
prevzema obveznosti ter lahko samostojno nastopa in opravlja dejanja v upravnem
postopku. Polno poslovno sposobnosti pridobi oseba s polnoletnostjo. Po odločbi
sodišča se lahko polnoletni osebi odvzame poslovna sposobnost, če zaradi telesnih
ali duševnih napak ni sposobna sama skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.
Stvarna legitimacija je upravičenje ali obveznost, ki jo določeni osebi priznava ali
nalaga zakon ali podzakonski predpis.

Organ mora po uradni dolžnosti ves čas postopka paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka,
lahko stranka v postopku in ali procesno nesposobno stranko zastopa njen zakoniti
zastopnik. Če v postopku nastopa stranka, ki ni procesno sposobna, pa je ne zastopa
zakoniti zastopnik, so bila bistveno kršena pravila postopka, kar je lahko razlog za obnovo
postopka (10. tč. 260. člena ZUP)134.
Procesna sposobnost vselej predpostavlja obstoj pravne sposobnosti. Če v postopku
nastopa tujec, se šteje za opravilno sposobnega (in s tem tudi procesno), če je opravilno
sposoben po našem pravu.
Pravna oseba ima prvo in tretjo sposobnost, druge nima, ker jo zagotavlja prek svojih
predstavnikov oziroma zastopnikov135.
V konzularnih postopkih je najpogostejša stranka pravno in poslovno sposobna fizična
oseba državljan Slovenije, tujec državljan države sprejema ali tujec državljan tretje
države. Kot stranka se pojavlja tudi fizična oseba z diplomatsko imuniteto.
Pravne osebe in stranski udeleženci se kot stranke ne pojavljajo. To je tudi razumljivo, saj
so upravne zadeve, ki se obravnavajo v konzularnem postopku, najpogosteje povezane z
osebo ali njeno osebno pravico in dolžnostjo. Postopki tako niso vezani na pravice pravnih
oseb in ne tretjih oseb, ki bi lahko izkazovale upravičenost stranskega interventna.

Primer iz prakse:
Stranka v konzularnem postopku
V konzularnem postopku z namenom začasnega prebivanja v RS, v skladu z ZTUJ,
nastopa delodajalec, ki v RS izkaže svoj interes po zaposlitvi tujca. V ta namen pridobi
zanj delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev tujca, sklene s tujcem pogodbo o delu,
zagotovi tujcu bivanje v RS ... Zbrano dokumentacijo delodajalec pošlje delavcu – tujcu v
tujino. Tujec po sprejemu dokumentacije vloži na KO vlogo za začasno prebivanje z
134
135

Androjna in Kerševan, 2006, str. 175.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 141.
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namenom dela v RS. K vlogi priloži vso dokumentacijo, ki mu jo je poslal delodajalec.
Stvarno legitimirana stranka v predmetnem postopku je delodajalec, ki ima po stvarni
legitimaciji interes. Delavec – tujec nastopa kot stranski udeleženec, ki vlaga vlogo. Glede
na stanje stvari pa bi lahko bil po ZUP stranka tudi delavec – tujec. Primer kaže na
nedoločenost kdo je stranka v tem postopku in kdo je stranski udeleženi.

4.3.1

Stranke z diplomatsko imuniteto

Pravila upravnega postopka veljajo v enaki meri za postopek, v katerem je stranka
slovenski državljan ali tujec (tuja fizična ali pravna oseba). Zato veljajo pravila o
pristojnosti domačih (torej slovenskih organov) tudi v zadevah, v katerih je stranka tuj
državljan ali oseba brez državljanstva. Ne veljajo pa ta pravila v zadevah, v katerih je
stranka tuja država, mednarodna organizacija ali tujec, ki uživa v Sloveniji imunitetno
pravico. V takih primerih veljajo pravila mednarodnega prava, ki jih je priznala naša
država136.
Stranke z diplomatsko imuniteto pogosteje nastopajo v postopku pred upravno enoto, kot
v konzularnem postopku. V konzularni praksi se ti primeri pojavljajo v okviru združitve
družine diplomatov akreditiranih v Sloveniji. Na primer tuj diplomat, akreditiran v Sloveniji,
prosi za začasno prebivanje v Sloveniji za očeta in na podlagi možnosti odda vlogo za
združitev družine na KO DKP.

Primer iz prakse (Podgorica 2008):
Oseba z diplomatsko imuniteto v konzularnem postopku
Tujec – diplomat, akreditiran v RS, je zaprosi UE za izdajo dovoljenja za nošenje in posest
športnega in lovskega orožja. UE je o vlogi obvestila MZZ RS in zaprosila za mnenje. MZZ
je vlogo odstopilo pristojni KO DKP z naročilom, da ugotovi recipročnost v predmetnih
zadevah. KO je z diplomatsko noto obvestilo o primeru MZZ države sprejema ter zaprosil
za mnenje in reciprociteto v predmetnih zadevah. MZZ države sprejema je odgovorilo, da
reciprocitete v skladu s svojo zakonodajo ne more zagotavljati. V skladu z odgovorom
države sprejema je MZZ prenesel odgovor UE ter dal negativno mnenje glede izdaje
dovoljenja za nošenje in posest orožja. Na tej podlagi je UE zavrnila izdajo dovoljenja.

4.3.2 Zastopniki stranke
»Zastopnik je vsaka procesno oziroma poslovno sposobna fizična oseba, ki v imenu
stranke in na njen račun opravlja dejanja v upravnem postopku. Opravljena dejanja
učinkujejo, kot bi jih bila opravila stranka sama. Glede na to, ali pooblastilo za zastopanje
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 141.
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temelji na zakonu ali na pogodbi, razlikujemo dve vrsti zastopnikov: zakonitega ali
nujnega zastopnika in pogodbenega zastopnika oziroma pooblaščenca137.
Stranka lahko v upravnem postopku nastopa sama, če ima opravilno sposobnost oziroma
če te nima, lahko v postopku nastopa kot stranka le po svojem zakonitem zastopniku.
Starši so po zakonu zakoniti zastopniki mladoletnih otrok, zato se v konzularnem postopku
z zakonitimi zastopniki srečujejo predvsem, ko starši uveljavljajo zakonite pravice
mladoletnih otrok (npr. izdaja začasnega potnega lista zaradi izgube). V drugih primerih
so zakoniti zastopniki stranke v konzularnem postopku zelo redki.
Zastopnika lahko stranki postavi tudi organ, ki vodi upravni postopek. Začasni zastopnik
se postavi stranki, kadar je v postopku treba opraviti nujna dejanja in:
- stranka nima zakonitega zastopnika oziroma je ta nedosegljiv;
- kadar je prebivališče stranke neznano in nima pooblaščenca;
- stranka ni fizična oseba in nima zakonitega zastopnika, predstavnika ali
pooblaščenca.
»Če tega nujnost zadeve ne narekuje, bo organ, ki vodi upravni postopek, zahteval od
centra za socialno delo, naj procesno nesposobni stranki postavi skrbnika oziroma od
pravne osebe, naj imenuje svojega zastopnika, predstavnika oziroma pooblaščenca. V
upravnem postopku velja namreč načelo, da je treba strankam omogočiti, da se
udeležujejo postopka ter da varujejo svoje pravice in pravne koristi z učinkom
sodelovanja. O postavitvi začasnega zastopnika procesno nesposobni stranki obvesti
organ, ki vodi upravni postopek, center za socialno delo138, medtem ko sklep o postavitvi
začasnega zastopnika osebi, katere prebivališče je neznano, razglasi na oglasni deski in v
informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje139.
Konzulati na splošno ne vodijo postopkov, v katerih bi bilo treba opraviti nujna dejanja v
postopku. Postopki so veliko bolj preprosti in se večinoma začnejo na zahtevo stranke. Ko
vodi postopek UE (npr. razlastitev zemljišča), lahko ta konzulat zaprosi, da vzpostavi stik s
stranko. Če je prebivališče stranke v tujini neznano, postopek z dodelitvijo začasnega
zastopnika in s tem obvestitve centra za socialno delo izvede upravna enota. Dejanja,
izvedena na ta način, so vse do trenutka ugotovitve strankinega prebivališča za stranko
zavezujoča.
Stranka, ki je opravilno sposobna, lahko nastopa v postopku sama ali pa si najame
pooblaščenca za zastopanje. Pooblaščenec je oseba, ki ji stranka da pooblastilo za
zastopanje in je torej postavljena po volji stranke. Pooblaščenec dobi položaj
pooblaščenca s tem, da mu stranka da pooblastilo, ki je lahko splošno ali posebno. Da je
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 180.
212. člen, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 184.
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pooblaščenec stranke lahko pri organu, izjavi tudi oseba, ki nima pooblastila in ni družinski
član, če lahko uradna oseba nedvoumno sklepa, da je ta oseba strankin pooblaščenec.
Taka oseba lahko opravi dejanja zastopanja ali vloži vlogo na zapisnik, če naknadno
predloži pisno pooblastilo. Stranka lahko pooblastilo vsak čas prekliče, pooblaščenec pa se
lahko pooblastilu odpove, ne more pa se mu odpovedati med opravljanjem posameznega
dejanja v postopku.
Obveznega zastopanja po pooblaščencu ZUP ne pozna, razen če stranka, ki stalno živi v
tujini, uveljavlja v RS kakšno pravico v upravnem postopku; taka stranka mora imeti
pooblaščenca v tem postopku, če iz kakršnih koli razlogov ne more osebno sodelovati v
postopku (5. odst. 53. člena ZUP)140.
Razmerje med pooblastiteljem (stranko) in pooblaščencem temelji na medsebojnem
dogovoru. Pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku se lahko da141 pisno v obliki
posebne zasebne listine (pogodbe, ki jo podpišeta pooblastitelj in pooblaščenec) ali ustno
na zapisnik. Pooblastilo se predloži k predmetnim spisom.
V konzularnem postopku se pooblaščenec pojavlja zelo redko. Najpogosteje v postopkih,
ko zastopa mož ženo ali starši odrasle otroke. Pooblaščenec se v postopku izkaže s pisnim
pooblastilom in na tem področju nekih posebnosti v odnosu na prakso upravnih enot,
predvsem zaradi redkosti uporabe instituta, ni.

4.4 KOMUNICIRANJE MED ORGANOM IN STRANKO
4.4.1

Jezik v postopku

Ustava RS določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina. Na območjih, na katerih živita
italijanska in madžarska narodna skupnost, sta v enakopravni uradni rabi tudi italijanščina
in madžarščina142. Upravni postopek se skladno z Ustavo vodi v slovenskem, italijanskem
in madžarskem jeziku. V slovenščini in jeziku obeh narodnostnih manjšin se vlagajo vloge,
pišejo odločbe, sklepi, zapisniki, uradni zaznamki in druga pisanja ter vodijo vsa
postopkovna dejanja143. Stranki, ki ne razume slovenskega in ne jezika obeh narodnostnih
manjšin, organ ni dolžan prevajati svojih dopisov, vabil, pojasnil ali izdanih aktov v jezik,
ki ga razume. Stranka si mora prevode zagotoviti sama.144
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 187.
59. člen ZUP.
142
11. člen Ustave RS. Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, na katerih živita
italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.
143
1. odst. 62. člena ZUP.
144
Androjna in Kerševan, 2006, str. 194.
141
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Nekatera pravila o uporabi tujega jezika vsebuje tudi področna zakonodaja145. Stranke
imajo pravico v postopku uporabljati svoj jezik in spremljati potek postopka po tolmaču,
če ne znajo jezika, v katerem teče postopek. Uporaba svojega jezika in pisave je eno od
poroštev za pravilno ugotovitev dejstev, ki so pomembna za izdajo zakonite odločbe146.
Tujcu pripada ta pravica na podlagi 62. člena Ustave RS, ki določa »Vsakdo ima pravico,
da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopku pred državnimi in drugimi
organi, ki opravljajo javno službo uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določa
zakon«147.
Kršitev pravil o uporabi jezika v postopku pomeni absolutno bistveno kršitev pravil
postopka, zaradi česar je treba odločbo odpraviti (5. tč. 2. odst. 237. člena ZUP)148.
Uporaba jezika v konzularnem postopku v tujini le v osnovi poteka v skladu z Ustavo in
ZUP. Uporaba uradnega slovenskega jezika namreč ni vedno mogoča. Izjemno pogosti so
namreč primeri, ko slovenski državljani ne znajo slovenskega jezika ali ga ne znajo v
zadovoljivi funkcionalni sposobnosti, da bi vstopili v postopek. Da bi se taki postopki lahko
začeli in tudi končali, se v postopku najpogosteje uporablja jezik države sprejema ali drug
jezik, ki ga stranka razume ali lahko razumljivo uporablja. Obrazci pa so zaradi lažjega
razumevanja in poslovanja konzulata pisani v dneh jezikih (v slovenskem jeziku in v večini
primerov – jeziku države sprejemnice).
Konzulat v primerih, ko vloga ni oddana v slovenskem, madžarskem ali italijanskem jeziku,
ne ravna tako, kot je predvideno za ravnanje z nepopolno oziroma pomanjkljivo vlogo, če
vloga ni vložena v uradnem jeziku149. V primeru vložitve vloge na konzulatu, ki ni v
uradnem jeziku, konzulat te zaradi pomanjkljivosti oziroma nepopolnosti ne zavrže,
temveč stranki ponudi pomoč pri izpolnitvi vloge in drugih dejanjih v postopku. Kljub temu
pa prihaja do primerov, ko tolmač ni prisoten pri zaslišanju stranke, stranka pa po
opravljenem razgovoru podpiše zapisnik v jeziku, ki ga ne razume).
Tako prilagajati se mora konzularni uslužbenec, ki vodi postopek (konzul ali konzularni
uslužbenec). Uporaba prevajalca oziroma tolmača v postopku ni pogosta praksa in je
otežena. Uradnih prevajalcev slovenskega jezika v tujini je malo, obstajajo pa tudi ovire,
kot so stroški prevajalca, kakovost prevodov je slaba in drugo.
Konzularni postopek s tujci poteka v jeziku države sprejema ali jeziku, ki ga tujec razume.
Glede prilagajanja pri uporabi jezika se mora odločati konzularni uslužbenec sam.
Isti problem se pojavlja pri predlaganju vlog in izpolnjevanju obrazcev. Tudi v teh primerih
brez neposredne pomoči konzula ali konzularnega uslužbenca ne gre.
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Primer iz prakse:
Uporaba slovenskega jezika v konzularnem postopku
V konzularni praksi je zelo pogosto, na vseh KO DKP v tujini, da slovenski državljani – s
stalnim bivališčem v tujini ali zamejci, ne znajo slovenskega jezika. To je prisotno še zlasti
med Slovenci, ki že drugo ali tretjo generacijo živijo v tujini. Med temi je zelo veliko
primerov, ko posamezniki še nikoli niso bili v Sloveniji. V nekoliko blažji obliki se pojavljajo
primeri, ko Slovenci sicer govorijo slovensko, ne razumejo pa vsebine in namena
posameznih vlog (funkcionalno neznanje jezika), kar zahteva podrobna pojasnila in pomoč
pri izpolnjevanju oziroma sestavi vsebine.150
Konzularni postopki s tujci potekajo v jeziku, ki ga tujci razumejo. V tujini je zelo redek
primer, da tujec govori slovensko ali jezik ene od slovenskih manjšin. Da bi se ti postopki
lahko začeli in tudi končali, se v postopku najpogosteje uporablja jezik države sprejema ali
drug jezik, ki ga stranka razume ali lahko razumljivo uporablja. V nekaterih postopkih je to
posebej zapleteno in v skladu s pravili ZUP delikatno.
Primer iz prakse:
Zaslišanje tujca v konzularnem postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje
Konzularni uslužbenec opravi zaslišanje v jeziku, ki ga tujec razume. O zaslišanju izdela
zapis v slovenskem jeziku. V praksi to poteka, na primer zaslišanje v ruskem, angleškem,
makedonskem jeziku, zapis pa se izdela v slovenskem jeziku. Zapis v slovenskem jeziku
stranka podpiše. Stranka tako podpiše vsebino, ki je ne razume. Podobno je ob vročitvi
uradnega pisanja v slovenskem jeziku, ki ga stranka ne razume (sprejem odločbe), nima
pa možnosti uradnega prevajalca. V konzularnih postopkih se v teh primerih uvaja različna
praksa, na primer, da se zapisnik zapiše v obeh jezikih oziroma da konzularni uslužbenec
stranki prevede uradno pisanje. V teh primerih se v osnovi pojavi problem varstva pravice
stranke.

4.4.2 Komuniciranje (občevanje organov in strank)
Vloge so zahteve, prošnje, predlogi, prijave, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi
se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe151. Vsebina vlog
je različna. Vlogo kot zahtevo, da stranka, kadar zahteva npr. uvedbo upravnega postopka
zaradi uveljavitve kakšne pravice oziroma pravne koristi ali oprostitve kakšne
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obveznosti152. Za vlogo se šteje tudi obrazec, ki se uporablja v posameznem postopku.
Vlogo kot predlog da stranka tedaj, kadar zahteva izvedbo kakšnega dejanja v
postopku153.
Po zunanji obliki je vloga pisna ali ustna154. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali
natisnjena na papir, obrazec ali drug ustrezen nosilec, na katerem lahko stranka izrazi
svojo izjavo (vloga, ki je napisana, izročena, vročena po faksu ali elektronskem mediju).
Ustna vloga se da praviloma na zapisnik. Zapisnik se sestavi o vseh ustnih izjavah
stranke155. O takih ustnih strankinih zahtevah, o katerih se odloča po skrajšanem
postopku, ni treba sestavljati zapisnika, če se jim ugodi, temveč zadostuje, da se take
zahteve na predpisan način evidentirajo156. Posebna oblika ustne vloge je telefonska vloga
ali vloga, ki jo daje stranka v neformalni obliki po elektronski poti (npr. elektronska pošta
brez posebnega elektronskega certifikata). Ker pa je v takem primeru lahko vprašljiva tudi
identiteta posameznika, je treba za formalno vložitev vloge vselej naknadno pozvati, da jo
predloži na formalen način v popolni obliki157.
Vloge na konzulatih se večinoma vlagajo osebno in le redko po pošti. Osnovna
komunikacija tako poteka na sedežu oddelka. Na samem konzulatu pa se stranko opozori,
o nepopolni oziroma pomanjkljivi vlogi, ki jo stranka na licu mesta dopolni. Resničnost
podatkov in da je oseba stranka v postopku, ter da so osnovni podatki na obrazcu
resnični, stranka dokazuje z osebnim dokumentom.
Zaradi lažjega vročanja in komuniciranja s stranko konzulati pri oddaji vloge vedno
poberejo tudi vse kontaktne podatke stranke. Prijavno-odjavna služba v vseh državah ne
deluje na zadovoljivi ravni zato jim ti podatki pomagajo, da pri rešeni vlogi ponovno
vzpostavijo stik s stranko.
Vloga se izroči organu, ki je pristojen za sprejem; vloži se lahko vsak delavnik med
poslovnim časom, po elektronski pošti pa ves čas. Organ, ki je pristojen za sprejem vloge
oziroma ustnega sporočila, je dolžan sprejeti vlogo v fizični obliki, ki se mu izroči, oziroma
vzeti ustno sporočilo na zapisnik oziroma predpisan ali drugače pripravljen obrazec in pri
tem ugotoviti istovetnost vložnika, razen v primerih, ko je vložnik uradni osebi osebno
znan. Uradna oseba, ki sprejme vlogo v fizični obliki oziroma vzame ustno sporočilo na
zapisnik oziroma na zapisan ali drugače pripravljen obrazec, mora vložniku na njegovo
ustno zahtevo potrditi sprejem. Za tako potrdilo se ne plača taksa (2. odst. 65. člena
ZUP)158.
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Ko organ sprejme vlogo stranke po pošti, jo pogleda, ali je zanjo pristojen in če je
pristojen, jo sprejme. Če vloga ni popolna, zahteva njeno dopolnitev. Če organ ugotovi,
da za vlogo ni pristojen krajevno ali stvarno, vlogo nemudoma odstopi pristojnemu
organu in o tem obvesti stranko159. Če pa ne more ugotoviti, kateri organ je pristojen,
vlogo s sklepom zaradi nepristojnosti zavrže in ta sklep pošlje stranki. Zoper ta sklep je
dovoljena posebna pritožba160. Če organ sprejme vlogo tako, da jo stranka izroči pri
organu ali želi dati na zapisnik, organ ugotovi, ali je za tako vlogo pristojen. Če je, jo
sprejme, če pa ni pristojen, stranko napoti k pristojnemu organu. Če stranka vztraja naj
organ sprejme vlogo, jo mora sprejeti, nato pa izda sklep, s katerim vlogo zavrže. Če je
vloga tako pomanjkljiva, da je ni mogoče obravnavati organ v 5 dneh od dneva prejema
vloge zahteva od vlagatelja, naj vlogo dopolni. Vlagatelju v zahtevi za dopolnitev natančno
navede, v čem je vloga pomanjkljiva in kakšna dokazila ali priloge mora priložiti. Organ
stranki določi rok, do kdaj mora vlogo dopolniti. Ta rok ni prekluziven – zamuden, zato ga
lahko organ stranki na njeno zahtevo podaljša. Če vlagatelj vloge v tem roku ne dopolni,
organ izda sklep, s katerim vlogo zavrže, ker ni sposobna za obravnavanje.
Če je vloga vezana na rok vložitve in je prispela k organu v roku, vendar je nepopolna
(nima npr. vložnikovega podpisa ali druge sestavine, ki je predpisana za njeno vsebino) in
je organ zahteval njeno dopolnitev, dopolnitev pa je bila izvedena po roku za vložitev, se
taka vloga glede pravočasnosti vložitve šteje od dneva vložitve prve vloge, glede izdaje
odločbe pa rok teče od dneva dopolnjene vloge. Če je v vlogi več zahtevkov, organ
prejme tiste zahtevke, za katere je pristojen, druge pa odstopi pristojnemu organu. V
vlogi je navadno naveden zgolj en zahtevek, npr. zahteva za izdajo potnega lista za
vrnitev, zato ne prihaja do situacij, ko konzulat sprejme tiste zahtevke, za katere je
pristojen, druge pa bi poslal v reševanje drugim organom, npr. UE, ali pa se zahtevki
opirajo na isto ali podobno dejansko stanje in isto ali podobno pravno podlago (zahteva za
pridobitev posmrtnega potnega lista in dovoljenje za prevoz posmrtnih ostankov). Če je
vloga brez podpisa ali celo brez imena, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. Organ
mora poskusiti ugotoviti, kdo je vlogo vložil. In če domneva, kdo, ga mora pozvati in
zahtevati, naj vlogo podpiše. Kar se na konzulatih v tujini načeloma ne dogaja, ker kot je
bilo že predhodno omenjeno, večino vlog stranke izpolnijo na samem konzulatu, hkrati pa
je iskanje strank oteženo zaradi slabega delovanja prijavno-odjavne službe. Če je vloga
vezana na rok vložitve in je prispela k organu v roku, vendar je nepopolna in je organ
zahteval njeno dopolnitev, vendar je dopolnjena po izteku roka za vložitev, se taka vloga
glede pravočasnosti vložitve šteje od dneva vložitve prve vloge, glede izdaje odločbe pa
rok teče od dneva dopolnjene vloge.
O vseh vsebinskih ali procesnih zadevah v zvezi z vlogo lahko odloča le tisti organ, ki je
pristojen za obravnavanje zadeve. Nepristojni organ je glede ravnanja s tako vlogo
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omejen zgolj na tista ravnanja, ki so potrebna, da se ugotovi, kateri organ je pristojen za
odločanje o zadevi, in da se mu taka vloga lahko čim prej pošlje161.
Za obravnavanje vloge v upravnem postopku ni pomemben njen naziv, temveč je
odločilno tisto, kar vloga vsebuje. Vloga mora imeti vse, kar je potrebno, da se lahko
obravnava (predpisane formalne sestavine). Če poseben zakon ne določa drugače, mora
vsebovati: naziv organa, kateremu se pošilja; zadevo, katere se vloga tiče; na kratko
opredeljen zahtevek; ime in priimek, naslov vlagatelja oziroma naziv pravne osebe;
dokaze, ki kažejo na utemeljenost zahtevka; podpis vlagatelja; kraj in datum; če je
vlagateljev več pa podpise vseh vlagateljev. Napisana je lahko lastnoročno ali na stroj.
Zakon lahko predpisuje, da mora imeti vloga poleg splošnih podatkov, določene sestavine
ali da mora biti vložena na predpisanem obrazcu. Če stranka ne vloži vloge s predpisanimi
sestavinami ali na predpisanem obrazcu, jo organ opozori, naj vloži na obrazcu s
sestavinami. Če tega ne stori, lahko vlogo organ zavrže le, če nima vseh predpisanih
podatkov oziroma prilog.
Za nekatere postopke imajo konzulati že vnaprej natisnjene obrazce, ki jih stranka izpolni.
ZUP namreč predvideva, da poleg splošnih podatkov, ki jih mora vsebovati vsaka vloga,
lahko posamezni materialni predpisi določajo, da mora imeti še druge podatke. Pravilnik o
prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov v prilogi določa podatke, ki jih
mora vsebovati posmrtni potni list. Poleg nekaterih zgoraj predpisanih sestavin mora
vsebovati tudi datum, kraj in vzrok smrti, transportno sredstvo, s katerim se opravlja
prevoz, kraj in država, v katero je namenjen prevoz, in kraj prehoda državne meje.
Na obrazcu vloge za izdajo potnega lista za tujce pa je treba pripeti še fotografijo.
Kot smo že predhodno ugotovili, je gospodar postopka v nekateri primerih konzulat, lahko
pa so gospodarji postopka drugi državni organi (večinoma UE). V primerih, ko konzulat ni
gospodar postopka, je kljub temu pristojen za vročanje, ugotavljanje popolnosti vloge,
pristojnosti organov, kontaktiranja stranke ipd. To pomeni, da vloge, pri katerih konzulat
ni pristojen za reševanje, sprejme in jih pošlje pristojnemu organu v RS, sam pa kljub
temu opravlja določena procesna dejanja (npr. zaslišanje stranke). Glede na to, da je jezik
postopka v večini primerov jezik države sprejema, stranka zaradi lažjega postopka
komunicira s konzulatom. Konzulat sprejme vse vloge ne glede na to, ali je za njih
pristojen ali ne, oziroma tudi če stranka ne želi dopolniti oziroma je pomanjkljivo zapisana.
Vloge se v konzularnem postopku sprejmejo v skladu z ZUP na različne načine.
Uveljavljena pa je praksa pisnih vlog in uporaba različnih obrazcev, s pojasnili vsebine in
obrazložitvijo postopka izpolnitev. Obrazec ima ob svoji osnovni vsebini zajemanja
podatkov, tudi dopolnilna pojasnila zakonske vsebine in kar je zelo pomembno
spremljajoč jezikovni prevod, ki ga stranka razume. Taka praksa se je izoblikovala z
namenom pomoči stranki in s potrebo za enostavnejši in razumljivejši pristop in vstop v
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upravni postopek. V praksi pa tudi tako pripravljen postopek v večini primerov spremlja še
angažirana asistenca konzularnega uslužbenca, ki stranki pomaga do oblikovanja in
oddaje ustrezne vloge.
Osnovna komunikacija s stranko navadno poteka na sedežu KO. V nekaterih postopkih,
kjer je to nemogoče, na primer nezmožnost stranke, da obišče sedež KO (bolezen, izguba
dokumentov …), pa komunikacija poteka tudi izven sedeža KO. Pogosto poteka priprava
vloge in njenih prilog na podlagi telefonskih in drugih komunikacijskih povezav, v katerih
KO uslužbenci stranko vodijo po poti priprave vloge. Tako pripravljeno vlogo stranka odda
na sedežu KO. S takšnim pristopom oblikovanja vloge se pomaga stranki, da ob oddaji
vloge na sedežu KO ni večjih vsebinskih problemov in dopolnjevanja vloge (v določenih
primerih stranke živijo v oddaljenih krajih, od sedeža KO tudi več tisoč kilometrov).
V konzularni praksi so pogosti primeri, ko konzularni uslužbenec sprejme vlogo in izvede
postopek tudi izven sedeža organa (npr. v bolnici, stanovanju …).
Zaradi lažjega komuniciranja in poznejšega stika s stranko so konzulati že ob prvem
kontaktu s stranko izoblikovali prakso evidentiranja kontaktnih podatkov stranke
(telefonske številke, faksi, elektronski naslov …). Praksa se je izkazala kot izjemno
učinkovita pot za vzpostavitev potrebnega poznejšega stika s stranko (npr. dopolnitev
vloge, vročitev odločb …), še zlasti v državah, kjer določene komunikacijske poti delujejo
slabo (PTT, ni telefonskih imenikov …). Je pa to problem tudi, v primerih, ko KO nudijo
asistence UE, zlasti v primerih, ko UE zahtevajo potrdila o obveščanju stranke).

4.4.3 Vročanje
Vročanje je nedvomno eno ključnih postopkovnih vprašanj, saj ga ZUP opredeljuje kot
pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki se vroča. Dokler akt ni vročen, z vidika
nastopa pravnih posledic v razmerju do strank oziroma drugih naslovnikov kot organa
izdajatelja akt sploh ni izdan. Zakon o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS) v tretjem
odstavku 5. člena navaja, da gre za molk upravnega organa, kot predmet upravnega
spora, če upravni akt stranki v upravnem postopku ni bil izdan ali mu ni bil vročen v
predpisanem roku.162
Vročanje pomeni prenos spisov, dokumentov oziroma odločb, sklepov in drugih pisanj od
organa, ki vodi upravni postopek, k stranki ali drugemu udeležencu v postopku. Vročanje
se lahko opravi po pošti ali elektronskem mediju, po osebnem vročevalcu organa, po
uradni osebi, ki vodi postopek, po osebi, ki opravlja vročanje kot poklic in dobi za to
dovoljenje MNZ. Opravilo sestavljata dve dejanji: vročitev dokumenta naslovniku in
sestava posebne listine (vročilnice) o opravljeni vročitvi oziroma sprejemu dokumenta.
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Vročitev dokumenta ima pomembne pravne posledice za dokument, ki se mora vročiti, za
organ, ki je izdal dokument, in za tistega, ki mu je dokument vročen oziroma namenjen.163
Po določbah ZUP se vročajo samo odločbe, sklepi in tisti dokumenti, od katerih vročitve
začne teči rok (npr. poziv stranki za dopolnitev pomanjkljive vloge – 1. odst. 67. člena
ZUP). Vsi drugi dokumenti se vročajo v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve
(1. odst. 87. člena ZUP, torej z zakonom o poštnih storitvah).164
V postopku, ki je bil uveden na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti, se mora odločba
izdati, torej določiti njena vsebina, in vročiti stranki v določenem roku. Če tega organ,
zoper katerega odločbo je dovoljena pritožba, ne stori, ima stranka pravico pritožbe, kakor
da bi bil njen zahtevek zavrnjen165. Iz tega izhaja, da je vročanje v upravnem postopku
pomembna pravna institucija, ki je ni mogoče podcenjevati. Za vročanje veljajo posebna
pravila, ki urejajo čas, kraj in način vročitve uradnih dokumentov ter sestavo listine o
opravljeni vročitvi. Ta pravila je treba upoštevati, ker nasproti stranki pravno učinkuje
samo pravilna vročitev konkretnega upravnega akta oziroma drugega dokumenta.166
Po ZUP se kraj vročanja opravi na domu naslovnika ali delovnem mestu fizične osebe, na
sedežu pravne osebe, po odvetniku ali notarju v odvetniški pisarni, državnemu organu na
sedežu ali vložišču. Tistega, ki mu je treba vročiti dokument, ni mogoče povabiti, da ga
prevzame. To je dovoljeno samo izjemoma, če to zahteva narava ali pomen dokumenta,
ki ga je treba vročiti167. Na DKP se vročanja opravljajo samo na način, da se stranko
povabi, da na konzulatu prevzame dokument.
Glede na čas pa se vročitev lahko opravi samo podnevi in ob delavnikih. Glede na način
pa navadno, posredno, obvezno osebno, posebni primeri vročanja, odklonitev prevzema
spisa, vročanje v primeru spremembe naslova stalnega ali začasnega prebivališče,
vročanje z javnim naznanilom.
Navadna vročitev pomeni izročitev pisanja stranki oziroma odložitev spisa v nabiralnik.
Navadna vročitev se lahko opravi na vsa pisanja, razen za odločbe in sklepe. Navadna
vročitev se lahko opravi po zakonu o poštnih storitvah. Posredno se pisanja, ki niso
odločbe in sklepi, lahko vročajo tudi posredno družinskim članom oziroma članom
gospodinjstva ali hišnikom ali sosedom.
Obvezno osebno vročanje predstavlja vročitev v roke naslovniku. Opravi se po ZUP za vse
odločbe in sklepe in druge akte, za katere od dneva vročitve začne teči rok, ki ga ni
mogoče podaljšati (prekluzivni rok). Obvezna osebna vročitev se opravi tako, da
vročevalec izroči spis naslovniku, če ga ne najde, mu v predalčniku pusti obvestilo, kje je
163
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 227.
Androjna in Kerševan, 2006. 230.
222. člen ZUP.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 228.
1. odst. 83. člena ZUP.
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spis in da naj ga prevzame najpozneje v petnajstih dneh. Če ga prevzame, se ta dan šteje
za dan vročitve, če pa ga ne prevzame vseh petnajst dni, se zadnji petnajsti dan šteje za
dan vročitve. Vročevalec vrne spis organu in vročitev je opravljena. Tako pa ni dovoljeno
vročati, če so do vročitve podane okoliščine, da je naslovnik odsoten. V tem primeru
vročevalec vrne spis organu. Organ pa počaka do ponovne vročitve največ trideset dni in
nato opravi novo vročitev. Če tudi tedaj ne najde naslovnika, pogleda, ali je naslovnik pri
matični pošti deponiral naslov svojega pooblaščenca za vročitve. Če ga je, vroči spis temu
pooblaščencu, če pa ga ni, mu pusti obvestilo o vročitvi tega pisanja in da naj ga
prevzame v petnajstih dneh.
Edini odstop od navedenega je mogoč in hkrati nujen, kadar organi vročajo dokumente
neposredno naslovnikom v tujino, saj vročevalci zunaj RS niso zavezani ravnati po
določbah ZUP. Zato se določba, ki dovoljuje vročanje neposredno osebi v tujino, lahko
izvaja samo tako, da se dokument skladno s poštnimi predpisi opremi s tako imenovano
mednarodno povratnico (roza barve z oznako AR). Remic poudarja, da mednarodni poštni
standardi glede osebne vročitve niso tako strogi, kot jih predpisuje ZUP, zato je pri
uporabi te možnosti potrebna še večja pozornost, ali je bil dokument sploh vročen
naslovniku168.
Kot podoblika osebnega vročanja je vročitev po elektronski pošti, prek upravnega
informacijskega sistema (za sprejem vlog, obveščanje in vročanje, 86. člen ZUP). Taka
vročitev je mogoča pri fizičnih osebah kot naslovnikih kot odgovor na e-vlogo, kjer se želja
po e-odločbi domneva169. Obvezna osebna vročitev po elektronki pošti se na konzulatih ne
izvaja. Stranke pošte ne vlagajo po elektronski poti, zato se tudi vročanje ne opravlja na
omenjeni način.
Posebni primeri vročanja, za odločbe in sklepe, se našim državljanom v tujini vročajo prek
slovenskih diplomatskih oziroma konzularnih predstavništev, navadna pisanja pa se
vročajo neposredno na naslov v tujini.
Odklonitev prevzema spisa. Če naslovnik ob vročitvi noče prevzeti spisa iz neutemeljenih
razlogov, mu vročevalec spis nalepi na vrata stanovanja ali kako drugače pusti v
stanovanju, na vročilnico pa napiše, kje ji je pustil spis. Vročitev se v tem trenutku, ko je
bil spis puščen naslovniku, šteje za opravljeno. Od tega trenutka začnejo teči vsi roki.
Vročitev v primeru spremembe naslova. Če stranka ali njen zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec v teku postopka spremeni stalno ali začasno prebivališče, ki ga je navedel
na vlogi, mora o tem takoj obvestiti organ. Če organa ne obvesti in vročevalec naslovnika
ne najde, poizve, kam se je odselil, in če ugotovi, mu vroči na novi naslov, če pa tega ne
more ugotoviti, vrne spis organu, ta ga nabije na svojo oglasno desko, kjer mora biti
osem dni. Po osmih dneh pa se šteje, da je bila vročitev opravljena.
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Po Kovač, 2008, str. 1307.
Kovač, 2008, str. 1309.
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Vročanje z javnim naznanilom. Kadar je pisanje treba vročiti večjemu številu oseb, ki
organu niso poimensko znane, se vročitev opravi, tako da se spis nabije na oglasno desko
organa in po preteku petnajst dni se šteje, da je vročitev opravljena (npr. obvestila o
cepljenju).
Oglasne deske na DKP nimajo in način vročitve z objavo na oglasno desko, se v tujini ne
prakticira. Ravno tako ne prihaja do primerov, ko je treba vročiti pisanja večjemu številu
oseb, ki organu niso znane.
Vročilnica je dokaz o kraju, času in načinu opravljene vročitve. Sestavita jo vročevalec in
naslovnik, oba jo tudi podpišeta. Naslovnik z besedo napiše dan in mesec prejema spisa, s
številko pa leto. Vročevalec navede še način in kraj vročitve ter naslov naslovnika.
Vročilnica se vrne organu in vloži v spis o zadevi.

Primer iz prakse:
Vročanje v konzularnem postopku
Problemi v zvezi z vročanjem v konzularnih postopkih se pojavljajo zlasti pri vročanju
upravnih spisov tujcem. Tujci se pogosto ne odzivajo, niso več zainteresirani za postopek
ali ne sprejemajo odločitve slovenskih državnih organov (ne želijo sprejeti negativne
odločbe slovenskih državnih organov …). V tej zvezi naj bi bila posebej problematična
potreba po osebni vročitvi. KO tudi težko uveljavljajo institut pooblaščenca za vročitev, v
določenih postopkih pa je to v bistvu nemogoče (ZTUJ glede vročitve začasnega
prebivanja v RS, ki se kot odločba nalepi v tujčev poni list).
V postopkih s slovenskimi državljani se je izoblikovala praksa, da konzuli že ob prvem
kontaktu s slovenskimi državljani (zdomci in izseljenci) evidentirajo vse njihove kontaktne
podatke (predvsem telefonsko številko in številko faksa, elektronske pošte, službenega in
domačega naslova).
Problem vročanja je, ko ni kontaktov in ko prijavno-odjavna služba države sprejema ne
deluje. Takrat se s takim dokumentom čaka, da se stranka sama oglasi. Vročitev se nato
opravi v primeru volitev ali drugih velikih dogodkov. Velikokrat je problem vročanja, ko
gre za starejše ljudi, ki ne morejo priti na VP, takrat gre konzulat na dom in stranki vroči
odločbo na domu oziroma v bolnišnici – v praksi se uporablja tudi tak sistem. Upravni
postopek se v teh primerih ne vodi v uradnih postopkih organa.
V praksi so ti postopki, zlasti v nekaterih državah sprejema, povezani s številnimi
problemi. Tako v konzularnem postopku vročanje poteka le delno v skladu z ZUP in po
specifičnih v praksi izoblikovanih postopkih. Problemi se pojavljajo zlasti pri potrebnem
osebnem vročanju. Organi države sprejema ali tretje države, države akreditacije, nimajo
istih ali primerljivih pravil postopka o vročanju, njihovi postopki so nezanesljivi, postopke
vodijo zelo dolgo ... Probleme pri vročanju povzročajo tudi netočni naslovi, neizoblikovana
infrastruktura in poimenovanje ulic, prijavno-odjavna služba ne funkcionira (naslov je
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lahko ime vasi, v kateri živi naslovnik, s tem imenom je v vasi več sto ljudi, ljudje pa
medsebojno komunicirajo z domačimi vzdevki). Ne nazadnje pa problem vročanja sega
tudi v subjektivno sfero. Stranka, zlasti se to pojavlja pri tujcih, prisotno pa je tudi pri
slovenskih državljanih, ne želi sprejeti odločbe, ni več zainteresirana za postopek,
ne nazadnje ne želi sprejeti negativne odločbe, kar je zlasti pri tujcih zelo pogosto.
Konzulat ima v teh primerih težavo, kako izpeljati postopek vročitve, tako da bo stranka
obveščena oziroma bodo zadovoljene zahteve ZUP. V nekaterih primerih je to predvsem
problem zadovoljiti zahteve ZUP. Pošta vrne pošiljko, brez obrazložitve, stranka se ne javi,
KO nimajo oglasnih desk … Konzulati v teh primerih uporabljajo uradne zabeležke z
opisom postopka, kaj je bilo vse storjeno, da bi se vročitev opravila, in seveda z
zabeležko, kakšni so splošni in konkretni problemi primera, in seveda z zapisom rezultata.
Osebna vročitev po elektronki pošti se na konzulatih ne izvaja. Uveljavljenost,
uporabljenost in sistem razvoja računalniškega omrežja, v vseh državah sprejema, ne
dosega stopnje razvoja, ki bi to omogočilo.
Vročanje z javnim naznanilom je v določenih državah sprejema neizvedljivo.

Primer iz prakse (Skopje, Podgorica, Moskva)
KO DKP Skopje, Podgorica, Moskva:
- prijavno-odjavna služba ni urejena;
- organi sprejema, ki so v funkciji vročanja, so nezanesljivi, njihovi postopki vročanja
ne ustrezajo ZUP;
- komunalna infrastruktura je neizdelana (ulice, poimenovanje naslovov z domačimi
izrazi, na enem naslovu tudi več sto oseb z istim priimkom, uporaba domačih
vzdevkov in imen ipd.);
- telefonija je še nerazvita, telefonskih imenikov ni;
- stranka, tujec, ni zainteresirana za sprejem negativno rešenih vlog …
Z vezanostjo pravnih posledic na vročitev pomeni to dejanje hkrati vodenega in
zaključenega postopka, po drugi strani pa predvsem procesno predpostavko za nastop
izvršljivosti in nadalje izvršljive odločbe o dani pravici oziroma izpolnitvi naložene
obveznosti.170
Vročanju je treba v prihodnosti nameniti več pozornosti na treh ravneh: (1) pri regulaciji
vročanja v ZUP in področnih zakonih, (2) pri implementaciji sprejetih pravil v prakso pri
upravnih organih in vročevalcih, (3) pri upravnem nadzoru. Institut vročanja ima namreč
izjemen pravni pomen, katerega podcenjevanje v praksi spada v ogroženost javne koristi
in pravic strank kot jedra upravnega postopka171.
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Kovač, 2008, str. 1304.
Po Kovač, 2008, str. 1325.
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4.4.4 Roki
Praviloma se procesna dejanja v postopku opravljajo v rokih. Rok je časovno obdobje
(npr. rok enega meseca) ali določena časovna točka (npr. 12. december 2000) v katerem
mora oziroma lahko organ ali stranka opravi procesno dejanje. Posledice zamude roka so
lahko različne. Organ ali stranka lahko zaradi zamude roka izgubi procesno pravico. Lahko
pa je rok samo napotilo organu, naj opravi dejanje, čeprav z iztekom roka pravice do
dejanja ne izgubi.
Roke delimo na materialne in procesne. Materialnih rokov ZUP ne obravnava (določajo jih
materialni predpis), pomenijo pa čas, v katerem je mogoče uveljavljati materialno pravico
ali izpolniti materialno obveznost. ZUP obravnava procesne roke, ki urejajo čas
uveljavljanja ali izpolnjevanja procesnih pravic in obveznosti, torej procesnih dejanj
(npr. vložiti pritožbo, odpraviti pomanjkljivosti v vlogi, izdati odločbo).
Glede na to, kakšne so posledice zamude roka, te roke delimo na:
-

Prekluzivni in inštrukcijski rok
•
•

-

Objektivni in subjektivni roki
•

•

-

Prekluzivni rok je tisti, katerega iztek pomeni za stranko izgubo procesne
pravice. Pritožbeni tok je prekluzivni.
Inštrukcijski roki so navodilo oziroma napotilo organu, naj v roku, ki je
odrejen, opravi procesno dejanje, npr. naj v enem ali dveh mesecih izda
odločbo o upravni zadevi. Če se tak rok izteče, organ ne izgubi pravice
izdati odločbe po tem roku. Če se je rok iztekel, mu bo drugostopenjski
organ v določenih pogojih zadevo vzel (devolucija in delegacija). Stranka
pa z iztekom inštrukcijskega roka pridobi pravico do pritožbe, ker se molk
organa, ki nastane z iztekom inštrukcijskega roka, šteje za fiktivno
negativno odločitev.

Objektivni roki tečejo od določene objektivne okoliščine, to je npr. od
dneva vročitve odločbe, od katere teče pritožbeni rok, ali od dneva, ko se
je zgodil določen dogodek, ki opravičuje določeno procesno dejanje.
Subjektivni roki začnejo teči od določene subjektivne okoliščine, to je od
določenega vedenja ali zavedanja, da je nastala določena okoliščina, od
katere teče subjektivni rok, npr. enomesečni subjektivni rok za obnovo
postopka začne teči od dneva, ko je npr. stranka izvedela za nova dejstva.

Absolutni roki so roki, katerega izteki ali konci so določeni z določenim koledarskim
dnem
•
•

Podaljšljivi roki so tisti, ki jih določa uradna oseba. Rok za dopolnitev
pomanjkljive vloge določi uradna oseba in je podaljšljiv.
Nepodaljšljivi roki so roki, ki jih določi zakon in jih uradna oseba ne more
podaljšati.
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-

Relativni roki so roki, ki so določeni v razponu in trajanju. Teči začne od določene
subjektivne okoliščine in se izteče s pretekom roka.

Vrnitev v prejšnje stanje je vselej povezana z zamudo roka za opravo določenega dejanja
postopka, torej z zamudo procesnega roka, ne pa materialnega roka, ki velja za
uveljavitev (vložitev zahteve) določene materialne pravice, o kateri se odloča v upravnem
postopku. Pri drugem roku gre lahko za prekluzivni ali zastaralni rok, vendar se škodljive
posledice zamude materialnega roka ne dajo popraviti z vrnitvijo v prejšnje stanje172. Če
stranka opraviči zamudo roka za opravo dejanja postopka, sta stranki dovoljeni vrnitev v
prejšnje stanje in oprava zamujenega dejana postopka.
Roki so tesno povezani s problematiko vročanja in komuniciranja.
V konzularnem postopku se uveljavlja spoštovan odnos do rokov. Kljub temu pogosto
prihaja do objektivnih in subjektivnih razlogov, ki pripeljejo do kršitve pravil rokov. Te
kršitve se nanašajo predvsem na inštrukcijske, objektivne in subjektivne roke. Razlogi za
to so najpogosteje težave pri vročanju in odnos stranke do postopkov.

Primer iz prakse (Podgorica 2009)
V enem od primerov konzularnega postopka so poskušali vročiti negativno rešeno odločbo
o začasnem prebivanju v RS z namenom dela. Pošta je vračala pošiljko s pripisom
»naslovnik na naslovu nepoznan«. Stranka je pozneje pristopila z novo prošnjo, v kateri je
navedla isti naslov, kot je bil pri prejšnji vlogi. Ko je konzul opravil pogovor s stranko in ko
so ji predočili, da so ji na tem naslovu že poskušali vročiti upravno odločbo in da se je
pošta vračala z opombo »naslovnik na naslovu nepoznan«, je stranka v odgovoru
povedala, da je bila seznanjena z negativno rešitvijo svoje vloge in negativne odločbe ni
želela sprejeti, ker bi jo sprejem oviral pri oddaji nove vloge.
V poznejšem preverjanju so na konzulatu ugotovili, da je delodajalec, ki je urejal
dokumente o zaposlitvi, stranko poučil, da negativne rešitve vloge ne sme sprejeti.
Upravni postopek se tako ni mogel zaključiti, kar je omogočalo neovirano oddajo in
sprožitev novega upravnega postopka za začasno prebivanje.
Rešitev takih in podobnih primerov bi bila, da bi ZTUJ naložil dolžnost delodajalcu, da
skrbi za normalen potek postopka, za obveščenost udeleženca – stranke v postopku,
njegovo dosegljivost in aktivno vlogo v postopku.
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 249.
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4.4.5 Vzdrževanje reda, stroški postopka in takse
Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v zvezi z upravnim postopkom v konkretni
upravni zadevi organu, ki vodi ta postopek, ter stranki in drugim udeležencem173.
Stroške, ki jih ima organ v zvezi z upravnim postopkom, lahko razdelimo na splošne in
režijske. Slednjih ZUP ne obravnava in niso stroški upravnega postopka. Splošne stroške
pa lahko delimo na posebne stroške postopka in osebne stroške stranke v postopku.
Posebni stroški upravnega postopka so potni stroški uradnih oseb, stroški za priče, za
izvedence, oglede, oglase, pravno zastopanje, strokovne pomočnike in drugi podobni
stroški. Te stroške plača tista oseba, na zahtevo katere je bil upravni postopek uveden. Če
je postopek zoper stranko začet po uradni dolžnosti državnega organa, plača posebne
stroške tisti, ki v postopku ni uspel.
Čeprav se s temi stroški KO in DKP v tujini srečujejo, jih ne poravna vedno stranka.
Konzuli morajo pri svojem delu velikokrat priti osebno do stranke, vendar stranka zaradi
tega ne krije potnih stroškov konzula174.

Primer iz prakse:
Stroški v konzularnem postopku
Kot poseben problem konzularne prakse so stroški konzularnih postopkov, ki se izvajajo
na podlagi zaprosila UE. To so v glavnem stroški pošiljanja vabil, vabljenja na zaslišanje …
Stroške bi moral nositi organ ali stranka. Kdo nosi stroške, odloči organ v postopku, v
praksi pa te stroške nosi MZZ RS.
Osebni stroški stranke so stroški za prihod k organu, stroški v zvezi z izgubo dohodka pri
opravljanju gospodarske dejavnosti, za upravne takse, izguba zaslužka v času odsotnosti.
Te stroške v vsakem primeru nosi stranka sama, tudi če gre za postopek, začet po uradni
dolžnosti.
Takse ne predstavljajo stroškov postopka in zaradi tega vsebinsko ne spadajo na področje
ZUP (ZUP-C). Zgolj smiselno gre med stroške upravnega postopka šteti tudi upravne
takse, ki so predpisane v skladu z zakonom o upravnih taksah175 (v nadaljevanju ZUT). Ta
zakon ureja plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih
javnopravnih zadevah pri upravnih organih176.
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 258.
Primer: Veliko primerov, ko konzul vroči PL za vrnitev na mejnem prehodu, ki je izven sedeža in
kraja konzulata.
175
Zakon o upravnih taksah (ZUT). Ur. list št. RS, št. 8/2000, Ur.l. RS, št. 44/2000, 81/2000,
33/2001-ZVet-1, 45/2001-ZZVR-1, 42/2002, 18/2004, 40/2004-UPB1, 91/2005, 114/2005-UPB2,
131/2006-ZPCP-2 (5/2007 popr.), 14/2007, 42/2007-UPB3, 126/2007, 88/2010, 106/2010-UPB5.
176
Po Jerovšek, 2004, str. 368.
174
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Upravne takse se plačujejo za dokumente (vloge, odločbe, potrdila in druge dokumente)
in dejanja v upravnih zadevah ter za druge predmete in dejanja organa, ki so povzročeni
na zahtevo stranke. Za dokumente in dejanja v postopkih, ki tečejo po uradni dolžnosti,
se ne plačujejo takse177. Takse se plačujejo za dokumente in dejanja tudi na KO in DKP
RS v tujini, kadar odločajo o konkretnih upravnih zadevah.
Predmet (vloge, odločbe, potrdila, overitve, prepise, prevode, itd.) in višino upravne takse
določa taksna tarifa. Nobena taksa se ne more pobrati, če je ni v taksni tarifi. Prav tako se
ne more pobirati večja ali manjša taksa, kot je predpisana178.
Takse se plačujejo na KO DKP za overitve, potne listine, državljanstvo, dovoljenja za
prebivanje, potrdila in izpiske iz uradnih evidenc in podobno. Stroški postopka so glede na
potrebno komunikacijo, pripravo postopka in stranke in tudi glede na takse bistveno višji
kot v RS.
Priloga zakona je taksna tarifa, ki v XIV. poglavju posebej določa konzularne takse.
V nadaljevanju sledi primerjava nekaterih izrazitejših razlik pri plačevanju takse na UE v
SLO in na KO DKP v tujini. Pri tem pa se je upoštevala vrednost celotne storitve
(npr. taksa, predvidena za potni list z veljavnostjo enega leta, na KO DKP znaša 32 €.
Sama taksa izdaje v SLO znaša 25 točk, kar je 1,77 €, celotna izdaja potnega lista pa
znaša 28,62 €. Pri tem je zaradi lažje primerjave upoštevana skupna cena potnega
lista)179.
Tabela 1: Primerjava taks na KO DKP in na UE

Opravilo

Taksa na KO DKP

Izdaja PL z veljavnostjo 1 leta
Izdaja PL z veljavnostjo 3 let
Izdaja PL z veljavnostjo 5 let
Izdaja PL z veljavnostjo 10 let
Sprejem ali odpust iz državljanstva
Dovoljenje za prvo (začasno) prebivanje

32 €
40 €
55 €
85 €
270 €
80 €

Taksa v SLO (na UE)

28,62
28,98
32,17
37,49
141,8
31,91

€
€
€
€
€
€

Vir: Podatki, pridobljeni iz zakona o upravnih taksah in KO DKP Črna gora.

Primer iz prakse (Črna gora 2010):
Vloga za pridobitev državljanstva
Stranka je predložila vlogo za pridobitev državljanstva zase in za svojo hčerko. Ker je bila
vloga popolna, upravičena, utemeljena in ker je gospa po rodu180 Slovenka, je konzul to
vlogo sprejel. Taksa za sprejem v državljanstvo na konzulatih znaša 270 €/osebo, kar je v
177
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Androjna in Kerševan, 2006, str. 269.
Androjna in Kerševan, 2006, str. 269.
E-uprava, 02.02.2010.
1. odst. 3. člen ZDRS.
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konkretnem primeru pomenilo, da bi stranka morala plačati 540 €. Zaradi visokega
zneska, ki ga stranka ni mogla poravnati, se je konzul odločil, da vlogo kljub temu
sprejme, stranki pa omogoči, da znesek poravna pred izdajo odločbe. Vloga pa je bila s
strani slovenskih državnih organov zavrnjena, zato se je postopek zaključil. Zaradi visokih
stroškov je veliko primerov, ko se postopek zaključi neugodno za stranko, ker si ta tega
ne more privoščiti.
Da se dosežejo cilji upravnega postopka, se mora ta nemoteno odvijati. Uradna oseba, ki
vodi postopek ali opravlja posamezna dejanja v postopku, mora ves čas postopka
vzdrževati red pri procesnih dejanjih, na obravnavi, pri zaslišanju, ogledu, izvajanju
dokazov in tudi v pisnih vlogah, kjer skrbi tudi za dostojanstvo organa. Uradna oseba ima
pravico in dolžnost opomniti tiste, ki motijo delo, in odrediti, kar je treba, da se red
ohrani181. Glede reda v čakalnicah in prostorih KO in DKP RS v tujini je ta zagotovljen s
Schengenskimi predpisi, ki določajo visok varnostni standard. Poleg kamer in varnostnikov
so uslužbenci konzulata tudi fizično ločeni od čakalnice. Stranke v svojih vlogah tudi ne
žalijo organa oziroma uradne osebe. Glede na vse to je primerov kršitev reda v čakalnici
zelo malo in so le redki primeri, v katerih je bila za pomoč zaprošena policija.
Konzularni oddelki so varnostno opremljeni tako, da so notranji prostori varnostno
okrepljeni za primer napada na uslužbence oziroma primer terorističnega dejanja –
eksplozije. To mehansko varnostno opremo predstavljajo okrepljene stene, vrata in okna
za poslovanje s strankami (sprejemna okenca imajo na primer neprebojna stekla,
kovinske podajalnike, elektronske komunikacijske naprave …). Imajo pa tudi alarmno
varnostni sistem, kamere in podobno. Za neposredno urejeno delo s strankami skrbijo tudi
varnostniki najetih zasebnih varnostnih služb (urejajo vrste, pregledujejo prtljago …).

Primer iz prakse (Skopje 1999)
V konzularnem postopku je bila stranki izdana negativna odločba o začasnem prebivanju,
zato je gospa protestirala in zahtevala izdajo pozitivne odločbe. Stranka ni želela sprejeti
obrazložitve in pravne možnosti rešitve (pritožba, nova vloga …), pač pa se je odločila, da
bo s protestom ovirala dostop drugih strank, dokler ji ne bo vročena pozitivna odločba.
Stranka je svoj protest uveljavila tako, da je sedla na tla pred vhodna vrata in ker je bila
gospa obilna (150 kg), je dobesedno zaprla vhod in izhod iz konzularne čakalnice. To je
povzročilo negodovanje drugih strank, vendar v glasno podporo ženski, »zakaj ji ne daste
dovoljenja«. Po daljšem pregovarjanju s konzularnimi uslužbenci in prošnjah je konzul
sprejel odločitev, da se pokliče policija države sprejema. Policija je intervenirala z
odporom in nezainteresiranostjo vse pa v očitni solidarnosti z žensko. Stanje v čakalnici je
prešlo v kaos z vpitjem, grožnjami in prerivanjem. Ker ni bilo možnosti za nadaljnje
poslovanje, se je konzul odločil prekiniti uradno poslovanje in zapreti KO (konzularna okna
– šalterje), čakajoče pa je obvestil, da je v takih razmerah poslovanje nemogoče, v
osnovah obrazložil primer in naznanil, da bo KO zaprl za en teden. Šele tak pristop je
povzročil pri čakajočih strankah zaskrbljenost, da bodo morali na postopek oddaje ali
181

Po Jerovšek, 2004, str. 361.
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sprejema rešitev čakati še en teden. Čakajoči so po prekinitvi poslovanja, iz zaskrbljenosti
za rešitev svoje upravne zadeve in interesa vplivali na policiste, ki so intervenirali tako, da
so žensko dobesedno odnesli iz čakalnice in odpeljali.
Primer kaže na specifiko konzularnega dela, še zlasti z opozorilom, da bo KO zaprt več
dni. V praksi je to seveda nemogoče, v tistem trenutku pa je opozorilo vplivalo predvsem
na vizne prosilce, ki so se ustrašili, predvsem za svoj interes oddati vloge in pridobiti
vizum. Glede na pasivno odzivanje policije je bilo ukrepanje konzula v bistvu racionalno,
da se je tako lahko delo KO nadaljevalo.

4.5 TEK POSTOPKA (FAZE)
4.5.1 Začetek postopka in zahteve strank
Upravni postopek se ne začne sam po sebi; za začetek postopka je potrebna pobuda, ki jo
lahko da organ, pristojen za odločanje v upravni zadevi, ali pa stranka. Če se postopek
začne na pobudo organa, pravimo, da se postopek začne po uradni dolžnosti (kadar zakon
tako določa ali če to zahteva varstvo javne koristi) in da za začetek postopka velja načelo
oficialnosti. Nasprotje od tega načela je načelo dispozitivnosti, ki velja, če je za začetek
upravnega postopka potrebna zahteva stranke (kadar ji zakon daje kakšno pravno korist
ali pravico ali če narava stvari tako zahteva)182.
Upravni postopek bo moral začeti organ v vseh primerih, ko je treba stranki naložiti
določeno obveznost, oziroma če sta izpolnjena dva temeljna pogoja: če obstaja pravna
podlaga za naložitev take obveznosti v zakonu ali na zakonu temelječem predpisu ter če
treba na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga organ, začeti tak postopek zaradi varstva
javnega interesa183.
Postopek po uradni dolžnosti je uveden, ko organ opravi prvo oziroma kakršno koli
dejanje z namenom začeti postopek (npr. ko organ skladno s predpisi ustrezno evidentira
novo upravno zadevo ali ko organ pošlje vabilo in povabi stranko v že uveden postopek).
Na zahtevo stranke se bo začel upravni postopek, ko stranka zahteva, naj ji bo priznana
ali povečana kakšna pravica oziroma oproščena ali zmanjšana kakšna obveznost (npr.
pisno ali ustno na zapisnik dana zahteva v materialnem pomenu besede –
materialnopravni zahtevek in ne zgolj v formalnem pomenu besede, naj organ začne
upravni postopek). Če se upravni postopek začne na zahtevo stranke, je uveden z dnem
vložitve strankine zahteve organu. Upravnih zahtev, v katerih je po zakonu za začetek
postopka potrebna zahteva stranke, ni težko ugotoviti, ker že zakon določa, katere so
take stvari (odpusti iz državljanstva, ugotovitev državljanstva, dovoljenje za prebivanje,
182
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Androjna in Kerševan, str. 275.
Jerovšek, 2004, str. 392.
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sprememba imena itd.). Za začetek upravnega postopka je potrebna zahteva v
materialnem pomenu besede, torej kakšna pisna ali ustna na zapisnik dana vloga stranke,
ki vsebuje zahtevek za priznanje ali povečanje določene pravice oziroma zahtevek za
oprostitev ali zmanjšanje kakšne njene obveznosti, o teh pravicah oziroma obveznostih pa
je mogoče odločiti v upravnem postopku184.
Zakon lahko določa upravne zadeve, pri katerih veljata za začetek upravnega postopka
uradna in tudi zasebna pobuda. Okoliščina, da se lahko postopek v konkretni upravni
zadevi začne po uradni dolžnosti in tudi na zahtevo strank, je pomembna, kadar stranka
umakne vloženo zahtevo. V tem primeru ima umik zahteve za posledico ustavitev
postopka samo glede stranke, ki je umaknila zahtevo, umik zahteve pa ne more vplivati
ne na pravice nasprotne stranke, ne na nadaljevanje postopka, če je to potrebno v
javnem interesu (3. odst. 135. člena ZUP)185.
V zadevah, v katerih je mogoče začeti postopek samo na zahtevo stranke, mora biti
materialnopravni zahtevek, ki izhaja iz strankine zahteve, takšen, da ga je mogoče
obravnavati in reševati v upravnem postopku. V upravnem postopku se zato opravi
predhodni preizkus zahteve stranke za uvedbo upravnega postopka, zato da se preveri, ali
so izpolnjene vse procesne predpostavke za začetek postopka. Če procesne predpostavke
niso izpolnjene, organ tako vlogo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ima stranka pravico do
pritožbe186.
Primeri, v katerih organ ne sme uvesti upravnega postopka, pri čemer se vloga zavrže:
- če zadeva ni upravna zadeva;
- če stranka ne uveljavlja kakšnih svojih pravic ali koristi;
- če je vloga vezana na rok in je rok zamujen;
- če je o tej zadevi že bilo pravnomočno odločeno o pravici ali obveznosti stranke
oziroma če je bila o zahtevi izdana zavrnilna odločba, pa se dejansko ali pravno
stanje po njeni izdaji ni spremenilo.
Začetek postopka na KO DKP se najpogosteje začne na zahtevo stranke (npr. odjava ali
prijava prebivališča, posredovanje izpiskov iz uradnih evidenc državnih organov RS;
zadeve, ki se tičejo državljanstva, izdaja osebnih dokumentov itd.).
Nemalokrat pa se postopki začnejo na zahtevo državnih organov države sprejema
(npr. primer smrti slovenskega državljana v tujini, aretacija oziroma odvzem prostosti
slovenskemu državljanu itd.).
Redkeje se začnejo postopki po uradni dolžnosti organov RS, ki jih delno ali v celoti vodijo
KO DKP v tujini. Ti postopki so predvsem vezani na vzpostavitev stika s stranko (zaradi
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Androjna in Kerševan, str. 278, 280.
Androjna in Kerševan, str. 279.
Androjna in Kerševan, str. 281, 284.
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posredovanja oziroma vročitve različnih pisanj uradnih organov RS, zapuščinske
zadeve ipd.), ki stalno ali začasno prebiva v državi sprejema KO DKP.
Pristojni organ praviloma začne in vodi upravni postopek za vsak zahtevek oziroma za
vsako posamezno upravno zadevo posebej. Zaradi smotrnosti in ekonomičnosti postopka
pa lahko organ odstopi od tega pravila in začne voditi oziroma spoji več upravnih zadev v
en postopek187.
Organ lahko vse zahtevke združi in vodi en sam postopek, če so izpolnjeni vsi spodnji
pogoji:
- da se zahtevki nanašajo na isto ali podobno dejansko stanje;
- da je za vse zahtevke krajevno in stvarno pristojen isti organ;
- da se vsi zahtevki nanašajo na isto pravno podlago.
O združitvi zadev v en postopek bo organ izdal poseben sklep, ki ga stranke lahko
izpodbijajo s pritožbo. Kot pritožbene razloge lahko stranka navaja neizpolnjevanje
pogojev za združitev postopka ali da odločitev ni skladna z načelom ekonomičnosti,
npr. ker bi se z združitvijo zadev postopek nesorazmerno podaljšal in onemogočal stranki
pridobitev njene pravice v razumnem roku188.
Postopki, ki jih vodijo na KO DKP v tujini, so navadno tako specifični, da jih ni mogoče
združiti v en postopek.
Stranka s svojim zahtevkom razpolaga celoten čas postopka, zato ga lahko spremeni,
namesto prejšnjega postavi nov zahtevek ali ga umakne189. Ker stranke razpolagajo z
zahtevkom, se lahko tudi poravnajo (kadar v postopku nastopa dvoje ali več strank).
Pomembna omejitev pri tem je, da se mora spremenjeni zahtevek stranke opirati na
bistveno enako dejansko stanje in da je stranka spremenjeni zahtevek postavila do izdaje
odločbe na prvi stopnji.
S spremembo zahtevka pa ne smemo istovetiti popravka in dopolnitve strankine zahteve
(vloge). Popravki in dopolnitve zahteve ne pomenijo spremembe v zahtevku stranke. S
popravkom oziroma dopolnitvijo zahteve razumemo zlasti:
- odpravo formalnih pomanjkljivosti vloge190;
- ponudbo in predložitev novih dokazov191;
- dopolnjevanje in pojasnjevanje svojih trditev192.
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Androjna in Kerševan, str. 284, 285.
Jerovšek, 2004, str. 401.
1. odst. 133. člena ZUP.
67. člen ZUP.
140. člen ZUP.
2. odst. 146. člena ZUP.
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V postopku, ki se je uvedel na zahtevo stranke, stranka uveljavlja zahtevek, naj ji bo
priznana ali povečana določena pravica oziroma zmanjšana ali oproščena določena
obveznost. Z zahtevkom v takem postopku razpolaga stranka. Stranka lahko zahtevo ves
čas med postopkom umakne193. Stranka, ki je z vložitvijo formalne zahteve dala pobudo
za uvedbo postopka in ni več zainteresirana, da bi se postopek nadaljeval, hkrati pa je z
umikom njene zahteve odpadla tudi podlaga za vodenje postopka in odločitev v upravni
zadevi, v kateri je po zakonu ali po naravi stvari potrebna taka zahteva194. Stranka
umakne svojo zahtevo izrecno s pisno ali ustno na zapisnik dano izjavo, naslovljeno
organu, ki vodi upravni postopek, lahko pa tudi molče z opustitvijo ali opravo kakšnega
dejanja (136. člen ZUP)195.
Stranke, ki nastopajo na KO DKP v tujini, želijo od organa RS priznanje določene pravice
ali povečanje pravnih koristi, ki pa niso v povezavi z drugimi morebitnimi strankami
oziroma stranskimi udeleženci (npr. prijava začasnega prebivališča, ugotovitev
državljanstva) Zato pri spremembi zahtevka med postopkom ali umik zahtevka lahko
stranka opravi kadar koli med postopkom, kar pa se v tujini načeloma ne dogaja. Prav
tako v postopku ne nastopajo stranke z nasprotnim interesom, kar pomeni, da se
poravnave ne sklepajo.

4.5.2 Ugotovitveni in dokazni postopek
Prvo dejanje upravnega postopka je njegova uvedba (začetek). Po začetku postopka se
začne ugotovitveni postopek, v katerem je treba ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so
pomembne za odločitev v upravni zadevi, ter strankam omogočiti, da uveljavljajo in
zavarujejo svoje pravice in pravne koristi196. V ugotovitvenem postopku je torej treba
uresničiti dvoje temeljnih načel upravnega postopka: načelo materialne resnice197 in
načelo zaslišanja stranke198. To se lahko doseže v skrajšanem ugotovitvenem postopku ali
pa v posebnem ugotovitvenem postopku199.
Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje
in izvaja dokaze o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku
še niso bila navedena. Uradna oseba, ki vodi postopek, odredi po uradni dolžnosti izvedbo
vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno za razjasnitev stvari. Uradna oseba, si po
uradni dolžnosti preskrbi podatke o dejstvih in okoliščinah, o katerih vodi uradno evidenco
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1. odst. 134. člena ZUP.
128. člen ZUP.
Androjna in Kerševan, str. 290–291.
1.odst. 138. člena ZUP.
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organ, ki je pristojen za odločanje, oziroma vodi evidenco200 kakšen drug državni organ
oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila201.
Za odločitev v upravni zadevi so pomembna samo tista dejstva in okoliščine, ki jih določa
materialni predpis, s katerim so na splošno urejena pravna razmerja na določenem
upravnem področju. Zato je treba najprej vedeti, kateri materialni predpis se nanaša na
upravno zadevo, ki je predmet upravnega postopka, v katerem je treba odločiti o pravici,
obveznosti ali pravni koristi stranke, in nato določiti še vsebino tega predpisa.
Načelo materialne resnice zahteva ugotovitev resničnega dejanskega stanja stvari, kar se
doseže z dognanjem vseh tistih dejstev in okoliščin, ki so pomembne za zakonito in
pravilno odločbo v konkretni upravni zadevi. Uradna oseba, ki vodi postopek, se mora
truditi, da doseže najvišjo stopnjo prepričanja o resničnih relevantnih dejstvih (glej
poglavje Načelo materialne resnice).
V okviru načela zaslišanja stranke mora uradna oseba, ki vodi postopek, dati stranki pred
izdajo odločbe možnost, da uveljavi in zavaruje svoje pravice in pravne koristi202. Da bi
stranka lahko zavarovala svoje pravice, ima pravico udeleževati se ugotovitvenega
postopka, navajati dejstva, izpodbijati pravilnost navedb, izjaviti se o vseh okoliščinah in
dejstvih … (glej poglavje Načelo zaslišanja stranke). S tem bo uradna oseba zanesljiveje
prišla do materialne resnice in tako tudi do pravilne oziroma zakonite odločbe v upravni
zadevi.
V ugotovitvenem postopku je torej zelo pomembno, da organ spoštuje splošna načela
upravnega postopka in še nekatera dodatna načela (načelo ekonomičnosti, načelo pomoči
stranki, preiskovalno in razpravno načelo, načelo ustnosti in pisnosti, načelo neposrednosti
in posrednosti, načelo koncentracije, načelo javnosti …).
Glede na dejanja, ki se opravijo v postopku, poznamo posebni ugotovitveni postopek203
(včasih je treba opraviti določena dejanja v postopku: npr. zaslišati pričo, opraviti ogled
stvari) in skrajšani ugotovitveni postopek204 (splošno znana dejstva). Organ lahko po
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Način pridobivanja podatkov podrobneje ureja Uredba o pridobivanju podatkov med organi
javne uprave za potrebe upravnih postopkov, UL RS, št. 38/02, 129/03).
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Grafenauer in Cijan, 2005, str. 111 in 112.
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1. odst. 138. člena ZUP.
203
ZUP ne določa poteka posebnega ugotovitvenega postopka, ki bi na splošno veljal za vse
upravne zadeve, v katerih ni mogoče odločati po skrajšanem ugotovitvenem postopku. To je zato,
ker je potek tega postopka odvisen od okoliščin vsakega posameznega primera.
204
Organ mora v skrajšanem ugotovitvenem postopku odločiti čim prej, glavna obravnava se ne
izvaja, prav tako se ne zaslišujejo priče in izvedenci ter se ne izvajajo ogledi na kraju samem.
Skrajšani ugotovitveni postopek se lahko izvede:
- če je stranka v svoji vlogi navedla dejansko stanje tako popolno, da ga ni treba posebno
ugotavljati;
- če se lahko odloči na podlagi splošno znanih dejstev ali organu znanih dejstev ali na
podlagi uradnih evidenc;
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skrajšanem ugotovitvenem postopku takoj odloči v zadevi, če za ugotovitev dejstev in
okoliščin, ki so pomembne za odločitev v upravni zadevi, ali zato da se da strankam
možnost, da uveljavljajo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi, ni treba opraviti
nobenega dejanja. Če je za ugotovitev dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev, ali
zato da bi bila strankam dana možnost uveljavitve in zavarovanja njihovih pravic in
pravnih koristi, treba opraviti določeno dejanje v postopku, mora organ izvesti poseben
ugotovitveni postopek.
Poseben ugotovitveni postopek se opravi takrat, ko organ ne more takoj odločiti v
konkretni upravni zadevi po skrajšanem postopku, ker mora opraviti eno ali več dejanj
postopka zaradi ugotovitve dejstev in okoliščin, pomembnih za razjasnitev v zadevi205.
Stranka ima pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka in za dosego namena, ki ga
ima ta postopek, dajati potrebne podatke ter braniti svoje pravice in z zakonom
zavarovane koristi. Stranka sme navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev zadeve, in
izpodbijati pravilnost navedb, ki se ne ujemajo z njenimi navedbami. Vse do izdaje
odločbe ima pravico dopolnjevati in pojasnjevati svoje trditve. Uradna oseba mora na
ustni obravnavi ali zunaj nje pisno oziroma ustno na zapisnik omogočiti:
- da se izreče o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena v ugotovitvenem
postopku;
- da se izreče o predlogih in ponujenih dokazih;
- da sodeluje pri izvedbi dokazov;
- da postavlja vprašanja drugim strankam, pričam in izvedencem ter
- da se seznani z uspehom dokazovanja in se o tem izreče.
Pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki možnosti, da se izreče o
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe206.
Ker v postopkih na KO DKP ne nastopajo stranke z nasprotnimi interesi in gre večinoma
za enostavnejše postopke, se ti vodijo (največkrat) po skrajšanem ugotovitvenem
postopku.
V večini primerov posebnega ugotovitvenega postopka na KO DKP v tujini se izvaja samo
eno dejanje postopka, in sicer zaslišanje stranke. Ti postopki so potrebni predvsem v
primerih, ko državni organ RS, ki vodi postopek, potrebuje pomoč pri ugotovitvi realnega
stanja s čim višjo stopnjo prepričanja oziroma takrat ko obstaja dvom o resničnosti
navedb v dokumentaciji (npr. v primeru ponarejenih dokumentov, neresnično navedena
dejstva v vlogi glede vstopa v RS).

če gre za stvar majhnega pomena in zahtevku nihče ne ugovarja, iz okoliščin pa izhaja, da
bo treba zahtevku stranke ugoditi;
- če gre za manjše ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče odlašati.
Androjna, Kerševan, str. 313.
Grafenauer, Cijan, 2005, str. 116.
-
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Dokazni postopek predstavlja pravilnosti zbranih dejstev in okoliščin na podlagi dokazov.

4.5.3 Pravna sredstva in sodno varstvo
Posamični akti in dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu207. Vsakomur je
zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in
drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s
katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih208.
Vsebina ustave torej govori o dvostopenjskem odločanju upravnih organov v upravnih
zadevah ter tudi na sodišču v okviru sodnega varstva. Namen pravnih sredstev v
upravnem postopku je zagotoviti pravilno ter dejansko in pravno zakonito delo in
odločanje v konkretnih upravnih zadevah, torej zakonitost v formalnem in materialnem
pogledu209.
»Pravna sredstva so instrument zagotavljanja zakonitosti upravnega odločanja ter
uravnoteženja javne koristi in pravic strank v upravnih postopkih. So instrument boja proti
prevladi delnih interesov (strank in uradnih oseb) in arbitrarnosti upravnih organov«210.
Pravna sredstva v upravnem postopku lahko razdelimo na redna in izredna (glede na to,
ali je konkretni upravni akt dokončen ali pa še ni dokončen).
Redna pravna sredstva (pritožba kot edino redno pravno sredstvo) so tista pravna
sredstva, s katerimi je mogoče izpodbijati zakonitost konkretnega upravnega akta prve
stopnje, ko akt še ni postal dokončen v upravnem postopku. Z vložitvijo pravnega
sredstva se upravni postopek nadaljuje do odločitve o tem sredstvu. Postopek, ki je bil
sprožen na podlagi rednega pravnega sredstva, pomeni sicer nadaljevanje, vendar hkrati
posebno stopnjo rednega upravnega postopka. Ko je ta stopnja končana, postane
konkreten upravni akt dokončen. Takega upravnega akta pa ni več mogoče izpodbijati z
rednim pravnim sredstvom. Če je dokončen upravni akt nezakonit, je treba izvesti
popolnoma nov – izredni postopek, ki ga je mogoče začeti le z izrednim pravnim
sredstvom211. Smisel učinkovite pritožbe je za večino strank zadržanje izvršitve.
Izredna pravna sredstva so obnova postopka, sprememba in odprava, odprava ali
razveljavitev po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev in ničnost.

207

153. člen Ustave RS.
25. člen Ustave RS.
209
Androjna in Kerševan, str. 455
210
Kovač, Pravna sredstva upravnega procesnega prava, Podjetje in delo 6–7/2009/XXXV,
str. 1269.
211
Androjna in Kerševan, str. 456.
208
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Za pritožbo212 kot redno pravno sredstvo je značilno, da je vedno dovoljena zoper
prvostopenjsko odločbo, ki zadrži izvršitev odločbe, zoper katero je vložena (razen če je z
zakonom določeno drugače). Pritožba omogoča stranki zavarovanje pravic in vzpostavitev
zakonitega stanja, če je v prvostopenjskem postopku prišlo do kršitev materialne ali
procesne narave. O pritožbi odloča drugostopenjski organ, čeprav ima prvostopenjski
organ v zvezi z njo še nekatera pooblastila (ta preveri, ali so predložene procesne
predpostavke)213. O pritožbi zoper pravne odločbe upravnih organov kot neposredne
izpostave ministrstev odloča pristojno ministrstvo.
»Zaradi ustavne odgovornosti ministrov in ministrstev za stanje na resorju je pritožbeni
organ po ZUP in skoraj vseh področnih zakonih resorno ministrstvo. O utemeljenosti
pritožbe odloča drug organ, kot je izdal sporni akt, saj bi izdajatelj sicer le redko ugodil
pritožniku, kajti z ugoditvijo pritožbi bi bodisi priznal svojo prvotno napako (kar psihološko
ni pričakovati, čeprav ZUP omogoča z nadomestno odločbo), bodisi bi spremenil odločitev
brez oprijemljivih referenc (druga odločitev ob istih pravilih in dejstvih).«214
Na primeru konzulatov to pomeni, da je prvostopenjski organ KO DKP. Če stranka meni,
da je na strani KO DKP prišlo do kršitev pravil postopka ali pa napačne uporabe
materialnega predpisa, lahko vloži pritožbo, ki jo obravnava drugostopenjski organ
(ustrezno ministrstvo). V praksi in tudi v postopku na drugi stopnji vodi in odloča ista
uradna oseba, kot ga je že na prvi stopnji. Drugostopenjski organ vroči svojo odločbo
praviloma prek prvostopenjskega organa (KO DKP), ta pa mora vročiti odločbo stranki215.
Pritožb na delo KO DKP ni veliko, hkrati pa niti niso beležene.
Izredna pravna sredstva so izredna zato, ker se izjemoma uporabljajo zoper dokončne
oziroma pravnomočne odločbe. Izjemoma pa se nekatera izredna pravna sredstva, kot sta
odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici in izredna razveljavitev, lahko uporabijo
zoper še ne dokončno odločbo.
212

Pravica do pritožbe je poleg ustave zagotovljena tudi v enem od temeljnih načel splošnega
upravnega postopka, 13. člen ZUP (glej poglavje Pravica do pritožbe).
213
Prvostopenjski organ po prejemu pritožbe preveri, ali so predložene osnovne procesne
predpostavke:
- ali je pritožba po zakonu sploh dovoljena;
- ali pritožbo vlaga upravičena oseba;
- ali je pritožba pravočasna.
Če so procesne predpostavke podane, lahko prvostopenjski organ izda nadomestno odločbo iz
razlogov:
- če je organ izvedel skrajšani ugotovitveni postopek, moral pa bi izvesti posebni
ugotovitveni postopek;
- če je nepravilno uporabil materialno pravo;
- če so predložene bistvene kršitve pravil postopka;
- če dejanskega stanja ni pravilno ugotovil.
Zoper nadomestno odločbo je dovoljena nova pritožba.
214
Kovač, Pravna sredstva upravnega procesnega prava, Podjetje in delo 6–
7/2009/XXXV, str. 1273.
215
Glej poglavje o vročanju.
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KO DKP poskušajo postopke voditi v korist stranke, kar jim večinoma uspeva. Zaradi
odstopanja od pravil in načel ni uveljavljenih pravnih sredstev tudi zaradi tega, ker sta obe
strani zadovoljni z rešitvijo postopka. Slovenski državljani in tujci v državi sprejema dobro
poznajo zakonodajo in pravila države sprejema, slovensko upravno notranjo zakonodajo in
pravila postopka pa slabo. Zato so pravna pravila namenjena sama sebi ter ne ustrezajo
potrebam in zahtevam konzularnega postopka (glej načelo zakonitosti).

Primer iz prakse:
V praksi je v obsegu interesa, ki sicer ni velik, posebna težava pritožba, ki jo stranka ne
more predložiti v slovenskem jeziku, ker ga ne zna. Pritožba, ki bi bila oddana v tujem
jeziku, bi v preizkusu utemeljenosti ocenjena kot nepopolna z zahtevo, da se dopolni,
prevede v slovenski jezik, v določenem roku, če ne, pa jo je treba zavreči.
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5

STATISTIČNI PODATKI GLEDE NA ŠTEVILO IN VRSTO
KONZULARNIH POSTOPKOV

V nadaljevanju so prikazani statistični podatki konzularnih postopkov KO DKP mreže MZZ
RS glede na posamezno časovno vrsto. Prikazani podatki so iz let 2002, 2005 in 2008. V
tem delu naloge želim prikazati, da se število rešenih konzularnih postopkov iz leta v leto
povečuje, s tem pa se povečuje tudi pomembnost samega konzularnega postopka.
Podatke za leto 2002, 2005 in 2008 sem pridobila od Ministrstva za zunanje zadeve RS.
Podatki o posameznih konzularnih postopkih so se začeli shranjevati v elektronski obliki
leta 2005. Podatki za leto 2002 so bili v papirnati obliki, podatki pred letom 2002 pa za
tovrstno obdelavo ne obstajajo. Primerjala bom podatke slovenskih KO DKP v 46216
državah po svetu.
V statistiki so zajeti samo podatki, ki se nanašajo na konzularnopravne notranje zadeve
oziroma zadeve, s katerimi se v konzularnem postopku konzulati največkrat srečujejo
(izključeni so diplomatski, vizni in drugi postopki). To so podatki po številu konzularnih
postopkov na KO DKP:
- Vloge za pridobitev potnih listin. Sem spadajo:
• potne listine za vrnitev, posmrtne potne listine in vloge za pridobitev
potnega lista;
• število ponarejenih potnih listin, naznanitev izgube/pogrešanja potnih listin.
- Število izdanih dovoljenj za začasno prebivanje217.
- Število priprtih oseb in število obiskov v zaporu.
- Pravna in denarna pomoč.
- Število sprejetih vlog. Sem spadajo:
• Vloge, ki se tičejo državljanstva (sprejem v državljanstvo, ugotovitev
državljanstva, odpust iz državljanstva);
• Vpis v rojstno matično knjigo (v nadaljevanju RMK), matično knjigo umrlih
(v nadaljevanju MKU) in poročno matično knjigo (v nadaljevanju PMK);
• Odjava prebivališča, sprememba imena, priznanje očetovstva.
- Izdaja potrdil in izpiskov iz RMK, MKU in PMK.
- Zadev, ki se tičejo preletov letal (dovoljenja za vojaška in vladna letala).
- Overitve in potrdila (overitev prevodov, kopij, predpisov; prevod slovenskih
dokumentov).
- Zapuščinski postopki.

216

Ankara, Atene, Beograd, Bern, Berlin, Bratislava, Bruselj, Bukarešta, Buenos Aires, Budimpešta,
Canberra, Celovec, Cleveland, Dublin, Dunaj, Haag, Helsinki, Kairo, Kijev, Kopenhagen, Lizbona,
London, Madrid, Monošter, Moskva, München, New Delhi, New York, Ottawa, Pariz, Peking,
Podgorica, Priština, Praga, Rim, Sarajevo, Skopje, Stockholm, Teheran, Tel Aviv, Tokio, Trst,
Varšava, Washington, Vatikan, Zagreb.
217
Glej varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi.
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Preveritev slovenske dokumentacije.
Druga opravila (skupaj s posvojitvami).
Vročitev dovoljenj za začasno prebivanje na UE in drugih DKP.

5.1 STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2002
Statistični podatki, ki so bili pridobljeni od MZZ za leto 2002, so bili zbrani v papirnati
obliki po posameznih konzulatih. Po obdelavi podatkov je bilo ugotovljeno, da je bilo v
tem letu 41 konzulatov RS v tujini218. Manjše število konzulatov je razlog nastanka
nekaterih novih držav (npr. Črna gora, z odprtjem DKP v Podgorici in Kosovo, z DKP v
Prištini), po tem letu. V nekaj primerih pa je Slovenija prav tako z državami vzpostavila
konzularne odnose po letu 2002 (npr. VP RS v Bukarešti se je odprlo šele v letu 2008, VP
RS v Kijevu pa šele leta 2004).
V spodnji tabeli je prikazano število konzularnih postopkov po posameznem področju za
leto 2002. Skupaj je bilo zabeleženih 49.208 konzularnih postopkov, največ postopkov je
bilo opravljenih na VP RS v Sarajevu, in sicer skoraj četrtina vseh postopkov (10.167
konzularnih postopkov). V tem letu je bilo največ izdanih vlog za pridobitev potne listine
(12.253 vlog), temu pa sledijo overitve in dovoljenja za prebivanje.
Tabela 2: Konzularni postopki v letu 2002

2002
Potni listi
Dovoljenja za prebivanje
Število priprtih oseb in obiskov v zaporu
Pravna in denarna pomoč
Število sprejetih vlog
Izdaja potrdil
Preleti letal
Overitve
Zapuščinski postopki
Preveritev slovenske dokumentacije
Ostala opravila
Vročitev dovoljenj za zač. preb. na UE in drugih DKP
SKUPAJ

12.253
10.447
330
1.514
3.343
2.126
238
11.956
138
600
4.497
1.766
49.208

Vir: Obdelani podatki konzularne službe MZZ.

218

Ankara, Atene, Beograd, Berlin, Bratislava, Bruselj, Buenos Aires, Budimpešta, Canberra,
Celovec, Cleveland, Dublin, Dunaj, Haag, Helsinki, Kairo, Kopenhagen, Lizbona, London, Madrid,
Monošter, Moskva, München, New Delhi, New York, Ottawa, Pariz, Peking, Praga, Rim, Sarajevo,
Skopje, Stockholm, Teheran, Tel Aviv, Tokio, Trst, Varšava, Washington, Vatikan, Zagreb.
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Ena od možnih razlag za tolikšno povpraševanje za pridobitev državljanstva in dovoljenj za
prebivanje je ta, da se je v tem času Slovenija aktivno približevala vstopu v EU (leto 2004)
in so ljudje želeli pridobiti omenjene pravice. Ker so na VP RS v Sarajevu prejeli največ
tovrstnih vlog, lahko sklepamo, da so bili prosilci, največkrat državljani nekdanje
jugoslovanske republike. Zanimivost, ki je bila navedena na VP RS v Trstu, je, da čeprav
je bilo na konzulatu vloženih zgolj 5 vlog v celem letu, je konzulat dejansko obiskalo več
kot 200 strank, ki so se zanimale za pridobitev državljanstva.
Graf 1: Število konzularnih postopkov v letu 2002
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Vir: Obdelani podatki konzularne službe MZZ.

V zgornjem grafu so v deležih prikazani konzularni postopki za leto 2002. Več kot 70 %
vseh postopkov se je nanašalo na vloge za pridobitev potnih listin, dovoljenj za prebivanje
in overitev. Drugih postopkov je bilo v tem letu bistveno manj.

5.2 STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2005
Statistični podatki za leto 2005 so bili pridobljeni od MZZ v Excelovem dokumentu po
posameznih področjih in konzulatih. Po obdelavi podatkov je bilo ugotovljeno, da je bilo v
tem letu 44 konzulatov RS v tujini.
V spodnji tabeli je prikazano število konzularnih postopkov po posameznem področju za
leto 2005. Skupaj je bilo zabeleženih 38.022 konzularnih postopkov. Največ konzularnih
postopkov je bilo opravljenih na VP RS v Sarajevu (12.340 konzularnih postopkov),
najmanj pa v Vatikanu, kjer je bilo vsega skupaj opravljenih zgolj 5 konzularnih
postopkov.
V tem letu je bilo največ konzularnih postopkov v zvezi z dovoljenji za prebivanje
(dovoljenja za prebivanje in vročitev dovoljenj za začasno prebivanje na UE in drugih
DKP), katerih je bilo skupaj izdanih 14.841, temu pa sledijo overitve (12.651 overitev).
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Tabela 3: Konzularni postopki v letu 2005

2005
Potni listi
Dovoljenja za prebivanje
Število priprtih oseb in obiskov v zaporu
Pravna in denarna pomoč
Število sprejetih vlog
Izdaja potrdil
Preleti letal
Overitve
Zapuščinski postopki
Preveritev slovenske dokumentacije
Ostala opravila
Vročitev dovoljenj za zač. preb. na UE in drugih DKP
SKUPAJ

2.443
8.525
277
93
2.813
3.091
153
12.651
179
186
1.295
6.316
38.022

Vir: Obdelani podatki konzularne službe MZZ.

Če primerjamo te ugotovitve s podatki UE RS, pridemo do naslednjih ugotovitev. V
primerjavi s podatki na UE RS so v letu 2005 te s področja upravnih notranjih zadev
prejele v reševanje 631.537 zadev219. V povprečju bi lahko rekli, da ima posamezna
upravna enota na leto 10.888,6 zadeve, kar je manj, kot je imel konzularnih postopkov
KO DKP Sarajevo (12.340 postopkov).
Trend upadanja števila konzularnih postopkov s področja upravnih notranjih zadev v
primerjavi z letom 2002 je verjetno vstop Slovenije v EU, pri čemer je večina tujcev
poskušala pridobiti različna dovoljenja že v prejšnjih letih.

219

MJU, 2005.

91

Graf 2: Število konzularnih postopkov v letu 2005
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Vir: Obdelani podatki konzularne službe MZZ.

Graf v odstotkih prikazuje število konzularnih postopkov v letu 2005. V tem letu je bilo
34 % vseh zadev povezanih z overitvami, 41 % pa je bilo vročenih dovoljenj za začasno
prebivanje.

5.3 STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2008
Statistični podatki za leto 2008 so bili prav tako pridobljeni od MZZ v Excelovem
dokumentu po posameznih področjih in konzulatih. Po obdelavi podatkov je bilo
ugotovljeno, da je bilo v tem letu 46 konzulatov RS v tujini.
V spodnji tabeli je prikazano število konzularnih postopkov po posameznem področju za
leto 2008. Skupaj je bilo zabeleženih 101.152 konzularnih postopkov. Največ konzularnih
postopkov je bilo tudi v tem letu opravljenih na VP RS v Sarajevu (48.802 konzularnih
postopkov). Zelo veliko postopkov pa je bilo tudi na konzulatih v Skopju (13.495
postopkov) in Beogradu (12.684 postopkov). V tem letu se je v Prištini odprl konzulat,
zato tam ni bil zabeležen noben postopek s področja upravnih notranjih zadev.
Najmanj konzularnih postopkov je zabeleženih na DKP RS Vatikan in Bukarešta, ki sta v
letu 2008 imela 5 konzularnih postopkov s področja upravnih notranjih zadev.
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Tabela 4: Število konzularnih postopkov v letu 2008

2008
Potni listi
Dovoljenja za prebivanje
Število priprtih oseb in obiskov v zaporu
Pravna in denarna pomoč
Število sprejetih vlog
Izdaja potrdil
Preleti letal
Overitve
Zapuščinski postopki
Preveritev slovenske dokumentacije
Ostala opravila
Vročitev dovoljenj za zač. preb. na UE in drugih DKP
SKUPAJ

3.172
16.171
243
6.802
4.914
4.101
366
39.238
244
144
5.479
20.278
101.152

Vir: Obdelani podatki konzularne službe MZZ.

Tudi v tem letu je bilo največ postopkov opravljenih v zvezi z overitvami (39.238
postopkov) in dovoljenji za prebivanje (36.449 postopkov – dovoljenja za prebivanje in
vročitev dovoljenj za začasno prebivanje na UE in drugih DKP).
Če primerjamo statistične podatke z UE RS za leto 2008, lahko vidimo, da je skupno
število vseh upravnih notranjih zadev tega leta znašalo 730.920. V povprečju je
posamezna UE rešila 12.602 upravnih zadev. Na treh konzulatih (Sarajevo, Skopje,
Beograd) je število postopkov presegalo število upravnih zadev na UE, kar kaže na vedno
večjo pomembnost teh postopkov na konzulatih in na nujnost ureditve tega področja.
Trend tako drastičnega dviga upravnih postopkov je rezultat prenosa nekaterih področij z
UE v RS na DKP v tujini. Kot primer lahko navedemo izdajanje potnih listin, katerega
postopek se danes v celoti izvaja na konzulatih. Na podlagi pravilne in popolno izpolnjene
vloge se podatki posredujejo družbi Cetis, ki potni list izdela, ga posreduje nazaj na
konzulat, ta pa ga vroči stranki. Pred prenosom nalog na konzulate je bil vmesni člen
upravna enota.
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Graf 3: Število konzularnih postopkov v letu 2008
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V zgornjem grafu je nazorneje prikazan delež konzularnih postopkov v letu 2008. Vseh
dovoljenj za prebivanje je znašalo 36 % od vseh postopkov in 40 % je bilo overitev.

5.4 PRIMERJAVA STATISTIČNIH PODATKOV PO POSAMEZNIH
ČASOVNIH VRSTAH
Zaradi vzpostavitve konzularnih odnosov z novonastalimi državami in naknadno
vzpostavljenih diplomatsko-konzularnih odnosov z nekaterimi drugimi državami se je
število DKP RS v tujini od leta 2002 do leta 2008 povečalo z 41 na 46.
V spodnji tabeli je prikazana primerjava števila konzularnih postopkov po področjih za
posamezna leta.
Število konzularnih postopkov je v letu 2002 presegalo število postopkov v letu 2005, kar
lahko pripišemo približevanju Slovenije EU, zaradi česar je velika večina državljanov
nekdanjih jugoslovanskih republik želela pridobiti določene pravice. To dodatno potrjuje
dejstvo, da je bilo v vseh treh opazovanih letih največ postopkov ravno na konzulatih v
Sarajevu, Beogradu in Skopju. Pri tem pa je treba omeniti tudi to, da je bilo v letu 2002
nadpovprečno veliko vlog za izdajo novih potnih listin220 v Münchnu (več kot 4.000 vlog)
in Berlinu (2.352 vlog), kjer živi zelo veliko Slovencev. V tem letu je bilo do 5. avgusta
namreč treba zamenjati stare potne listine za nove.

220

24 ur, 2002.
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Tabela 5: Število konzularnih postopkov po kategorijah v letih 2002, 2005 in 2008

Potni listi
Dovoljenja za prebivanje
Število priprtih oseb in obiskov v zaporu
Pravna in denarna pomoč
Število sprejetih vlog
Izdaja potrdil
Preleti letal
Overitve
Zapuščinski postopki
Preveritev slovenske dokumentacije
Ostala opravila
Vročitev dovoljenj za zač. preb. na UE in drugih
DKP
SKUPAJ

2002

2005

2008

12.253
10.447
330
1.514
3.343
2.126
238
11.956
138
600
4.497

2.443
8.525
277
93
2.813
3.091
153
12.651
179
186
1.295

3.172
16.171
243
6.802
4.914
4.101
366
39.238
244
144
5.479

1.766

6.316

20.278

49.208 38.022 101.152
Vir: Obdelani podatki konzularne službe MZZ.

Iz zgoraj omenjenih razlogov se je število v letu 2005 v primerjavi z letom 2002 nekoliko
zmanjšalo, v letu 2008 pa ponovno skokovito naraslo. Posledično se to nanaša na
spremembe slovenske zakonodaje in predvsem njenega prilagajanja EU. Trend tako
drastičnega dviga upravnih postopkov je rezultat prenosa pristojnosti nekaterih področij z
UE v RS na KO DKP v tujini in povečanja samostojnosti odločanja konzulatov, ki v
prejšnjih letih ni bila toliko vidna.
Graf 4: Število konzularnih postopkov v letih 2002, 2005 in 2008

Konzularni postopki po časovnih vrstah
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Vir: Obdelani podatki konzularne službe MZZ.

95

2008

Kljub številnim problemom, s katerimi se srečujejo na konzulatih v tujini, pa so v
vsebinskem poročilu o delu upravnih enot v letu 2005 zabeležili tudi izboljšanje poslovanja
s KO DKP RS, kar je precej prispevalo k hitrejšemu reševanju zadev. Problemi ostajajo
glede vročanja zadev, saj se stranke v tujini ne odzivajo na vabila, kar za upravne enote
pomeni daljše časovno reševanje zadev. Nekatera KO DKP zelo neažurno dostavljajo
podpisane vročilnice, ki so dokazilo o vročitvi upravnega akta. Ker dokazilo ni dostavljeno
na upravno enoto, ta zadeve ne more zaključiti in jo voditi kot rešeno221.
Trend povečevanja upravnih zadev na DKP se tako kot v preteklih letih še vedno
nadaljuje, kar gre predvsem na račun prenosa nekaterih nalog s področja upravnih
notranjih zadev s strani UE.
Glede na predložene statistične podatke se število konzularnih postopkov povečuje po
časovni vrsti v posameznih letih. Prenos posameznih nalog kaže tudi na pomembno in
odgovorno delo konzulov, ki se vsakodnevno srečujejo s povečanim številom vsebinsko
zahtevnih vlog. Število konzularnih postopkov se povečuje, kar samo po sebi zahteva
pravno urejenost tega področja kot posebnega upravnega postopka.

221

Vsebinsko poročilo o delu upravnih enot v letu 2005, str. 25.
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6

ANALIZA DEJANSKEGA STANJA NA KONZULARNIH
PREDSTAVNIŠTVIH RS

6.1 CILJI ANALIZE
Zaradi želje po pridobitvi celovite slike izvajanja postopkov na KO RS v tujini je bil
sestavljen anketni vprašalnik. Anketa je bila poslana konzulatom.
Glavni
-

cilj izvedbe ankete je bil ugotoviti:
na podlagi katerih postopkovnih pravil tečejo konzularni postopki;
kateri jezik se v postopkih največ uporablja;
kdo so uradne osebe, ki vodijo postopek, in njihova usposobljenost (izobrazba,
izpit iz upravnega postopka);
kdo so stranke upravnega postopka, kako so njihove vloge izpolnjene in
vzdrževanje reda v postopku;
kako vročanje in pri tem spoštovanje rokov poteka v tujini;
število konzularnih postopkov in pritožb na postopke.

6.2 REZULATI ANKETE, POSLANE NA KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA
V nadaljevanju je predstavljena analiza anketnega vprašalnika, ki je bil 13. maja 2010
posredovan na 46 konzulatov RS v tujini. Anketa je bila izvedena z uporabo storitve
spletne ankete kwiksurveys.com, ki jo je v maju prek elektronske pošte posredoval Anton
Pirih, vodja oddelka za vizume in tujce, KS MZZ. Do 4. junija (ko se je anketiranje
zaključilo) je anketni vprašalnik izpolnilo 26 konzulatov RS v tujini222 skupaj z eno
izpolnjeno anketo konzularnega sektorja MZZ RS. Število vrnjenih vprašalnikov (26
izpolnjenih vprašalnikov, poslanih na 46 konzulatov) predstavlja 56,5 % vseh poslanih
anket, kar je več kot polovica odgovorov. Na podlagi tega lahko posplošeno ugotovimo,
da rezultati odgovorov veljajo za vse KO DKP. Dve vrnjeni anketi nista bili v celoti
izpolnjeni.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 13 temeljnih vprašanj, s katerimi se je pridobila
osnovna slika o delu in problemih konzulatov RS v tujini. Zaradi lažjega razumevanja je pri
večini vprašanj dopisana kratka razlaga postopka po ZUP, nato pa sledi konkretno
vprašanje. Vprašanja so opisna, uporablja se obkroževanje in označba na lestvici od 1 do
3. Anketni vprašalnik je priložen kot Priloga 1.
222

Konzularna pisarna Banja Luka, DKP RS Beograd, DKP RS Berlin, DKP RS Bruselj, DKP RS
Budimpešta, DKP RS Buenos Aires, Generalni konzulat RS v Celovcu, DKP RS Dublin, DKP RS
Dunaj, DKP RS Lizbona, Generalni konzulat RS v Trstu, DKP RS Kairo, DKP RS Kijev, DKP RS
Moskva, DKP RS Peking, DKP RS Podgorica, DKP RS Praga, DKP RS Priština, DKP Rim, DKP
Sarajevo, DKP Skopje, DKP RS Tirana, DKP VP Washington, DKP VP Zagreb.
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Na začetku anketnega vprašalnika sem od konzulatov želela pridobiti naziv konzulata in
osebe, ki je izpolnjevala anketo. V nadaljevanju so odgovarjali na naslednja vprašanja.

6.2.1 Uporabljena postopkovna pravila v konzularnem postopku
Pri prvem vprašanju »Katera postopkovna pravila v konzularnem postopku največ
uporabljate?« so anketiranci pri vsakem možnem odgovoru označili od 1 (najmanj) do 3
(največ) za Pravila ZUP, Navodila konzularnega sektorja na MZZ in Nepisana običajna
konzularna pravila, ki so se oblikovala v praksi.
Graf 5: Postopkovna pravila, ki se v konzularnem postopku največ uporabljajo

Pravila ZUP
25%

Pravila prakse
30%

Navodila
konzularnega
sektorja
45%

Vir: Lasten.

Iz odgovorov, prikazanih v zgodnjem grafu, je razvidno, da se v konzularnih postopkih
največ uporabljajo Navodila konzularnega sektorja (45 %), temu pa sledijo Nepisana
običajna konzularna pravila, ki so se oblikovala v praksi (30 %). Kot je razvidno iz
spodnjega grafa Pravila ZUP uporablja zgolj 25 % anketirancev.
Enake odgovore so zapisali tudi v polje, kjer je bilo mogoče navesti druga pravila, ki jih
uporabljajo. Odgovori so bili torej, »lokalna konzularna praksa« (štirje odgovori) in
»navodila MZZ in v minimalni meri običajna praksa«.
Konzuli se pri dnevnih nalogah srečujejo s tako specifičnimi situacijami z različnih
življenjskih področij, da pravila ZUP oziroma navodila MZZ (ki navadno temeljijo na ZUP),
ne zadostujejo več in so konzuli prisiljeni uporabiti nepisana pravila konzularne prakse.
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6.2.2 Uporaba jezika v konzularnih postopkih
Drugo vprašanje se navezuje na uporabo jezika v konzularnem postopku, kjer se je
izkazalo, da je uporaba tujega jezika pri sporazumevanju s strankami in izpolnjevanju vlog
na KO redna praksa in da postopka brez tujega jezika ni.
Čeprav se mora upravni postopek v skladu z Ustavo voditi v slovenskem, italijanskem ali
madžarskem jeziku, je iz spodnjega grafa razvidno, da se v kar 75 % večinoma uporablja
tuji jezik (več kot 50 % jih uporablja jezik države sprejema) in le v 25 % konzulatov so
odgovorili, da se večinoma uporablja slovenski jezik.
Graf 6: Uporaba jezika pri sporazumevanju s strankami in izpolnjevanju vlog

25%
(manj kot 50%)

75%
(več kot 50%)
Vir: Lasten.

Jeziki države sprejema, ki jih v konzularnem postopku konzuli največ uporabljajo, so
sledeči: ruski, francoski, hrvaški, nemški, angleški, kitajski, italijanski, srbski, španski,
albanski in tudi slovenski.
Uporaba enega od uradnih jezikov RS v večini primerov ni mogoča. Izjemno pogosti so
namreč primeri, ko slovenski državljani (oziroma dvojni državljani) ne znajo slovenskega
jezika ali ga ne znajo uporabljati z zadovoljivo funkcionalno sposobnostjo, da bi vstopili v
postopek. Da bi se taki postopki lahko začeli in tudi končali, se v postopku najpogosteje
uporablja jezik države sprejema ali drug jezik, ki ga stranka razume ali lahko razumljivo
uporablja.
Pogosti primeri so, ko se zaslišanje stranke izvede v enem jeziku (ki ga stranka razume),
zapisnik, ki ga stranka podpiše pa v jeziku (slovenščina), ki ga stranka ne razume. Glavni
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problem je predvsem ta, da je v tujini zelo malo uradnih prevajalcev slovenskega jezika,
so pa prisotne tudi ovire, kot so stroški prevajalcev in slaba kakovost prevodov. Tukaj se
pojavlja vprašanje zakonitosti, saj stranka sama po navadi ne ve točno, kaj podpisuje.
Isti problem se pojavlja pri podajanju vlog in izpolnjevanju obrazcev. Tudi v teh primerih
brez neposredne pomoči konzula ali konzularnega uslužbenca ne gre.

6.2.3 Uradna oseba, pooblaščena za vodenje postopka in odločanje
Pooblastilo za odločanje v upravnih stvareh in pooblastilo za vodenje postopka pred
odločitvijo oziroma za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku se lahko da
zaposlenemu z ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom, uredbo o izobrazbi in drugimi
predpisi ter z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka223.
Rezultati ankete prikazujejo, da so konzularni uslužbenci za svoje delo dokaj dobro
usposobljeni in pripravljeni za izvajanje del in nalog v KO DKP v tujini. Vsi, ki so izpolnili
anketo, imajo vsaj univerzitetno stopnjo izobrazbe (nekateri tudi magisterij). Velika večina
ima zaključeno pravno fakulteto, sociologijo in politologijo.
Glede na število zaposlenih na konzulatih (slovenskih državljanov in lokalnih delavcev) pa
je število oseb, ki imajo opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka, zelo malo.
Opazovani konzulati (25) imajo na konzulatu skupno zaposlenih 67 slovenskih državljanov,
od tega jih ima 34 opravljen izpit iz upravnega postopka.
Vsi anketirani konzuli imajo ustrezno izobrazbo za vodenje postopka in za odločanje o
zadevi, splošnega upravnega postopka. Po pogovoru z g. Pirihom224 so v maju 2010 na
MZZ pripravili izobraževanje za konzule in izpit iz upravnega postopka. Temu sledi, da bi
do konca leta mogli imeti vsi konzuli opravljen ta izpit.
Drugače pa je v primeru konzularnih lokalnih delavcev, ki sicer ne odločajo v postopku, v
njem pa sodelujejo in ga pogosto tudi vodijo. Od skupno 47 lokalnih delavcev v
opazovanih primerih ima zgolj sedem oseb opravljen izpit iz ZUP.

223
224

2. člen Uredba o izobrazbi.
Intervju Anton Pirih, marec 2010.
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Graf 7: Uradna oseba, pooblaščena za vodenje postopka
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Pomembno dejstvo, ki ga lahko
izdana v upravnem postopku, v
vodenje postopka, izpodbojna.
upoštevana pravila postopka, ki

pri tem izpostavimo, je, da bi lahko bila odločba, ki je bila
katerem je sodelovala uradna oseba, ki ni pooblaščena za
Stranka bi jo lahko izpodbijala s pritožbo, ker niso bila
bi lahko vplivala na odločitev v zadevi225.

6.2.4 Stranke v postopku
Temeljna subjekta upravnega postopka sta organ (v našem primeru konzulat) in stranka.
Stranka je lahko fizična ali pravna oseba, ki v postopku uveljavlja svoje pravice in pravne
koristi oziroma ji organ nalaga določeno obveznost. Stanke v konzularnem postopku so
slovenski državljani, zdomci, izseljenci in tujci.
Zaradi enakega delovnega področja, ki ga opravljajo na konzulatih in UE, nas je pri tem
vprašanju zanimalo, ali se stranke v konzularnem postopku objektivno razlikujejo, v
primerjavi s strankami v postopku pred UE, za kar se je opredelilo 33 % anketiranih.
Predvsem pa te stranke v postopkih želijo s svojim odnosom močneje pozitivno ali
negativno vplivati na postopke (38 %). V 4 % konzularnih postopkov nastopajo stranke,
ki želijo zelo pogosto negativno vplivati na postopek.

225

Androjna in Kerševan, 2006, str. 151.
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Graf 8: Stranke in njihov vpliv na postopek
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Konzuli so pri tem vprašanju pod točko Ostalo še dodatno potrdili zgornje rezultate. Veliki
večini se namreč zdi, da so postopki pred UE enaki postopkom na konzulatih, vendar pa je
poskusov vplivanja strank na postopek več, čeprav stranke s tem nič ne dosežejo. Stranke
v postopkih nastopajo v specifičnih in nepredvidljivih situacijah, zato od DKP pričakujejo
čim hitrejšo in pozitivno rešitev.
Stranke se za pridobitev pravic obračajo na konzulate z vlogami. Vloga je zahtevek,
prošnja, pritožba, ugovor in vsako drugo sporočilo, s katerim se stranka obrača na organ.
Vloge so lahko pisne ali ustne. Pri tem vprašanju nas je zanimala sposobnost strank pri
izpolnjevanju (funkcionalna pismenost) in oddaji vlog. V veliko primerih se dogaja, da
stranke ne razumejo pomena posameznih vprašanj iz obrazcev. To so predvsem tujci, ki
ne poznajo slovenskih predpisov in so jim vprašanja (glede na nacionalno zakonodajo)
tuja.
Odgovora, da so stranke v konzularnih postopkih samostojne in oddajajo kvalitetne vloge,
ni označil nihče od anketiranih. Za odgovor, da stranke v konzularnih postopkih oddajajo
zadovoljive vloge z manjšo pomočjo konzularnega uslužbenca (40 %), in odgovor, da so
stranke v konzularnih postopkih nesamostojne in za oddajo ustrezne vloge najpogosteje
potrebujejo pomoč (48 %), se je opredelila večina anketiranih.
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Graf 9: Sposobnost strank za oddajo kvalitetnih vlog
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Konzuli so pri tem vprašanju zgoraj opisana dejstva še dodatno potrdili z naslednjimi
trditvami: »Stranke precej podcenjujejo pomembnosti izpolnjevanja obrazcev, pri tem pa
je tudi funkcionalna pismenost dokaj nizka«; »Konzuli nudijo pomoč pri izpolnjevanju
obrazcev predvsem strankam, ki slovenščino slabo obvladajo ali pa je sploh ne razumejo«.
Tukaj pa se ponovno poraja vprašanje zakonitosti, saj stranke tak obrazec, katerega jezik
ne razumejo, podpišejo.
Stranke, ki vstopajo v postopek, so različne. Nekatere so dobro pripravljene, druge pa
vstopajo v postopek z velikimi pričakovanji, ki pa niso vedno izpolnjeni. Iz tega razloga
mora uradna oseba, ki vodi postopek ali opravlja posamezna dejanja v postopku, ves čas
postopka vzdrževat red tako pri procesnih dejanjih, na obravnavi, pri zaslišanju, ogledu,
izvajanju dokazov, kakor tudi v pisnih vlogah.
Glede reda v čakalnicah in prostorih KO in DKP RS v tujini je ta zagotovljen s
Schengenskimi predpisi, ki določajo visok varnostni standard in red v prostorih KO. Poleg
kamer in varnostnikov so uslužbenci konzulata tudi fizično ločeni od čakalnice. Glede na
vse to je primerov kršitev reda v čakalnici zelo malo in le redki so primeri, ko je bila
zaprošena policija za pomoč.
Red v konzularnih postopkih je osnova za normalno izvedbo postopka.
Naslednje vprašanje je bilo »Ali se vzdrževanje reda v konzularnih postopkih zaradi
specifike Schengenskih pravil in države sprejema razlikuje od vzdrževanja reda v
postopkih na UE«. Za odgovor »vzdrževanje reda v konzularnih postopkih se ne razlikuje
od postopkov na UE« se je opredelilo 33 % anketiranih in 28 % za odgovor »vzdrževanje
reda v konzularnih postopkih je težje kot v postopkih UE«. 21 % anketiranih pa meni, da
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bi bilo vzdrževanje reda v konzularnih postopkih brez uvedenih Schengenskih pravil
bistveno oteženo. Konzuli so v 17 % odgovorili, da postopkov v UE ne poznajo.
Graf 10: Vzdrževanje reda v konzularnem postopku
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Konzularni oddelki so varnostno opremljeni tako, da so notranji prostori varnostno
okrepljeni za primer napada na uslužbence oziroma primer terorističnega dejanja –
eksplozije. To mehansko varnostno opremo predstavljajo okrepljene stene, vrata in okna
za poslovanje s strankami (sprejemna okenca imajo na primer neprebojna stekla,
kovinske podajalnike, elektronske komunikacijske naprave …). Imajo pa tudi alarmno
varnostni sistem, kamere in podobno. Za neposredno urejeno delo s strankami skrbijo tudi
varnostniki najetih zasebnih varnostnih služb (urejajo vrste, pregledujejo prtljago …).

6.2.5 Vročanje in roki v konzularnem postopku
Vročanje predstavlja prenos spisov, dokumentov oziroma odločb, sklepov in drugih pisanj
od organa, ki vodi upravni postopke, k stranki ali drugemu udeležencu v postopku.
Vročitev mora biti opravljena v določenem roku, v nasprotnem primeru ima stranka
pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen. Iz tega izhaja, da je vročanje
pomembna pravna institucija, ki je ne smemo podcenjevati.
Pri vprašanju »Ali imajo postopki vročanja v tujini določeno specifiko« (problemi poštnih
uslug, stranke ne sprejemajo negativnih odločb, prijavno-odjavna služba v tujini ne
deluje, naslov stranke, ki ga je leta posredovala, ni pravilen, in podobno) so rezultati
prikazani v spodnji tabeli.
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Graf 11: Vročanje v tujini
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Kar 38 % anketiranih meni, da je vročanje v tujini zaradi specifike na nekaterih področjih
dela močno oteženo, kar vpliva na roke. 33 % jih meni, da je vročanje zaradi specifike
države sprejema oteženo, vendar ne vpliva na roke. Na DKP v Bruslju, Dunaju, Beogradu
in Pragi menijo, da je vročanje v tujini skladno z ZUP, za kar lahko sklepamo, da je razlog
dobre ureditve teh držav, ker omenjeni zakon uporabljajo že več let.
Pod ostalo pa so konzuli navedli naslednje probleme:
- vročanje je oteženo zaradi neurejenih naslovov strank in spremenjenih okoliščin
poštnih storitev;
- o prispeli pošiljki se stranko obvesti po kontaktnem telefonu, ki ga navede;
- postopki so podobni kot v Sloveniji, vendar ne v celoti po ZUP.
Zaradi težkih pogojev vročanja je velik problem spoštovanje rokov. Rok je časovno
obdobje ali določena časovna točka, v katerem mora oziroma lahko stranka opravi
procesno dejanje. Organ ali stranka lahko zaradi zamude roka izgubi procesno pravico.
Pri odgovorih na vprašanje, ali se v konzularnem postopku roki spoštujejo (problemi
vročanja, dopolnitve, problemi vročanja negativnih odločb v postopku začasnega
prebivanja ipd.), so rezultati naslednji.
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Graf 12: Roki v konzularnih postopkih
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Iz zgornje tabele je razvidno, da se roki v konzularnih postopkih težje uveljavljajo (42 %)
in da je roke na nekaterih področjih konzularnega postopka nemogoče spoštovati. 29% jih
meni, da se lahko roki konzularnih postopkih uveljavljajo v skladu s pravili ZUP.

6.2.6 Pravna sredstva in sodno varstvo
Pravica do pritožbe je zagotovljena z Ustavo RS, v kateri je določeno, da je zoper vsako
odločitev državnega organa ali nosilca javnih pooblastil dovoljena pritožba, razen če je
zagotovljeno drugo varstvo pravic.
Na podlagi ankete je bilo pri vprašanju, koliko postopkov imajo na posameznih KO DKO
na leto, ugotovljeno, da imajo na 24 konzulatih povprečno 1.408 konzularnih postopkov
na leto. Največ, 13.000 postopkov na leto imajo v Prištini, med tem ko je kar 6 konzulatov
odgovorilo, da letno nimajo nobenega postopka (Praga, Podgorica, Dunaj, Peking, Celovec
in Dublin). Glede na statistične podatke (glej poglavje Statistični podatki glede na število
in vrsto konzularnih postopkov) o številu in vrsti konzularnih postopkov pa lahko z
gotovostjo ugotovimo, da so ti podatki nerealni in da je število postopkov veliko večje.
Kljub temu pa lahko rezultate pri vprašanju »Koliko je pritožb na delo konzulatov v zvezi s
postopkovnimi pravili« uporabimo kot verodostojne. Velika večina jih namreč meni, da je
na konzularne postopke zelo malo pritožb (88%) in da bi lahko bilo pritožb glede na
odstopanja od pravil ZUP bistveno več, vendar pa stranke zaradi nepoznavanja slovenske
zakonodaje to pravico uveljavljajo v zelo majhnem obsegu. Nihče od anketiranih ni označil
odgovora, da je na konzularne postopke zelo veliko pritožb.
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Graf 13: Število pritožb v konzularnih postopkih
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Največ pritožb na postopke je v Prištini (30 pritožb na leto) in v Makedoniji (70 pritožb na
leto).

6.2.7

Zanimivosti oziroma problemi, s katerimi se srečujejo posamezni DKP
pri vodenju postopkov s področja upravnopravnih notranjih zadev

Zaradi specifike dela, različnih pravnih ureditev držav sprejema, jezika, oddaljenosti
države sprejema ipd., se na posameznih KO pri vodenju postopkov srečujejo z različnimi
problemi.
Specifika Irske se kaže v tem, da je tam »varovanje osebnih podatkov zelo pomembno in
varovano, zato do teh nikakor ni mogoče priti (npr. naslov prebivališča oseb, identiteta
zaprtih oseb ipd.), kar včasih otežuje vodenje postopka«.
Na konzulatu v Budimpešti so zapisali: »Veliko je netipičnih zadev in postopkov –
predvsem zaradi posebnosti v državi sprejemnici, tako da se konzularno poslovanje zelo
razlikuje od poslovanja UE.«
DKP Kairo: »Lokalni delavci na podlagi zakona o zunanjih zadevah in zakona o javnih
uslužbencih ne morejo voditi upravnih postopkov in o njih odločati. Lokalni uslužbenci
namreč niso zaposleni v Republiki Sloveniji in niso slovenski uslužbenci.«
DKP Celovec: »Veliko postopkov je povezanih z upravnimi enotami v Sloveniji, ki včasih
delujejo neusklajeno (npr. pri vpisu naslova stalnega prebivališča slovenskega državljana
– nekatere UE vpišejo npr. Celovec, druge Klagenfurt, tretje Celovec/Klagenfurt); dobro bi
bilo, če bi imele upravne enote tudi mednarodne obrazce za potrdilo o državljanstvu ali
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potrdilo o samskem stanu, saj bi to marsikateremu slovenskemu državljanu stroškovno in
časovno olajšalo postopke pred tujimi lokalnimi organi.«
DKP Bruselj: »Običajno gre za probleme, ki niso nujno vezani na ZUP, vendar jih tudi
noben drug pravni akt ne obravnava, tako da je potrebna pri reševanju tovrstnih
problemov velika mera iznajdljivosti in pomoči matičnega sektorja oziroma MNZ/MJU.«
DKP Buenos Aires: »Tuji jezik poslovanja!, časovna razlika, težje upoštevanje rokov
oziroma nerazumnost rokov za razdalje, kot so v Lat. Ameriki – gre za pokrivanje pol
kontinenta, kjer po državah tudi npr. registri niso centralizirani in administracija ne posluje
po evropskem sistemu, drugačen način razmišljanja v Latinski Ameriki in kultura
administracije v teh državah.«
DKP Trst: »Republika Italija je specifična država, zato izvajanje ZUP ni tekoče. Večino
problemov izhaja ravno iz tega, ker slovenski državljani, ki se trenutno znajdejo v tujini
oziroma zagrešijo kaznivo dejanje, tudi od tujih institucij pričakujejo odnos, komunikacijo
in postopek, kot bi bili v Republiki Sloveniji. Na problem velike administracije in
birokratizacije postopkov poskušamo čim bolj opozoriti.«
Delo, ki ga opravljajo KO DKP v tujini, se glede na državo sprejema medsebojno nekoliko
razlikuje, vendar ne bistveno, tako da je praksa v osnovi ista. Specifike oziroma problemi
so in do neke mere bodo na posameznih KO vedno prisotni, vendar lahko na podlagi
analize odgovorov ugotovimo, da teh ni tako zelo veliko. Iz tega razloga bi bilo smiselno
konzularne postopke urediti za vse KO DKP enotno.
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7

REZULTATI PROCESNO-PRAVNE ANALIZE IZVAJANJA
KONZULARNIH ZADEV KOT UPRAVNIH

7.1 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
Namen magistrske naloge je bil usmeriti pozornost na upravnopravni vidik konzularnega
postopka in ugotoviti, ali bi bilo treba v delo KS in KO DKP MZZ RS v tujini uvesti posebna
konzularna postopkovna pravila ali zadostujejo pravila ZUP s ciljem prispevati k reševanju
problema upravnopravne ureditve konzularnega postopka.
Cilj raziskave je bil ugotoviti in opredeliti konzularnopravne zadeve KS in KO DKP MZZ RS
v tujini in na tej podlagi konzularni postopek. Z uporabo analize pravnih pravil in nepisanih
pravil konzularne prakse želim predstaviti upravno konzularni postopek, ki je uveljavljen v
praksi izvajanja del in nalog KS in KO DKP MZZ RS v tujini ter predstaviti konzularni
postopek in upravičenost odstopanja konzularnega postopka od ZUP.
Rezultati raziskave prikazujejo jasnejšo sliko konzularnega postopka, ki je v raziskavi
konkretno predstavljen z opredelitvijo konzularnih del in nalog ter konzularno prakso. V
raziskavi ugotavljam, ali je treba zaradi specifičnosti del in nalog KS in KO to področje
pravno posebej urediti, da bo skladno z določbami ZUP oziroma ali ZUP v zadostni meri
ureja to področje.
V magistrskem delu sem potrdila, da se konzularni postopki zaradi specifičnosti dela
konzulatov in tujine razlikujejo od splošnega upravnega postopka, kar terja pravno
ureditev, saj se je kot temelj konzularnega postopka skozi delo KO v tujini, izoblikovala in
uveljavila običajna konzularna praksa. Običajna konzularna praksa v celoti ni enotna in je
med KO lahko tudi različna. Opisano pa spremlja dejstvo, da se število konzularnih
postopkov iz leta v leto povečuje, kar kaže na pomembnost teh postopkov, vse to pa terja
pravno ureditev tega področja kot posebnega upravnega postopka.

7.2 PREVERITEV HIPOTEZ
Postavljene hipoteze so bile preverjene z analizo literature različnih avtorjev, zakonske in
notranje pravne podlage za izvajanje konzularnopravnih zadev in konzularno prakso KS in
KO DKP MZZ RS v tujini. Z uporabo podatkov iz statističnih evidenc vodenja
konzularnoupravnih postopkov in poročil MZZ je bila narejena analiza števila postopkov, ki
so se vodili v letih od 2002 do 2008 na KS in KO DKP MZZ RS. V tej zvezi je bil trud
usmerjen tudi v pridobitev, skozi literaturo različnih avtorjev, sodišč in pomoči MZZ RS,
podatkov o pritožbah, ki so bile vložene zoper konzularne postopke, na upravne akte in o
upravno sodni praksi. Na podlagi zgoraj navedenih metod sem vse hipoteze v
magistrskem delu potrdila.
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H 1: Pri odločanju o posameznikovih pravicah, obveznostih in dolžnostih v
konzularnih zadevah se zaradi varstva javne koristi in pravic strank postopek
definira kot upravni. Javno korist v konzularnem postopku predstavljata
predvsem javna varnost ter javni red in mir.
V skladu z ZUP gre za upravno zadevo takrat, kadar je s predpisom določeno, da organ v
neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo.
Konzulat v določenem obsegu in na določenih področjih vodi ali v upravnem postopku
sodeluje in odloča o upravni stvari. Proti njegovim dejanjem se lahko vloži pritožba, ki jo
kot drugostopenjski organ obravnava MZZ. Konzulat tako izvršuje poslanstvo ministrstva,
ki z njegovo pomočjo izvršuje svoje cilje in naloge, hkrati pa skrbi za dobrobit državljanov
in države v tujini.
V upravnih in drugih javnopravnih zadevah, torej predvsem pri odločanju o
posameznikovih upravnopravnih pravicah, pravnih koristih oziroma obveznostih, je treba
primarno uporabljati področne predpise, podrejeno ali smiselno pa se na vsebinsko
različnih področjih uporablja tudi ZUP, in sicer zaradi zagotovitve enakega varstva pravic
po 22. členu Ustave RS na vseh upravnih področjih. Kot je bilo že predhodno ugotovljeno,
pa mora vsak posebni upravni postopek urejati poseben zakon, ne pa kar celega
neformalna norma, kot je to pri konzularnih postopkih.
Bistven element pri izvajanju konzularnega dela je delovanje izvajanja javnih nalog226 v
javnem interesu, torej nudenje pomoči slovenskim državljanom in tujcem. Javne naloge
so naloge, ki spadajo na delovno področje državnega organa ali organa lokalne
skupnosti227, uprava pa jih izvršuje kot del izvršilne veje oblasti228. Pri izvrševanju svojih
nalog pa se mora konzulat kot del državne uprave, ko vodi upravne postopke, prepoznati
v dikciji ZUP, v pojmu »upravni organ« 229. S tem se pri odločanju o posameznikovih
pravicah, obveznostih in dolžnostih v konzularnih zadevah zaradi varstva javne koristi in
pravic strank postopek definira kot upravni. Pri uresničevanju nalog je interes države na
področju konzularnopravnih zadev izražen v varovanju javne koristi in uveljavljanju pravic,
obveznosti in dolžnosti njenih državljanov, v državi sprejema. Interes države se glede na
pravno ureditev uveljavlja s spoštovanjem in uveljavljanjem pravil ZUP. Konzularni
postopek se tako definira kot upravni, s čimer lahko potrdimo prvo hipotezo.

226

33. člen Zakon o zunanjih zadevah. »Javne naloge na področju zunanjih zadev opravljajo
diplomati, vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter delavci, ki opravljajo spremljajoča
dela.«
227
17. točka 6. člen ZJU.
228
1. člen ZDU.
229
Glej opredelitev pojma »upravni organ« v poglavju o Pristojnostih.
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H 2: Zaradi specifike izvajanja konzularnopravnih zadev in v tem postopku
podrejene uporabe ZUP bi bilo treba konzularni postopek pravno urediti, v
skladu z določili ZUP.
Uvajanje rabe ZUP v konzularne in druge postopke je običajen odziv na sedanje ne tako
redke prakse, ko se o pravicah in obveznostih odloča brez kakršnega koli varstva šibkejših
strank v razmerju do oblastvenega izvajalca. Pri tem gre včasih celo za poseg v ustavne
pravice brez odločitve po ustreznem postopku oziroma z vsaj nekim formalnim aktom, ki
omogoča obrambo. Ker pa se pri tem ne opravi analiza posledic rabe vseh določb ZUP
oziroma se skorajda ne uporabi možnosti, da bi področni zakon posamezna procesna
vprašanja, ko bi bilo tako nujno zaradi posebnosti v konzularnem postopku, uredil drugače
kot ZUP, prihaja v praksi do (delne) neimplementacije ZUP.
Po drugi strani pa tudi vsebinsko pretirana raba celotnega ZUP ni najbolj optimalna
rešitev, saj se konzularna pravila stroke kršijo s konceptom upravnega postopka230. Več
avtorjev (npr. Bauman-Gašperlin, 200, stran 11) tako meni, da bi morali za nosilce javnih
pooblastil in izvajalce javnih služb pripraviti in sprejeti poseben, poenostavljeni zakon o
splošnem upravnem postopku. Spet drugi, tudi sodna praksa, pa opozarja, da je mogoče
večino problemov iz prakse rešiti tudi s podrobnejšo (v razmerju do ZUP nadrejeno)
procesno ureditvijo v področnem zakonu. Razlogi »neprimernosti« ZUP so sicer po
stališčih vseh strokovnjakov predvsem v specifičnosti stroke, kjer izvajalec javne službe
deluje, katera merila in načini dela so praviloma nerepresivni oziroma z ZUP neusklajeni
(značilno na konzularnem področju). Posledično bi sicer težko govorili o popolnosti
formalne zakonitosti akta kot rezultata takega postopka, zato se lahko izključitev ZUP
nadomesti le s posebnim konzularnim postopkom.

H 2.1: Specifičnost konzularnopravnih zadev in izvajanja konzularnih
postopkov v tujini narekuje odstopanje od pravil ZUP. Zaradi tega razloga
pravila ZUP na področju izvajanja konzularnopravnih zadev in konzularnih
postopkov več ne zadoščajo.
Organi morajo postopati po ZUP z vidika pravne države, ki je opredeljen v 2. členu
Ustave. V pravni državi se namreč pozitivna zakonodaja mora izvajati, čeprav bi jo
ocenjevali kot manj primerno.
Večina zadev je v konzularnih postopkih konzularnoupravnih, zato je nujna smiselna raba
ZUP. Vendar pa se ZUP uporablja samo v temeljnih načelih. Po sodni praksi pri nas in EU
in prav tako v ZDA so glavna načela, ki jih je treba upoštevati, predvsem231:
- načelo zakonitosti, vključno z nepristranskostjo uradnih oseb (konzuli, ki odločajo)
oziroma izločitvijo potencialno neobjektivnih232;
230
231

Kerševan, 2004, str. 1394.
Po Kovač, 2010, Upravno odločanje kot del pedagoškega procesa, v tisku.
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-

-

postopek z nepopolno vlogo, po katerem je treba vložnika pozvati k dopolnitvi,
preden se vloga zavrže, če manjkajočega ne dopolni v danem roku233;
načelo zaslišanja stranke kot pravica stranke, da se še pred odločitvijo izjavi234, v
tem kontekstu tudi pravila o pravočasnem vabljenju oziroma opozorilih stranke, ki
morajo biti podana predhodno kot pogoj za nastanek pravnih sankcij (sodba
VS RS, I Up 131/2002);
vsaka oblastna odločitev, čeprav ni v formi odločbe, ampak (neprocesnega) sklepa
ali celo dopisa, mora imeti obrazložitev235, ki omogoča pravno varstvo naslovniku.

Konzularni postopek v določenem delu absolutno prekriva pravne določbe ZUP, v
določenih delih le delno, v nekaterih pa se od njih bistveno razlikuje. Razlog je v dejstvu,
da je upravni postopek predpisan in prilagojen za delo znotraj države. Pri tem so
upoštevano pravo ter organizacija javne uprave in države, kot jo predpisujejo notranja
pravna pravila in organiziranost (npr. uporaba jezika, vročanje …).
V tujini v državi sprejema nastopajo okoliščine organizacije javne uprave in države, kot jih
narekujejo notranja pravna pravila in organiziranost države sprejema (v EU so v glavnem
pravna pravila javne uprave in organizacije države praktično enaka). Ta pravna in
organizacijska različnost med državami povzroča nefunkcioniranje določenih pravnih pravil
v državi sprejema. V našem primeru to pomeni, v določenem obsegu, pravno in
funkcionalno nezmožnost izvajanja upravnega postopka v državah sprejema. Pravila ZUP
na področju izvajanja konzularnopravnih zadev in konzularnih postopkov torej ne
zadoščajo več, s tem pa je ta podhipoteza potrjena.

H 2.2: V praksi se konzularni postopek izvaja pretežno z upoštevanjem
notranjih konzularnih pravil MZZ RS in obstoječe običajne prakse, izoblikovane
v tujini. Zaradi njihove pravne nedorečenosti in nejasnosti se v praksi pogosto
pojavljajo problemi, zlasti v zvezi z vročanjem, spoštovanjem rokov, uporabo
jezika, primarno pristojnostjo za vodenje postopka, sodelovanjem z UE,
drugimi državnimi organi in drugo.
V osnovi se v konzularnem postopku uporabljajo pravila ZUP. Zaradi specifičnosti
konzularnega postopka in izvajanja nalog v tujini pa so v praksi velikokrat, v interesu
stranke, postopka in v javnem interesu, bolj kot pravila ZUP uveljavljena notranja
postopkovna pravila KS MZZ in konzularna praksa. Notranja postopkovna pravila in praksa
so izraziteje uporabljena na področju uporabe jezika v postopku, izpolnjevanja vlog,
vročanja, spoštovanja rokov, pristojnosti, odgovornosti do vodenja postopkov, primarni
pristojnosti za vodenje postopka, sodelovanja z UE in drugimi državnimi organi …,
nekoliko manj pa na nekaterih drugih postopkovnih področjih. Ker pa so notranja
232
233
234
235

6. in 35.–39. člen ZUP
67. člen ZUP
9., 146. in 237. člen ZUP
214. člen ZUP
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konzularna postopkovna pravila in konzularna praksa pogosto nedorečena in pravno
nejasna, se v praksi pojavlja vrsta problemov.
V primeru uporabe jezika na KO DKP v tujini je bilo ugotovljeno, da uporaba uradnega
jezika (slovenščina, madžarščina in italijanščina – na območju narodnostnih manjšin) ni
vedno mogoča, saj ga stranka ne zna in se zato največkrat uporablja jezik države
sprejema. Problem vročanja se pojavlja, ko KO nima kontaktnih podatkov in prijavnoodjavna služba v državi sprejema ne deluje, organi sprejema, ki so v funkciji vročanja, so
nezanesljivi in njihovi postopki ne ustrezajo pravilom ZUP ipd.
Z zgoraj opisanimi dejstvi se odstopa od 22. člena Ustave RS, ki govori, da je vsakomur
zagotovljeno enako varstvo pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Tako se lahko zgodi, da je stranka prepuščena
»dobri volji« konzulov oziroma drugih konzularnih uslužbencev, kar pa še dodatno terja
posebno pravno ureditev tega področja.
To podhipotezo sem potrdila na podlagi intervjujev slovenskih konzulov v tujini in
uslužbencev KS MZZ. Dodatno sem jo podkrepila z dejstvom, da čeprav imajo tudi druge
države v svojem pravnem redu sprejet zakon, ki je enak ali vsaj zelo podoben
slovenskemu zakonu o splošnem upravnem postopku, pravila le tega pri vodenju
konzularnih postopkov ne zadoščajo več. Bolj kot sam zakon so pri vodenju konzularnih
postopkov uveljavljena navodila MZZ (matične države), največ pa se uporabljajo pravila,
ki so nastala in se razvila skozi prakso dela.

H 3: Število konzularnih postopkov se v skladu s statističnimi podatki KS MZZ
RS povečuje po časovni vrsti v letih 2002, 2005 in 2008.
Z analizo statističnih evidenc konzularnih postopkov, zajetih v poročilih KS in KO DKP MZZ
RS, sem to hipotezo potrdila.
Število konzularnih postopkov je bilo v letu 2002 (49.208 postopkov) nekoliko višje kot v
letu 2005 (38.022 postopkov), kar je treba pripisati predvsem razlogu približevanja
Slovenije EU (zaradi česar je bilo več vlog državljanov nekdanjih jugoslovanskih republik)
in razlogu poteka veljavnosti potnih listin slovenskim državljanom, ki živijo v tujini. Kljub
temu pa je število konzularnih postopkov v letu 2008 (101.152 postopkov) skokovito
naraslo predvsem zaradi prenosa nekaterih področij z UE v RS na KO DKP v tujini in
povečanja samostojnosti odločanja konzulatov. Na podlagi statističnih podatkov KS MZZ
RS je bilo torej ugotovljeno, da se število konzularnih postopkov povečuje po časovni vrsti
v letih 2002, 2005 in 2008, s čimer se povečuje tudi pomembnost samega konzularnega
postopka.
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H 3.1: Številčnost in vsebinska zahtevnost zahtevata pravno urejenost
konzularnih postopkov v skladu s pravili ZUP in področnih procesnih pravil.
Prenos posameznih nalog kaže tudi na pomembno in odgovorno delo konzulov, ki se
vsakodnevno spopadajo z vse številčnejšimi in vsebinsko zahtevnimi vlogami. Število
konzularnih postopkov se povečuje, kar je razvidno iz statističnih podatkov KS MZZ RS za
posamezne časovne vrste, med tem ko je vsebinska zahtevnost nalog med drugim vidna
tudi iz prenosa nekaterih nalog s področja upravnih notranjih zadev s strani UE v RS na
KO DKP v tujini, s čimer se je povečala tudi samostojnost odločanja konzulov.
Specifičnost izvajanja konzularnih zadev v tujini, ki zahteva odstopanje od pravil ZUP, je v
potrebi po spoštovanju pravnega reda in oblasti države sprejema. Delo, ki ga opravljajo
KO DKP v tujini, pa se zaradi tega glede na državo sprejema medsebojno nekoliko, vendar
ne bistveno razlikuje. Zaradi tega razloga konzularni postopek v določenem delu
absolutno prekriva pravne določbe ZUP, v določenih delih le delno, v nekaterih pa se od
njih bistveno razlikuje. Razlog je v dejstvu, da je upravni postopek predpisan in prilagojen
za delo znotraj države. Glede na to in glede na uveljavljena notranja pravna pravila
konzularnega postopka pravila ZUP na področju konzularnega postopka več ne zadoščajo.
Iz tega razloga bi se zaradi ekonomičnosti in učinkovitosti postopka lahko ta oblikoval in
uredil drugače.
Vse to pa terja pravno urejenost tega področja kot posebnega upravnega postopka saj
pravila ZUP zaradi specifičnosti dela in tujine na tem področju ne zadoščajo več. Na ta
način je bila potrjena tudi ta podhipoteza.

7.3 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI
Na področju uporabe konzularnih postopkovnih pravil in pravil ZUP pri opravljanju
konzularnopravnih zadev KS in KO DKP MZZ RS v tujini še ni bila opravljena nobena
raziskava. Kljub zakonsko določenim pravilom ZUP je bilo ugotovljeno, da področje
konzularnih postopkov ni pravno urejeno. Tako odstopanje povzroča pravno praznino in
razlike v delu upravnih organov, kar daje videz upravnopravne neurejenosti. Ugotovimo
pa lahko, da konzularni postopki obstajajo ter imajo za svoj obstoj in specifičnost svoje
razloge, vzroke in povode.
To delo je prva raziskava, ki podrobneje raziskuje področje konzularnih postopkov in jih
kot take tudi prvič opredeljuje. Rezultati raziskave, specifičnost področja in aktualnost
teme pa kažejo na potrebo po ureditvi tega področja kot posebnega upravnega postopka,
saj pravila ZUP na področju izvajanja konzularnih postopkov ne zadoščajo več.
V nadaljevanju bi kazalo v strokovnem smislu preučiti in opredeliti specifičen konzularni
postopek in ga z znanstvenimi metodami še nadalje raziskovati. Na podlagi znanstvenih
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raziskav o potrebah področja, ki izhajajo iz prakse, in teoretičnih zahtev upravnega
sistema bi oblikovali ustrezen model posebnega konzularnega postopka.

7.4 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Z magistrskim delom sem predstavila konzularnopravne zadeve, konzularni in v njem
uveljavljeni upravni postopek, pri čemer sem opozorila tudi na pravne probleme
konzularnega postopka in ponudila možnost za uveljavitev potrebnih pravnih sprememb.
Z magistrskim delom sem želela usmeriti upravnopravno pozornost na konzularni
postopek in ponuditi možnost ugotovitve, ali bi bilo treba konzularni postopek urediti s
področnimi predpisi kot posebni upravni postopek, ki bi temeljil na ZUP, s ciljem prispevati
k reševanju problema upravnopravne ureditve konzularnega postopka. S tem ko so bile
vse hipoteze tega magistrskega dela potrjene, se je izkazalo, da problemi obstajajo in da
je treba to področje posebej urediti na ustrezni normativni ravni.
Rezultati raziskave se lahko uporabijo za jasnejšo opredelitev pristojnosti KS in KO v
odnosu do UE in ministrstev. Predstavljeno delo bi lahko služilo MZZ RS kot podlaga za
sistemsko urejanje in dograjevanje tega področja konzularnega dela. Raziskava je
primerna tudi za pravno ureditev uporabe upravnih postopkovnih institutov v tujini
(pristojnost, roki, vročanje …). Prav tako pa bi se rezultati lahko uporabili za zmanjšanje
ovir in poenostavitev postopkov za naše državljane in tudi tujce.
V zvezi z uporabnostjo naloge je vredno in primerno opozoriti tudi na pravno materijo
»Konzularno pravo«. Gre za obsežno pravno-upravno področje, ki je teoretično in
praktično še zanemarjeno in v izobraževalnem sistemu še neuveljavljeno. Menim, da bi
bilo, zlasti v izobraževalnem sistemu Fakultete za Upravo, treba razmišljati o uvedbi
predmeta »Konzularno pravo«. To narekuje tudi aktualna potreba uveljavljanja slovenske
konzularne in diplomatske prisotnosti v diplomaciji EU.
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ZAKLJUČEK

Pri izvajanju konzularnega dela je bistven element delovanja izvajanje javnih nalog v
javnem interesu, torej nudenje pomoči slovenskim državljanom in tujcem. Javne naloge
so naloge, ki spadajo v delovno področje državnega organa ali organa lokalne skupnosti,
uprava pa jih izvršuje kot del izvršilne veje oblasti. Pri opravljanju svojih nalog se mora
konzulat kot del državne uprave, ko vodi upravne postopke, prepoznati v dikciji ZUP v
pojmu »upravni organ«.
Zaradi različne stopnje potrebe po varstvu pravnega položaja strank v
konzularnoupravnem postopku področni predpisi določajo zgolj smiselno zavezo, da KO
postopajo po ZUP. V določenih zadevah je področni zakon strožji in zahteva od KO DKP
celo neposredno ravnanje po vseh določbah ZUP. Treba je torej ločiti, ali mora KO DKP
kot upravni organ postopati po ZUP, ker je predmet odločanja opredeljen kot upravna
zadeva neposredno po področnem zakonu oziroma je tako zaradi vsaj potencialne kolizije
med interesom stranke in javne koristi. Kot že sam področni zakon določi, češ da se o
določeni svari »odloči po ZUP«, »se vodi postopek s podrejeno rabo ZUP«, »se vodi
upravni postopek«, »se izda upravna odločba« …, govorimo o formalno definirani upravni
zadevi.
Po sodni praksi se ZUP uporablja v celoti tudi prek materialno definirane upravne zadeve,
čeprav področni zakon njegove rabe ne določa eksplicitno, zlasti pri odločanju o denarnih
pravicah in statusih strank.
Večina zadev je v konzularnih postopkih konzularnoupravnih, zato je nujna smiselna raba
ZUP. Vendar pa se ZUP uporablja samo v temeljnih načelih.
Razlikovanje med položaji, ali uveljavljanje neke pravice ali obveznosti opredelimo kot
upravno ali drugo javnopravno zadevo, je tako zelo pomembno – predvsem zaradi
potrebnega ločevanja med upravnimi zadevami na eni strani, ko je treba ZUP uporabljati v
celoti, razen če področni zakon posameznih procesnih vprašanj zaradi specifik upravnega
področja ne uredi drugače. Na drugi strani pa gre za neupravne javnopravne zadeve, ko
se ZUP uporablja zgolj smiselno, če in kolikokrat je glede na naravo predmeta postopka to
mogoče in primerno, seveda če področni zakon postopka ne določa.
Oblastna odločitev je vsaj postopkovno omejena, pa vendar predstavlja sestavni del
vsebine konzularnega postopka. Bistvo rabe načel ZUP je v tem, da se konzularnemu
postopku, glede na specifiko rabe in okoliščine tujine podeli poseben status. ZUP tudi
omogoča ureditev posebnega statusa.
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Da morajo organi postopati po ZUP izhaja iz vidika pravne države, ki je opredeljen že v
Ustavi. V pravni državi se namreč pozitivna zakonodaja mora izvajati, čeprav bi jo
ocenjevali kot manj primerno.
Uvajanje rabe ZUP v konzularne in druge postopke je običajen odziv na sedanje ne tako
redke prakse, ko se o pravicah in obveznostih odloča brez kakršnega koli varstva šibkejših
strank v razmerju do oblastvenega izvajalca. Pri tem gre včasih celo za poseg v ustavne
pravice brez odločitve po ustreznem postopku oziroma z vsaj nekim formalnim aktom, ki
omogoča obrambo. Ker pa se pri tem ne opravi analiza posledic rabe vseh določb ZUP
oziroma se skorajda ne uporabi možnost, da bi področni zakon posamezna procesna
vprašanja, ko bi bilo tako nujno zaradi posebnosti v konzularnem postopku, uredil drugače
kot ZUP, prihaja v praksi (zaplet) do (delne) neimplementacije ZUP.
Po drugi strani pa tudi vsebinsko pretirana raba celotnega ZUP ni najbolj optimalna
rešitev, saj se konzularna pravila stroke kršijo s konceptom upravnega postopka. Večino
problemov iz prakse bi bilo mogoče rešiti tudi s podrobnejšo, v razmerju do ZUP
nadrejeno, procesno ureditvijo v področnem zakonu. Razlogi »neprimernosti« ZUP so
predvsem v specifičnosti stroke, kjer izvajalec javne službe deluje, katera merila in načini
dela so praviloma nerepresivni oziroma z ZUP neusklajeni (tipično na konzularnem
področju). Posledično bi sicer težko govorili o popolnosti formalne zakonitosti akta kot
rezultata takega postopka, zato se lahko izključitev ZUP nadomesti le s posebnim
konzularnim postopkom.
Skupno spoznanje naloge bi lahko bila nujnost oblikovanja posebnega »Konzularnega
postopkovnika«. Model takega postopkovnika bi moral upoštevati predvsem:
- nosilcem pravic in obveznosti je treba zagotoviti minimalne kavtele v postopku;
- približno ista načela, norme oziroma koncepti in instituti naj veljajo skozi celotno
vertikalo in horizontalo;
- zaradi odločanja kot dela konzularnega postopka naj postopek ne ureja poseben
zakon, ampak naj imajo postopkovne določbe področni zakoni kot del celote.
Glede prvega elementa je nesporno, da položaj strank ne more biti prepuščen samo etiki
(posameznih) konzulov. Tako je procesna ureditev, tudi znotraj KO DKP in ne le klasično
avtoritativnega odločanja, ustavno zadovoljiva, če zagotavlja učinkovito varstvo ustavnih
pravic in svoboščin, hkrati pa stremi k uravnoteženju varstva pravic strank in javnega
interesa z učinkovitostjo in uspešnostjo postopka samega.
Sklenemo lahko, da ZUP ni mogoče popolnoma izključiti iz konzularnoupravne ureditve,
vendar pa bi lahko celo večji del zadev, v katerih bi zdaj ZUP moral biti uporabljen,
primerno nadomestili s posebnim konzularnim postopkom, za kar pa je primarno pristojno
resorno ministrstvo.
Področni zakon bi še pred postopkovnimi določili moral opredeliti, katere pravice ali
obveznosti so predmet konzularnega postopka, zaradi očitnega nasprotja med interesi
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udeležencev, katera pa »le« vsebujejo dimenzijo določanja, a ne kot nujnost uporabe
oblasti, saj se stranka in KO lahko tudi dogovorita. Model konzularnega postopkovnika bi
torej moral opredeliti dvojnost zadev, o katerih se odloča na konzularnem področju
odvisno od tega, ali gre za upravno ali neupravno konzularni postopek (diplomatski ali
konzularni postopek).
Opredelili bi torej lahko dva tipa postopka:
1. samostojni konzularno upravni postopek;
2. konzularni in konzularno-diplomatski postopek.
Tako v prvem kot tudi v drugem nastopa zlasti poudarjen javni interes, ki se mora
reševati vsaj v skladu z osnovnimi načeli.
Upravno odločanje je temelj konzularnega postopka. Zato je treba odločanje o pravicah,
obveznostih in dolžnosti strank v postopku ter tudi javni interes, izražen skozi konzularni
in konzularno diplomatski postopek, pojmovati kot nujen vsebinski del postopka. Procesno
pravno bi bilo zato smiselno, da bi v konzularnih postopkih, na vseh ravneh uvedli upravni
postopek, z minimalno prisotnim regulativnim modelom dogovornega postopanja, kakor je
to pač mogoče brez poseganja v javni interes ali pravice drugih.
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[49]
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PRILOGA: Anketni vprašalnik o konzularnih postopkih

Navedite konzularni oddelek veleposlaništva oziroma generalnega konzulata,
kjer je vprašalnik izpolnjen:
___________________________________________________

Kontaktna oseba: ____________________________________

1. Katera postopkovna pravila v konzularnem postopku največ uporabljate
(označite od 1 (najmanj pogosto) do 3 (najbolj pogosto))?
Pravila ZUP.
Navodila konzularnega sektorja na MZZ.
Nepisana običajna konzularna pravila, ki so se oblikovala v praksi.
V kolikor uporabljate katera druga pravila, jih navedite tukaj:
_______________________________________

2. Uporaba jezika v konzularnem postopku
V konzularnih postopkih, ki se izvajajo v tujini, se pogosto uporablja tuj jezik (tujci
ne znajo slovenskega jezika oziroma jezika narodnostnih manjšin (italijanščina in
madžarščina), slovenski izseljenci ali zamejci slovenski jezik ne znajo dobro, ali pa
je v postopkih njihovo znanje slovenskega jezika nefunkcionalno,…).
V kakšnem obsegu se v konzularnih postopkih, pri sporazumevanju s strankami in
pri izpolnjevanju vlog, uporablja tuj jezik (jezik države sprejema ali tretje države)?
O
O
O

tuj jezik se v konzularnem postopku ne uporablja;
tuj jezik se v konzularnem postopku uporablja v manj kot 50%;
tuj jezik se v konzularnem postopku uporablja v več kot 50%;

Navedite jezik, ki ga v konzularnem postopku največ uporabljate:
___________________________________________

126

3. Uradna oseba, pooblaščena za vodenje postopka
Uradna oseba, po ZUP, ki vodi in odloča v upravnem postopku mora biti za to
pooblaščena, imeti mora ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit.
Katero izobrazbo ima uradna oseba, ki vodi in odloča v konzularnem postopku na
vašem konzulatu (npr. univ. dipl. prav., univ. dipl. geog.,… )?
_____________________________________________

4. Navedite število zaposlenih na vašem konzulatu!
Število slovenskih državljanov: ___________
Število lokalnih delavcev: ___________

5. Koliko zaposlenih, ki vodijo postopke na vašem konzularnem oddelku,
ima opravljen poseben izpit iz splošnega upravnega postopka, ki se
opravlja na MJU (oziroma za to pooblaščeni organizaciji), s čimer se
pridobi potrdilo o opravljenem izpitu iz upravnega postopka?
Število slovenskih državljanov z izpitom: ___________
Število lokalnih delavcev na konzulatu z izpitom: ___________

6. Stranka
Temeljna subjekta upravnega postopka sta organ (v našem primeru konzulat) in
stranka. Stranka je lahko fizična ali pravna oseba, ki v postopku uveljavlja svoje
pravice in pravne koristi oziroma ji organ nalaga določeno obveznost. Stanke v
konzularnem postopku so slovenski državljani, zdomci, izseljenci in tujci.
Ali se stranke v konzularnem postopku objektivno razlikujejo v primerjavi s
strankami v postopku pred UE. (Pogosteje prisoten odnos npr.: - odnos do
uradnika: odnos je bistveno bolj domač, ali stranka »naroča« kaj je potrebno
narediti, grozi, ipd.; - odnos do postopka: odnos je pozitivno kompromisen, ali
stranka zahteva uvedbo postopka brez ustrezne dokumentacije, hitrejši
postopek,…; - odnos do predmeta: odnos je pozitivno angažiran, ali stranka
zahteva pozitivno rešitev,…)?
O
O

V konzularnih postopkih nastopajo stranke, ki se objektivno ne razlikujejo od
strank v postopkih UE.
V konzularnih postopkih nastopajo stranke, ki s svojim odnosom močneje,
pozitivno ali negativno vplivajo na postopke.
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O
O

V konzularnih postopkih nastopajo stranke, ki zelo pogosto in predvsem
negativno vplivajo na postopek.
Ostalo (navedite): _________________________________________________

7. Vloga
Vloga je zahtevek, prošnja, pritožba, ugovor in vsako drugo sporočilo s katerim se
stranka obrača na organ. Vloge so lahko pisne ali ustne.
Ocena sposobnosti strank, da v konzularni postopek oddajo popolno vlogo funkcionalna pismenost (na primer: Stranke ne razumejo pomena posameznih
vprašanj iz obrazcev vloge, stranke, zlasti tujci, ne poznajo slovenskih predpisov in
so jim vprašanja v vlogah tuja glede na nacionalno zakonodajo)?
O
O
O
O

Stranke v konzularnih postopkih so samostojne in oddajo kvalitetne vloge.
Stranke v konzularnih postopkih oddajo zadovoljive vloge z manjšo pomočjo
konzularnega uslužbenca.
Stranke so v konzularnih postopkih nesamostojne in za oddajo ustrezne vloge
najpogosteje potrebujejo pomoč.
Ostalo (navedite): _________________________________________________

8. Vročanje
Vročanje predstavlja prenos spisov, dokumentov oziroma odločb, sklepov in drugih
pisanj od organa, ki vodi upravni postopek, k stranki ali k drugemu udeležencu v
postopku.
Ali imajo postopki vročanja v tujini določeno specifiko (problemi poštnih uslug,
stranke ne sprejemajo negativnih odločb, prijavno odjavna služba v tujini ne
deluje, naslov stranke, ki ga je le ta posredovala, ni pravilen, in podobno)?
O
O
O
O

Vročanje v tujini poteka v skladu s pravili ZUP, tako kot v Sloveniji.
Vročanje v tujini je zaradi specifike države sprejema oteženo, vendar ne vpliva
na roke.
Vročanje v tujini je zaradi specifike na določenih področjih dela močno
oteženo, kar vpliva na roke.
Ostalo (navedite): _________________________________________________
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9. Roki
Rok je časovno obdobje ali določena časovna točka v katerem mora oziroma lahko
organ ali stranka opravi procesno dejanje. Organ ali stranka lahko zaradi zamude
roka izgubi procesno pravico.
Ali se v konzularnem postopku roki spoštujejo (problemi vročanja, dopolnitve,
problemi vročanja negativnih odločb v postopku začasnega prebivanja in
podobno)?
O
O
O
O

Roki se lahko v konzularnih postopkih uveljavljajo v skladu s pravili ZUP.
Roki se v konzularnih postopkih težje uveljavljajo.
Roke je na določenih področjih konzularnega postopka nemogoče spoštovati.
Ostalo (navedite): _________________________________________________

10. Vzdrževanje reda
Red v konzularnem postopku je osnova za normalno izvedbo postopka.
Ali se vzdrževanje reda v konzularnih postopkih zaradi specifike Scengenskih pravil
in države sprejema razlikuje od vzdrževanja reda v postopkih na UE?
O
O
O
O

Vzdrževanje reda v konzularnih postopkih se ne razlikuje od postopkov na UE.
Vzdrževanje reda je v konzularnih postopkih težje kot v postopkih UE.
Vzdrževanje reda bi bilo v konzularnih postopkih brez uvedenih Schengenskih
pravil bistveno oteženo (ustrezni varnostni šalterji, varnostnik,…).
Ostalo: _________________________________________________________

11. Pravna sredstva in sodno varstvo
Pravica do pritožbe je zagotovljena z Ustavo RS, kjer je določeno, da je zoper
vsako odločitev državnega organa ali nosilca javnih pooblastil dovoljena pritožba,
razen če je zagotovljeno drugo varstvo pravic.
Koliko postopkov imate povprečno na leto? (navedite število)
_____________________________

12. Koliko je pritožb na delo konzulatov v zvezi s postopkovnimi pravili?
O

Na konzularne postopke je zelo veliko pritožb.
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O

O

Pritožb v konzularnem postopku bi glede na odstopanja na pravila ZUP lahko
bilo bistveno več, vendar pa je zaradi nepoznavanja slovenske zakonodaje ta
pravica v zelo malem obsegu s strani stranke uveljavljena.
Na konzularne postopke je zelo malo pritožb.

13. Ali se pri vodenju konzularnih postopkov s področja upravno pravnih
notranjih zadev srečujete tudi z drugimi problemi oziroma zanimivostmi,
ki bi jih želeli izpostaviti?
________________________________________________________
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