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POVZETEK

Izvršilna oblast je tisti del drţavne oblasti, v okviru katere se na najbolj neposreden
način izvršujejo najpomembnejše funkcije sodobne drţave, zato je ta veja oblasti
dejansko najpomembnejša in najmočnejša.
Slovenska ustavna ureditev temelji na parlamentarni obliki drţavne oblasti. Ta izhaja iz
delitve oblasti na: zakonodajno, izvršilno in sodno. Poudariti moram tudi dejstvo, da se
ostra delitev med zakonodajalcem in izvršilno vejo postopoma mehča in danes ţe teţko
govorimo o čistem načelu delitve oblasti, kar se kaţe tudi v RS. Je pa vlada še vedno
za vsa dejanja politično odgovorna parlamentu. Parlamentu predlaga v sprejem
zakone, drţavni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi
določa načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja v pristojnosti
drţave. Pri klasičnih modelih vlado oz. njenega predsednika imenuje šef drţave, v
našem sistemu to funkcijo opravlja parlament. S tem je vlada še bolj vezana na
parlament, kar ni v korist načela delitve oblasti. Tudi postavitev ministrov je v domeni
parlamenta, kar lahko povzroča veliko teţav, predvsem pa drastično posega v delitev
oblasti in tudi zmanjšuje učinkovitost in kohezijo v sami vladi. Parlament ima namreč
bistven vpliv na sestavo vlade, ki bi morala biti v popolni domeni predsednika vlade, saj
on brezpogojno odgovarja za vse ministre.
V primeru prenehanja mandata vlade po slovenskih predpisih lahko »vlada v odstopu«
deluje še kar nekaj mesecev, kar lahko povzroča nevšečnosti. Po drugi strani pa je v
drugih drţavah menjava oblasti nekaj tako običajnega, da se v nekaj dneh ali največ
tednih stara vlada zamenja z novo in polno deluje.
Glede na to, da je RS članica EU, je vlada tudi predstavnica RS v institucijah EU. Vstop
sleherne drţave v EU namreč zahteva prilagoditve delovanja izvršilne oblasti in tudi
upoštevanje predpisov EU.
V dobi mnoţičnih komunikacij je vloga vlade v obveščanju javnosti ena od
pomembnejših sestavin demokratičnega sistema. Toda razvite komunikacijske
tehnologije in delo strokovnjakov za odnose z javnostmi so odprle moţnost načina
komunikacij vlade, ki ni usmerjena zgolj v informiranje, ampak si prizadeva tudi za
prirejanje informacij in informacijskih tokov potrebam vlade. Izvršilna oblast naj bi
obstajala predvsem zato, da izvaja zakone in da je njena naloga samo posredovanje,
ne pa oblikovanje informacij, ki izvirajo iz dejanj in programov, ki jih potrjuje
zakonodajna oblast. Tukaj se seveda takoj postavijo vprašanja, do katere mere si vlada
lahko to privošči in poudarjam še, da ima seveda tudi vlada pravico in dolţnost, da
komunicira.
Samo politično komuniciranje je teoretično ţe napredovalo do te točke, da so pravila
strokovnjakom za komunikacijo znana in se jih bolj ali manj spretno posluţujejo v
praksi. V kolikor bi se vsi akterji drţali le pravil »win-win« komunikacije, bi se gotovo
izognili konfliktom in dominaciji vlade.
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Razprava o pomembnih temah na relaciji vlada-javnost je moţna le, če je javnost
informirana o tem, kaj in kako dela vlada in kaj načrtuje. V tem segmentu se srečata
pravica drţavljanov do obveščenosti »do vedeti« in dolţnost vlade, da obvešča in
komunicira. Kakšen način komunikacije bo vlada uporabljala pri svojem delovanju, je
odvisno od nje same. Nobena vlada v demokratičnem sistemu pa ne more biti uspešna
daljše obdobje, če ne dobi podpore za nemoteno delovanje. Zato se vlada na eni strani
mora pojavljati v vlogi »vladati« in na drugi strani »komunicirati«.
Kot v poslovnem okolju se tudi vlade posluţujejo uporabe oglaševanja, (gre za politično
oglaševanje) v ţelji doseči zastavljene cilje. To se navadno zelo intenzivno kaţe v
predvolilnem času. In tak način očitno deluje dokler se ne bo pojavil kak drug način.
Odnosi z javnostmi kot oblika javnega komuniciranja vedno bolj pridobivajo na
pomenu. Gre za sistematičen pristop komunikacije z vsemi udeleţenci. Kljub označitvi
za mlado disciplino, imajo odnosi z javnostmi ponekod za seboj ţe relativno dolgo in
utrjeno pot, drugod pa so še relativno mlada stroka in profesija, ki izvablja veliko
zanimanje tudi v Sloveniji. Javnosti so po vsebini različno rangirane, s tem pa je
različen tudi sam način ukvarjanja in pristopa. V Sloveniji se je profesija odnosi z
javnostmi institucionalizirala šele v času osamosvajanja in tranzicije Slovenije.
Pravica dostopa do informacij oz. obveščenosti sodi med temeljne človekove pravice.
Danes so v slovenski drţavni upravi redki organi, ki sluţbe za odnose z javnostmi še
nimajo, vendar so med njimi precejšnje razlike. Tudi Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja določa, da je organ dolţan posredovati informacije javnega značaja in
tudi ta zakon je v smislu podpore javnega delovanja.
Učinkovito komuniciranje in predstavljanje pomembnih odločitev mora biti sestavni del
vsake vladne aktivnosti. Vsaka vlada potrebuje sodobno zasnovane in učinkovite
odnose z javnostmi. Ustrezna organiziranost in pravilno vodenje odnosov z javnostmi
namreč lahko omogočita večjo povezanost vlade z javnostmi ter boljše razumevanje
vladnih programov. K učinkovitejšim odnosom z javnostmi pa lahko tudi veliko
prispeva, če so svetovalci za odnose z javnostmi pravočasno vključeni v proces
načrtovanja in priprave rešitev, ki jih sprejema vlada oz. njene ustanove.
Pri nas je strokovna sluţba vlade in njenih ministrstev Urad vlade RS za komuniciranje,
ki skrbi za verodostojnost, aţurnost in celovitost informacij v pretoku med vlado,
njenimi predstavniki ter domačimi in mednarodnimi javnostmi. V letu 2007 je bil sprejet
tudi Model organiziranosti vsebine in delovanja na področju odnosov z javnostmi na
ravni vlade RS.
Res je, da je za vlado RS komunikacija vsakodnevni izziv. Čas pa je kazatelj, kako
uspešno krmili z različnimi akterji. Lahko ugotovim, da vlada RS nekako stopa v koraku
s časom in tudi trend E-vlada se razvija v smislu večje odprtosti in transparentnosti.
Teoretična spoznanja pravilne komunikacije in resna uporaba v praksi nudijo več in
razlogi za uporabo so prednost vsake uspešne vlade. Torej zagotovo sinteza pravilne
komunikacije in ţelja vladati skupaj zagotavljata odlične rezultate.
Ključne besede: komunikacija, oglaševanje, politika, politično komuniciranje, politično
oglaševanje.
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ABSTRACT

The Slovenian constitutional organization is based on the parliamentary form of the
national authority which results from the following division of authority: legislative and
executive authority as well as judicial power. I have to point out the fact that the sharp
division between the legislator and the executive branch is gradually disappearing and
that nowadays there is no principle of sharp division anymore, which can be noted in
the Republic of Slovenia as well. Nevertheless, the Government is for all actions still
politically responsible to the Parliament. The Government proposes laws to be passed,
state budget, national programs and other general acts which are used for defining the
principled and long-term political orientation for individual fields within the competence
of the state. As distinguished from classical models where Government or President of
the Government is appointed by the Head of State, in the Slovenian system the
Parliament has this task. Therefore the Government is even more connected with the
Parliament which is, however, not in favor of the principle of the division of authority.
In addition, appointment of ministers is in the domain of the National Assembly which
can cause many troubles and above all it can interfere with the division of authority
and reduce the efficiency and cohesion in the Government itself. Namely, Parliament
has an essential influence on the composition of the Government which should be in
the total domain of the President of the Government as he is unconditionally
responsible for all ministers. According to the Slovenian regulation in case of
termination of the term of office of the Government the “Government in the
resignation process” can operate quite some time which can cause inconvenience. On
the other hand, change of authority in other countries is something usual and the old
Government is replaced with the new one in only few days or not later than few
weeks.
Regarding the fact that the Republic of Slovenia is an EU member the Government also
represents Slovenia in the EU institutions. When joining the EU each EU applicant state
should adapt its executive authority operation and respect the EU rules.
In the period of mass communication the role of the Government in the public
communication is one of the most important components of the democratic system.
However, developed communication technologies and the work of public relations
specialists opened new possibilities of communication of the Government which is not
only aimed at informing but also strives to adapt the information and information flows
to the needs of the Government. Executive authority should exist above all to
implement the laws and its duty is only to forward information and not to create
information arising from actions and programs confirmed by the legislative authority.
At this point we have to ask ourselves to what extent the Government can afford this.
In addition, I would like to underline that the Government has a right and duty to
communicate. The political communication itself has theoretically made progress to the
point that the communication specialists know the rules and they use them more or
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less skilful in the practice. If all agents followed only the regulations of “win-win”
communication they would surely avoid conflicts and domination of the Government.
However, the discussion about important topics between the Government and the
public is only possible if the public is informed on the actions and plans of the
Government. This is where the citizens‟ right of being informed and “to know” meets
the duty of the Government to inform and to communicate. It depends on the
Government which manner of communication will be used. Nevertheless, no
Government in the democratic system is able to be successful for a longer period if it is
not supported to act undisturbed. Therefore, on one hand the Government is to appear
in the role of “governing” and on the other in the role of “communicating”.
As business organizations governments also make use of advertising (political
advertising) in order to achieve their objectives which can be very often noticed
throughout the election period. And this is the way it works… until any other way
appears…. The importance of public relations as a way of public communication is
constantly increasing. It is about the systematic communication approach including all
participants. Although being labeled as a young branch somewhere public relations
have been existing for a long time and elsewhere for a rather short time. According to
contents publics have been ranked differently resulting in different approaches. In
Slovenia the profession of public relations was institutionalized not earlier than during
the Slovenian independence and transition period.
The right to the access to information or being informed is one of basic human rights.
Nowadays there are only few state bodies without Public Relations Office in the
Slovenian national authority and, however, they differ very much. In addition, Access
to Public Information Act defines that the state body is obliged to provide public
information and this act also supports public service.
Efficient communication and presentation of important decisions should be a
constituent part of every governmental activity. Every Government needs up-to-date
designed and efficient public relations. Suitable organization and correct public
relations management can namely enable better connection of the Government with
the public as well as better understanding of governmental programs.
Furthermore, in time incorporation of public relations specialists into the process of
planning and preparing solutions by the Government or its institutions can contribute a
lot to more efficient public relations. In Slovenia Government Communication Office is
a specialist service for the Government and ministers which is in charge of reliability,
up-to-date and integrity of information among the Government, its representatives as
well as domestic and international public. Furthermore, in 2007 Model of the
organization of content and action in the PR field at the level of the Government was
adopted.
To sum up, communication is a daily challenge for the Government of the Republic of
Slovenia. But the time is the indicator of how successful it coped with different agents.
I came to the conclusion that the Government of the Republic of Slovenia somehow is
in step with the time and the trend of E-Government is aimed at more openness and
transparency. Theoretical knowledge of correct communication and serious usage in
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the practice can offer even more and therefore the usage is the advantage of a
successful Government.
To conclude, the synthesis of correct communication and the wish to govern can for
sure lead to perfect results.
Key words: communication, advertising, politics, political communicaion, political
advertising.
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1.

UVOD

V današnji informacijski druţbi se pomen dobre in slabe komunikacije opazi ţe skoraj
povsod. Sistemi z dobro komunikacijo zmorejo biti konkurenčni na trgu tudi kadar
zaidejo v krizo, slaba komunikacija pa dolgoročno ne prinaša uspeha in tudi ni več
skrivnost slabo komunikacijo prepoznati. V prihodnosti bodo lahko preţivele le
najboljše organizacije z natančno izdelano strategijo delovanja,s hitrim prilagajanjem
trţišču in dobrimi odnosi z vsemi.
Odnosi z javnostmi je veda, katere korenine segajo ţe v antično dobo in še dlje;
teoretiki pa so se z njo pričeli ukvarjati šele v zadnjem stoletju. Na tej točki se mi
postavi vprašanje na relaciji vladati in komunicirati in povezava med pojmi vladati in
imeti dobre odnose z javnostmi oz. dobro komunicirati. V magistrski nalogi z naslovom
Delovanje in komuniciranje vlade RS ţelim predstaviti poloţaj vlade RS kot izvršilno
vejo oblasti in moţnosti, ki jih prinaša dobra komunikacija.
Vsaka vlada je soočena s posebnim komunikacijskim izzivom: če ţeli učinkovito vladati,
mora komunicirati z drţavljani, saj je njen obstoj odvisen od njihove volilne podpore,
kar pride najbolj do izraza ob volitvah. Vlada s svojimi komunikacijskimi aktivnostmi
opravlja dve bistveni nalogi:
1. informira o svojih politikah in programih
2. promovira svoje politike in programe
Informiranje lahko razumemo tudi kot izobraţevalno funkcijo vlade, medtem ko je
promocija politike in programov politične narave. To je ţe od nekdaj povzročalo zmedo
v vrednotenju vladnih odnosov z javnostmi. Del problema je v tem, da ni jasne
razmejitve med potrebo in dolţnostjo vlade, da kot javni servis drţavljane informira ter
ţeljo vlade po pridobitvi čim večje javne podpore pri uresničevanju političnih ciljev.
Republika Slovenija je suverena drţava, kar pomeni, da lahko prenese svoje suverene
pravice zgolj z izrecnim pooblastilom Ustave RS. Izvrševanje oblasti je razdeljeno med
parlament, vlado in sodišča. Sprva ostra delitev med zakonodajalcem in izvršilno vejo
se je postopoma mehčala in danes bi teţko govorili o čistem načelu delitve oblasti. RS
je 1. maja 2004 postala polnopravna članica Evropske unije (EU). Kot taka se je
zavezala, da bo spoštovala vsa pravila, ki so se izoblikovala v zgodovini EU. Narava EU
terja od drţav članic brezpogojno spoštovanje veljavnih predpisov EU. Akti, ki so
sprejeti, veljajo na teritoriju EU kot formalnopravno zavezujoči. Predstavnik RS v Svetu
EU, ki te akte sprejema je vlada RS.
EU ima pravico sprejemati akte, ki v drţavah članicah veljajo neposredno, brez
naknadne odobritve članice. Prav zato poskušajo delovanje institucij EU kar najbolj
pribliţati delovanju najvišjih drţavnih organov v drţavah članicah. Zaradi dejstva, da
organ, ki v EU sprejema pravno zavezujoče akte sestavljajo predstavniki vlad članic ni
presenečenje, da se je odnos med vlado in ostalimi organi z vstopom v EU spremenil.
Spremenilo se je tudi delovanje same vlade. Ta sedaj ne le izvršuje zakone, ampak
sodeluje pri sprejemanju "evropskih zakonov". To je zahtevalo močne prilagoditve, ki
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pa v RS niso bile drastične. Glavno vlogo pri pripravi stališč ima Sluţba Vlade RS za
evropske zadeve, kateri pomagajo vsa ostala ministrstva in sluţbe. Gre torej za tipičen
centralističen model koordinacije evropskih zadev. Vlada je prevzela od drţavnega
zbora pristojnosti, ki po Ustavi pripadajo zakonodajalcu. V ta namen se je spremenila
Ustava, sprejet je bil tudi poseben Zakon o sodelovanju med parlament in vlado v
zadevah Evropske unije.
Parlament lahko sprejema zgolj tista stališča, ki po vsebini spadajo pod pristojnost
zakonodajalca. Stališča niso pravno zavezujoča, kar omogoča vladi laţje manevriranje v
institucijah EU. Vlada je za vsa dejanja politično odgovorna parlamentu.
Izvršilna veja oblasti v Sloveniji opravlja politično izvršilno in upravno funkcijo. Politična
izvršilna funkcija pomeni predvsem izvajanje politike, ki jo določi parlament in izvajanje
zakonov in drugih predpisov, ki jih parlament sprejema. Tako v skladu z ustavo, zakoni
in drugimi splošnimi akti drţavnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike
drţave. Kot najvišji organ drţavne uprave pa izdaja predpise in sprejema pravne,
politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za razvoj
drţave in urejenost razmer na vseh področjih pristojnosti drţave. Fenomen
komuniciranja vlade z javnostmi je zelo zanimiv, saj tudi tiste, ki stroki odnosov z
javnostmi ne verjamejo preveč, slej kot prej prepriča, da jim komunikacije, če jih znajo
pravilno uporabiti in jih razumejo, zagotavljajo politično preţivetje. Osrednja ideja
demokracije je ravno v načelu, da naj bi drţavljan vsaj do neke mere poznal in
nadzoroval aktivnosti svoje vlade. Predpogoj za politično bolj aktivnega drţavljana so
namreč dobre informacije o vladi in političnem dogajanju nasploh. Del informacij
drţavljani dobijo neposredno, za mnogo večji del pa so potrebni posredniki-mnoţični
mediji. Mediji hkrati pomenijo forum za javne razprave kot tudi način, prek katerega
pridejo informacije tudi nazaj do mnenjskih voditeljev. Eno od zelo zanimivih področij v
politični komunikaciji je meja, do katere lahko voditelji prepričajo medije in javnost, da
sprejmejo in vidijo zadeve v enaki luči kot oni.
Svetovanje v odnosih z javnostmi je bistven element sodobnega upravljanja. Njegova
uspešnost je odvisna predvsem od usposobljenosti svetovalcev za odnose z javnostmi
in njihovega statusa. Bolj kot so vključeni v vse ravni odločanja, laţje profesionalno
opravljajo svoje delo in laţje tudi svetujejo nadrejenim.
V svoji nalogi ţelim raziskati delovanje vlade RS v zakonskih okvirih in predstaviti
smiselnost dobre komunikacije in njeno uporabo. Za področje delovanja in
komuniciranja vlade RS lahko po pregledu monografij in člankov v specializiranih
knjiţnicah in informacijskem sistemu COBISS trdim, da je precej neraziskano področje.
Delovanje vlade RS je natančno opisano v zakonih in podzakonskih aktih, vendar še
vedno premalo na področju komunikacije vlade.
Precej literature pa je moţno najti s širše obravnavano tematiko o vladi, ki se sicer ne
nanaša neposredno na temo magistrske naloge, vendar mi bo ta literatura vsekakor
sluţila v pomoč.
V nadaljevanju podajam opis predvidenih poglavij magistrske naloge:
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Uvod in podpoglavje Postavitev hipotez in metode dela bo del naloge, ki bo namenjen
seznanitvi s predmetom raziskovanja, z oceno stanja na področju predmeta
raziskovanja, z metodami znanstvenega raziskovanja in s strukturo magistrske naloge.
Pod poglavje 2 in poglavje 3 obravnavata odnose z javnostmi:modele, udeleţence,
posebnosti, etičnost odnosov z javnostmi. Poglavje 4 se naveţe na odnose z javnostmi
v drţavnih organih z nalogami in cilji, poglavje 5 pa to področje osvetli kot trenutno
stanje v Sloveniji.
Urad vlade RS za komuniciranje je predstavljen v 6. poglavju.
Pod poglavje 7 bom na kratko predstavila zgodovinski nastanek vlade, ureditev vlade v
RS in delovanje vlade RS.
8. poglavje je namenjeno oblikovanju in strukturi vlade RS.
V 9. poglavju vzamem pod drobnogled samo delo vlade RS in se osredotočim tudi na
akte.
Zelo pomembna relacija je zagotovo na eni strani vlada in na drugi strani parlament,
kar bo obravnavano v 10. poglavju.
Poglavje 11 je namenjeno predstavitvi vladnih sluţb.
V poglavju 12 in 13 se dotaknem komunikacije kot funkcije vladanja in ustvarjanju
političnega komuniciranja in političnega oglaševanja s konkretnimi primeri.
Poglavje 14 obravnava trend E-vlade in predstavi E-vlado in E-komuniciranje kot
rezultat razvojnih priloţnosti ter konkreten primer za ugotavljanje javnega mnenja.
V poglavju Preveritev hipotez raziskovanja bom na podlagi izvedene analize teoretičnih
virov in obstoječega stanja ter sintez študija literature in normativne ureditve na tem
področju potrdila ali ovrgla svoje delovne hipoteze.
V zaključku magistrskega dela bom še povzela najpomembnejše rešitve in odgovore na
vprašanja, ki sem jih postavila. Povzetek na začetku bo preveden tudi v angleščino.

1.1. METODE DELA
Izvršilna veja oblasti v Sloveniji opravlja politično izvršilno in upravno funkcijo. Politična
izvršilna funkcija pomeni predvsem izvajanje politike, ki jo določi parlament in izvajanje
zakonov in drugih predpisov, ki jih parlament sprejema. Tako v skladu z ustavo, zakoni
in drugimi splošnimi akti drţavnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike
drţave. Kot najvišji organ drţavne uprave pa izdaja predpise in sprejema pravne,
politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za razvoj
drţave in urejenost razmer na vseh področjih pristojnosti drţave.
V svoji nalogi ţelim raziskati delovanje vlade RS v zakonskih okvirih in predstaviti
smiselnost dobre komunikacije in njeno uporabo.
Na podlagi sintez spoznanj pri študiju literature in normativne ureditve na tem področju
so skupni cilji predvsem:
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-

samostojnost izvršilne oblasti
strokovnost pri komunikaciji vlade RS – uporaba veščin odnosov z javnostmi
korektno razmerje vlada-parlament kot temelj demokracije
vladna komunikacija je sredstvo za vladanje
E – vlada – inovativna moţnost vladanja

Magistrska naloga bo temeljila na naslednjih metodah:
- analiza teoretičnih virov
- analiza obstoječega stanja
- sinteza spoznanj pri študiju literature in normativne ureditve na tem področju
- preizkus iskanja rešitev

1.2. POSTAVITEV HIPOTEZ
V magistrski nalogi sem glede na izpostavljene probleme in predmet raziskovanja
postavila naslednje delovne hipoteze:
1. Učinkovitost vladanja pomeni učinkovitost komuniciranja
V dobi mnoţičnih komunikacij je vloga vlade v obveščanju javnosti ena od
pomembnejših sestavin demokratičnega sistema. Toda razvite komunikacijske
tehnologije in spoznanja političnega komuniciranja in političnega oglaševanja ter stroke
odnosi z javnostmi so odprle moţnost načina komunikacij vlade, ki ni usmerjeno zgolj v
informiranje, ampak si prizadeva tudi za prirejanje informacij in informacijskih tokov
potrebam vlade. Vladni odnosi z javnostmi so postali eno najpomembnejših
komunikacijskih orodij vlade. S spoznanji in pripomočki komunikacije vsaka vlada
zmore bolj ali manj uspešno vladati. In ravno ustrezna komunikacija v največji meri
pripomore k daljšemu obstoju na oblasti. Učinkovito vodenje pomeni vodenje, ki izhaja
iz učinkovitega komuniciranja. Predstaviti nameravam osnovne korake pri političnem
komuniciranju.
2. Odnosi z javnostmi določajo, kakšno podobo ima vlada v javnosti.
Odnosi z javnostmi namreč soodločajo, kakšno podobo ima vlada v javnosti. Uspešne
komunikacijske politike lahko veliko pripomorejo k temu, da se javnost hitro prilagodi
na način obnašanja in zaznavanje rizikov. Po drugi strani pa neuspešne komunikacije
pripeljejo do jeze in razdraţenosti ter na ta način preprečijo napredek in ublaţitev
posledic.
Predstavila bom tudi konkreten primer za ugotavljanje javnega mnenja, ki je bilo
izvedeno maja 2007.
3.Vstop drţave v EU povečuje moč izvršilne oblasti.
Glede na to,da je RS članica EU, je vlada tudi predstavnica RS v institucijah EU. Vstop
sleherne drţave v EU namreč zahteva prilagoditve delovanja izvršilne oblasti in tudi
upoštevanje predpisov EU. Po vstopu Slovenije v EU je predsednik vlade pridobil še
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nekoliko več na moči nasproti ministrom, saj so institucije EU zasnovane tako, da kar
silijo vlade drţav članic v močne šefe izvršilnih organov. Predsedniki vlad imajo namreč
svojo lastno institucijo – Evropski svet. Vstop drţave v EU dejansko povečuje moč
izvršilne oblasti.
4. Moderni načini vladanja prispevajo k transparentnosti in odgovornosti.
Kljub temu da ima internet kot sredstvo političnega komuniciranja številne prednosti in
slabosti mnogi poudarjajo, da prednosti preseţejo slabosti. Moderni načini vladanja
namreč prispevajo k transparentnosti in odgovornosti. Javne agencije preko E- vlade
zagotavljajo storitve, ki jih drţavljani potrebujejo. Nekateri celo trdijo, da je E- vlada
nova stopnja v javnem menedţmentu. Preverila bom še, ali tudi vlada RS stopa v korak
s časom s sprejetim modelom organiziranosti vsebine delovanja na področju odnosov z
javnostmi na ravni vlade RS.
Rezultati raziskovanja bodo pokazali, ali so bile delovne hipoteze postavljene pravilno
in ali jih je moţno potrditi ali ovreči.

2.

OPREDELITEV ODNOSOV Z JAVNOSTMI

2.1. ZGODOVINA, OPREDELITVE
Odnosi z javnostmi kot oblika javnega komuniciranja so stari toliko, kot je staro
človeštvo in lahko jih najdemo v vseh znanih antičnih civilizacijah na vseh kontinentih.
Kljub temu ne obstajajo sistematične študije zgodnjih nastankov, funkcij, oblik in rabe
odnosov z javnostmi. Prva predhodna oblika sodobnih odnosov z javnostmi na zahodu
se je najverjetneje razvila postopoma in kot reakcija na pojav razsvetljenstva v 17. in
18. stoletju. V trenutni obliki pa so odnosi z javnostmi kot menedţment komunikacij
med organizacijo in njenimi javnostmi neizpodbitno ameriški koncept (Verčič in dr.,
2000: 126-127). Vse do tega stoletja v evropskih jezikih ni bilo posebnega izraza za
koncept menedţmenta, saj je ta zgodovinsko gledano ameriška zamisel. Podobno lahko
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trdimo za odnose z javnostmi. Odnosi z javnostmi so ameriški koncept, ki je trenutno
tudi edini razpoloţljivi globalni koncept odnosov z javnostmi (Verčič at al., 2000: 126,
Verčič in Grunig, 1998, str. 560-561). Skoraj sto let pa je bilo potrebnih, da se je na
prelomu iz 19. v 20. stoletje (okoli leta 1900), z nastankom velikih modernih
gospodarskih zdruţb (ki so segale tudi preko meja domače drţave), današnja oblika
odnosov z javnostmi razširila iz svojih ameriških virov (Verčič at al., 2000, str. 126127). Odnosi z javnostmi kaţejo vse znake mlade discipline. Ne le, da je trg svetovanja
in odnosov z javnostmi nestrukturiran, lokalen in na začetku razvojnega cikla, kot je
leta 1990 pokazala raziskava Shandwicka, temveč ni niti enotnega soglasja, kaj praksa
odnosov z javnostmi sploh vsebuje. Rex Harlow je leta 1976 identificiral 472 definicij
odnosov z javnostmi in jih skušal destilirati v delovno definicijo. Debata o pojmu prakse
se še vedno nadaljuje. Problem je predvsem v tem, da ni splošnih standardov oziroma
so slabi, nekonsistentni ter neenako razviti, kot ugotavlja White (White: v Nally, 1991,
str. 183-184). Čeprav je to področje močno izboljšala Grunigova teorija o odličnosti v
odnosih z javnostmi, kjer so postavljeni splošni kriteriji za doseganje uspešnega in
učinkovitega poslovanja. Kljub označitvi za mlado disciplino imajo odnosi z javnostmi
ponekod za seboj ţe relativno dolgo in utrjeno pot, drugod pa so še relativno mlada
stroka in profesija, ki izvablja veliko zanimanje. Praksa odnosov z javnostmi je starejša
od teorije, saj v ZDA in Veliki Britaniji obstajajo študijski primeri stari osem desetletij,
praktične izkušnje v drţavah srednje ali vzhodne Evrope pa so stare le dobro desetletje
(White: v Serajnik Sraka, 2002, str. 14). Nekateri akademiki (Bentele, Szyska, Krups)
tako pišejo o več kot stoletni evropski praksi odnosov z javnostmi, saj naj bi prvi
oddelek posvečen odnosom z mediji nastal ţe leta 1870 (Ruler in Verčič, 2002, str. 1).
Amerika si je torej na področju odnosov z javnostmi pridobila status njihove rojstne
drţave. Tudi "oče odnosov z javnostmi" prihaja s tega kontinenta. To je Edward L.
Bernays, ki je iznašel izraz odnosi z javnostmi, medtem ko je z ţeno iskal napis za na
vrata njune pisarne. Odnosi z javnostmi, ali po angleško public relations (v
dobesednem prevodu: javni odnosi) oz. kar s kratico PR, v svojem prvotnem pomenu
spominjajo na public interest (javni interes) in public opinion (javno mnenje), a se
kasneje poudarek iz javnega premakne na odnose, torej na odnose z javnostmi. White
v eni od svojih definicij zapiše: "Odnosi z javnostmi so odnosi med organizacijo in
njenimi različnimi javnostmi v dobesednem pomenu te besede." Temu stališču se
pridruţuje tudi Bernays, saj pravi, da odnosi z javnostmi pomenijo odnose organizacije,
posameznika ali česa drugega s tistimi javnostmi, od katerih so odvisni (Verčič: v Hunt
in Grunig, 1995, str. 408).

Ameriško društvo za odnose z javnostmi je leta 1987 skovalo definicijo1, ki se opira na
glavno idejo odnosov z javnostmi - vzajemno razumevanje - ki pravi: "Odnosi z
javnostmi so načrtovan in vzdrţevan trud za pridobitev in ohranitev naklonjenosti ter
vzajemnega razumevanja med organizacijo in njenimi javnostmi" (Smith, 1995, str. 5).
1

Prvič so jo sicer zapisali ţe leta 1948.
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Haywood ob tem poudarja, da tiste definicije odnosov z javnostmi, ki govore le o
vzajemnem razumevanju, pokrivajo le informacijske aktivnosti in ne odnosov z
javnostmi v pravem pomenu besede, saj lahko informacije ponavadi spremenijo le
vedenje, ne pa nujno tudi mnenj in stališč. Informacije so le del komunikacij in
komunikacije so le del odnosov z javnostmi (Haywood, 1991, str. 4). Istega leta, 1987,
sta Crable in Vilbert zapisala, da so odnosi z javnostmi veščina
prilagajanja
2
organizacije okolju in obratno (Škerlep, 1998, str. 739) . Cutlip, Center in Broom
definicijo IPR-ja3 kasneje nekoliko spremenijo in opredelijo odnose z javnostmi kot
funkcijo upravljanja, ki odkriva in vzdrţuje vzajemno koristne odnose med organizacijo
in njenimi različnimi javnostmi, od katerih sta odvisna njen uspeh ali neuspeh (Gruban
at al., 1997, str. 18, Škerlep, 1998, str. 739). "Odnosi z javnostmi so sestavina
upravljanja, ki odgovarja za uspešnost, učinkovitost, utemeljenost, ustvarjalnost in
upravičenost odnosov med organizacijo in njenimi deleţniki ter javnostmi, pa navaja
"formula 5U" (Gruban at al., 1997, str. 17), ena vidnejših in pogosto rabljenih
slovenskih definicij odnosov z javnostmi. Praktično uporabna definicija odnosov z
javnostmi pravi, da so ti menedţment korporativnega ugleda (Haywood, 1991, str. 4).
Pri odnosih z javnostmi gre namreč vedno za doseganje ugleda- kajti to je rezultat
tistega, kar naredimo, rečemo ali kar o nas menijo drugi. Prav zato so odnosi z
javnostmi disciplina, ki skrbi za ugled z namenom doseganja razumevanja in podpore
ter vpliva na mnenje in vedenje (Smith, 1995, str. 5). Grunig definira odnose z
javnostmi predvsem kot upravljanje komuniciranja organizacije z njenimi javnostmi
(Grunig, 1992, str. 4, Škerlep, 1998, str. 739); mnogo bolj pomembna pa je
menedţerska funkcija odnosov z javnostmi, kjer praktiki nastopajo ne le v vlogi
komunikatorjev, temveč tudi kot analitiki in svetovalci (Cutlip at al, 1994, str. 4-5). Na
podoben način razmišlja Black, ki pravi, da so odnosi z javnostmi menedţerska
disciplina, ki mora biti zasnovana kot del korporativne strategije in ciljev (Black, 1993,
str. 13). Botan pa navaja, da so odnosi z javnostmi tisto delovanje, ki spremeni ali
strateško opredeli odnose med organizacijami in javnostmi (Taylor, 2000, str. 629).
Čeprav so odnosi z javnostmi verjetno najstarejši koncept, ki je bil uporabljen za opis
komunikacijskih aktivnosti organizacij, pa se številne organizacije danes posluţujejo
izrazov, kot so poslovno komuniciranje (angl. business communication), javne zadeve
(angl. Public affairs) ali korporativno komuniciranje. Največkrat zaradi tega, ker si je
izraz odnosi z javnostmi v svojem razvojnem obdobju "prisluţil" mnoge negativne
konotacije.4
2

Ob tem velja izpostaviti, da odnosi z javnostmi niso le veščina, temveč tudi druţbena veda
(svetovna skupščina IPRE, Mexico City, 1978) (Gruban in dr., 1997: 18).
3
IPR (Institute of Public Relations) je angleško zdruţenje za odnose z javnostmi, ki predstavlja
in zagovarja interese ljudi, zaposlenih v odnosih z javnostmi, tako v Veliki Britaniji kot tudi
drugod po svetu.
4

Negativne konotacije v smislu tega, da odnosi z javnostmi manipulirajo z javnostmi in da so
precej podobni propagandi. K temu so pogosto prispevali za odnose z javnostmi nerazumevajoči
in nedemokratični politični reţimi, ki so preferirali propagandno komuniciranje. Ena od posledic

7

Praktiki in teoretiki pa se ne razhajajo le v definicijah in opisih odnosov z javnostmi,
temveč tudi v mnenjih, kateri so vzroki zanje in kakšni so njihovi učinki. Ti naj bi
namreč tako manipulirali ali širili informacije, kot tudi razreševali konflikte oziroma
zagotavljali razumevanje (Grunig, 1992, str. 4-6).Pojem javnosti se v odnosih z
javnostmi uporablja v njeni komunikacijski opredelitvi, torej je javnost skupina ljudi, ki
se sooča s problemom in z razpravo organizira njegovo reševanje (Gruban at al., 1997,
str. 41.) Tiste skupine ljudi, ki s svojim delovanjem, odločitvami lahko vplivajo na
organizacijo oz. (lahko) nanje vpliva organizacija, imenujemo deleţniki. Seveda so
mnogi ljudje v kategoriji deleţnikov le pasivni opazovalci dogajanja, ki sčasoma lahko
postanejo aktivni in se zavedajo problema, s čimer se preoblikujejo v javnost(i)
(Gruban at. al., 1997, str. 41, Repper: v Grunig, 1992, str. 125, Škerlep, 1998, str.
741). Javnosti delimo na tiste bolj in manj pomembne za organizacijo ter tudi na tiste
bolj ali manj vplivne oziroma naklonjene organizaciji (Gruban). Organizacija mora
opredeliti, katere njene javnosti so aktivne in katere pasivne. Kvantitativno več
pozornosti je treba nameniti aktivnim in manifestnim javnostim, ki so bolj pozorne (ali
t. i. "pozorni deleţniki"; Grunig: v Škerlep, 1998, str. 743) in pripravljene na aktivno
sodelovanje. Ne smemo pa zanemarjati pasivne (latentne, moţne) javnosti, ki v toku
časa lahko postane aktivna (Grunig, 1992, str. 137-138, Škerlep, 1998, str. 742,
Gruban at al., 1997, str. 43).
Organizacije morajo najprej identificirati svoje javnosti oz. deleţnike in jih nato vrisati v
organizacijske zemljevide javnosti (deleţnikov). Predvsem je to potrebno, ko si
prizadevajo za strateško upravljanje odnosov5 z javnostmi, ki imajo usoden vpliv na
(ne)uspeh sleherne organizacije. Upravljanje odnosov z javnostmi/deleţniki ima za cilj
uresničevanje lastnih interesov z upoštevanjem interesov ciljnih deleţniških skupin
oziroma javnosti. Upravljanje vsebuje seveda različne tehnike (dialog, komunikacije,
prepričevanje, sporazumevanje), taktike in strategije. Le-te pa morajo biti v globalni
druţbi vedno bolj ustvarjalne, predvidljive in predvsem proţne. K temu jim je v veliki
meri pripomogel razvoj informacijskih tehnologij, v zadnjem času pa seveda predvsem
razmah interneta (Gruban at al., 1997, str. 41).

takšne miselnosti je tudi enosmerni model odnosov z javnostmi, ki poskuša ne glede na
posledice doseči pozitivno publiciteto. V novejšem času se je v ZDA za odnose z javnostmi
pojavil tudi slabšalni izraz "spinning" in za akterje, ki ga obvladajo, "spin doctors". Spin
doctoring ali krajše spinning pomeni vse prej kot dobre, kvalitetne odnose z javnostmi; ravno
nasprotno, pomeni uporabo neresničnih, dvomljivih in zavajajočih (dez)informacij za dosego
določenega učinka, cilja ter preoblikovanja mnenja javnosti o določeni tematiki. Spin doctors pa
so po definiciji zagovorniki zavajanja, manipulacije in dezinformacij (Dilenschneider, 1999: 3)
5

Angl. izraz za upravljanje odnosov je "relationship management".
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2.2. MODELI ODNOSOV Z JAVNOSTMI
Model odnosov z javnostmi je skupek vrednosti in vzorec vedenja, t. j. pristop, ki ga
izvaja oddelek za odnose z javnostmi ali posameznik – praktik te stroke – v programih
odnosov z javnostmi ali v specifičnih programih kampanje (Kitchen, 1997, str. 8). Ţe iz
te definicije lahko med vrsticami razberemo, da modeli v posameznih programih niso
povsem identični in lahko v določenih lastnostih varirajo. Kljub temu pa imajo neko
skupno osnovo, iz katere izhajajo in jo nadgrajujejo. V odnosih z javnostmi poznamo
štiri osnovne idealno-tipske modele načina vodenja odnosov z javnostmi (Škerlep,
1998, str. 744), ki jih takoj na začetku lahko delimo v dve skupini. Skupina z
enosmernim (to je brez povratne zanke), prepričevalnim komuniciranjem in tiste z
dvosmernim (t. j. s povratno zanko za preverjanje in popravljanje komunikacijskega
procesa), sporazumevalnim komunikacijskim odnosom (Gruban at al., 1997, str. 5152). Sicer pa se delijo še glede na namen.6

Leta 1984 sta modele prvič zapisala J. Grunig in T. Hunt, kot posnetek realnosti
(Kitchen, 1997, str. 8). Modeli so izjemnega pomena tudi zato, ker nam kot pozitivna
(deskriptivna) teorija sluţijo za opis in razlago delovanja sodobne prakse odnosov z
javnostmi.
Prvi model, model tiskovnega (propagandnega) agenta ali model
publicitete, se je razvil v sredini 19. stoletja, poimenovali pa bi ga lahko tudi
model propagandnega agenta (Škerlep, 1998, str. 745), saj pri tej obliki
izvajanja odnosov z javnostmi na prvem mestu ni resnica, temveč doseganje
pozitivne publicitete (in pojavljanja v medijih) za vsako ceno. Ob tem sta
pogosto lahko prisotna tudi zavestno zavajanje in manipulacija, kar je odnose z
javnostmi pripeljalo "ob dober glas" in jih označilo z neetičnim delovanjem.
Na začetku 20. stoletja se je pojavil model informiranja javnosti. Gre za
model, katerega namen je širiti pozitivne informacije na novinarski način
sporočanja, seveda s pomočjo medijev in direktne pošte. Po mnenju J. Gruniga
in Hunta naj bi ta model razvil in prvi uporabil publicist Ivy Lee. Na tem mestu
6

Smer opisuje obseg v katerem je komunikacija med organizacijo in njenimi javnostmi bodisi
enosmerna (monolog) bodisi dvosmerna (dialog). Namen, po Grunigu (1992), pa opisuje
funkcijo, ki jo imajo odnosi z javnostmi v organizaciji, v smislu simetrične (simetrične
komunikacije so uravnoteţene in skušajo prilagajati odnos med organizacijo in njenimi
javnostmi) in asimetrične (asimetrične komunikacije so neuravnoteţene in ne spreminjajo
organizacije, temveč skušajo spremembo doseči le pri javnosti) komunikacije (Kitchen, 1997: 89).
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se stroka odnosov z javnostmi prične razvijati v pozitivno smer, saj resnica
pridobiva na pomembnosti.
Oba do sedaj opisana modela sta neprofesionalna, t.j. obrtniška (angl. Craft)
(Škrlep, 1998, str.744) in enosmerna, saj informacije (najpogosteje preko
medijev) potekajo le od organizacije k javnosti.
Edward Bernays, "oče stroke", pa je vpeljal druţboslovni znanstveni pristop in
razvil prvi dvosmerni model odnosov z javnostmi. J. Grunig in Hunt sta ga
poimenovala dvosmerni asimetrični model (nastane v drugi polovici 20. st.).
Bernays je namreč menil, da če nam uspe manipulirati ljudi s slabim namenom,
potem naj bi enako veljalo v primeru, ko imamo v ozadju dober namen.
Skrivnost uspešne manipulacije se, po njegovem, skriva v razumevanju
motivacije ljudi in v uporabi raziskav za identifikacijo sporočil, ki bodo
najverjetneje sporočila stališča in vedenja, ki jih ţeli izzvati organizacija.
Kljub tehtni utemeljitvi svojega mišljenja, ki jo je podal Bernays, pa J. Grunig in
Hunt menita, da na javnosti vplivajo še številni drugi dejavniki, ki jih teţko
napovemo ali raziščemo. Zato v 60-tih letih uvedeta četrti in zadnji modeldvosmerni simetrični model, ki ob komunikaciji temelji še na pogajalskih
znanjih ter stremi k sporazumu med organizacijo in njenimi javnostmi. Na ta
model se odzovejo kritiki ter ga označijo za normativni ideal, saj naj bi-po
Grunigu-potekal v simetričnih pogojih in na etičnih osnovah, ki pa niso vedno
dosegljive. Organizacija je torej pripravljena spremeniti svoje vedenje, da bi
spremenila mnenje druge strani (javnosti) o določenem problemu. Bistveno je
medsebojno, obojestransko razumevanje in ne prepričevanje. In čeprav sta J.
Grunig in Hunt štiri modele razvila in opredelila kot štiri zgodovinske stopnje
razvoja odnosov z javnostmi, so omenjeni modeli (in seveda tudi njihove
variacije) še vedno prisotni v vsakodnevni praksi sedanjosti (Grunig,1992,
str.291).

2.3. UDELEŢENCI IN PROGRAMI ODNOSOV Z JAVNOSTMI
Organizacija bi morala imeti vseobseţen strateški načrt, kako izpolniti svojo misijo ali
poslanstvo – pač tisto, kar si prizadeva doseči. Poleg tega bi moral imeti vsak oddelek
znotraj organizacije strateški načrt, ki bi orisoval, kaj prispeva oddelek k doseganju
poslanstva organizacije – tako na primer strateški načrt za odnose z javnostmi, za
politiko do javnosti. V nasprotju s tem strateškim pristopom pa večina organizacij leto
za letom izvaja en in isti program odnosov z javnostmi, ne da bi se ustavile in
prepričale, ali še naprej komunicirajo z najbolj strateškimi javnostmi (Hunt in Grunig,
1995, str. 11-12). Najbolj očitne skupine deleţnikov so delničarji, zaposleni, potrošniki
in konkurenti. V pluralistični druţbi pod deleţnike štejemo tudi lokalno skupnost,
posebne interesne skupine, širšo javnost in naravno okolje. Organizacija ima razmerje
z deleţniki, takrat ko s svojim vedenjem medsebojno učinkuje na vzajemno vedenje.
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Izraz deleţnik se nanaša na člana javnosti ali na javnost v celoti. Seveda je med
deleţnikom in javnostjo razlika. Ljudje so deleţniki, ker spadajo v kategorijo ljudi, ki se
jih odločitve te ali one organizacije dotaknejo ali pa ki s svojimi odločitvami lahko
prizadevajo organizacijo. Mnogi ljudje iz kategorije deleţnikov so pasivni – tako na
primer usluţbenci. Tem pasivnim javnostim je mogoče reči tudi latentne javnosti.
Deleţnike, ki so – ali postajajo – bolj zavedni in dejavni, pa je mogoče opredeliti kot
zavedne in dejavne javnosti7 (Hunt in Grunig, 1995, str. 15). Tudi izraza deleţniki in
javnosti se v praksi pogosto rabita kot sinonima, vendar med njima obstajajo nekatere
manjše, a pomembne razlike, ki pripomorejo k razumevanju strateškega planiranja
odnosov z javnostmi. Kljub temu pa Škerlep (1998, str. 743) meni, da je razlikovanje
med deleţniki in javnostmi neustrezno, saj v funkciji odnosov z javnostmi ne
komuniciramo samo z aktivnimi deleţniki. V nasprotju s tradicionalnim
managementom, ki se osredotoča samo na notranja razmerja, se management
deleţnikov osredotoča na izključno upravljanje z deleţniki, ki so notranji, zunanji ali ţe
v razmerju do organizacije. Za upravljanje z deleţniki, bi vodilni morali preseči okvir
tardicionalnih vprašanj in problemov v strateškem načrtovanju.
Nujno potrebno je raziskovanje okolja in iskanje tistih notranjih, zunanjih in ţe
sodelujočih deleţnikov, ki bodo najverjetneje vplivali na odločitve organizacije. Sama
narava odnosov med organizacijami in deleţniki – to so lahko javnosti ali druge
organizacije – nastane kot osrednji koncept v teoriji odnosov z javnostmi in
organizacijske učinkovitosti. Ferguson poudarja, da bi morali odnosi med
organizacijami in njenimi javnostmi igrati osrednjo vlogo tudi v glavah raziskovalcev
odnosov z javnostmi. Teorije organizacijskih odnosov podpirajo idejo, da obstaja
funkcionalna povezava med kvaliteto komunikacije in naravo odnosov med
organizacijami in njenimi deleţniki. Kljub temu, da veliko managerjev vidi odnose
organizacije samo s tistimi, ki se jih dejansko dotika, bi morali gledati veliko širše,
predvsem v povezavi s skupnostjo drugih organizacij (Grunig, 1992: 81- 82). Ko
organizacija temeljito preuči njene najpomembnejše deleţnike, je pomembno, da
strokovnjaki za odnose z javnostmi razvrstijo vsakega posebej in ugotovijo do katere
stopnje lahko vplivajo na organizacijo ali do kam lahko organizacija vpliva na njih
(Grunig, 1992, str. 126).
Freeman navaja dve kritični oceni deleţnikov: a) moţnost ogroţanja organizacije
in b) moţnost sodelovanja.
Vendar bi pri oceni morali dodatno upoštevati 3 kriterije: deleţnikova zmoţnost,
priloţnost in ţelja ogroziti ali sodelovati. Grunig in Hunt (1995, str. 12) zato dodajata,
da je treba začrtati trajni komunikacijski program za najpomembnejše - najbolj
strateške - deleţnike. Ravno to stalno komuniciranje z deleţniki pomaga ustvariti
stabilno, dolgotrajno razmerje, ki je kos konfliktu, do katerega lahko pride. Javnosti
7

Latentna javnost vključuje ljudi, ki se preprosto ne zavedajo povezave z drugimi. Zavedno
javnost pa sestavljajo tisi ljudje, ki si priznajo, da so na nek način vpleteni v problemsko
situacijo z drugimi, ampak še niso z njimi komunicirali. Ko bodo začeli komunicirati, bodo postali
aktivna javnost (Cutlip in dr., 1994: 360).
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niso isto kot trgi in jih je zato potrebno obravnavati na drugačen način kot to počnejo
trţniki. Promocija preko oglaševanja in publicitete ter prepričevanje preko nakupnih
aktivnostih niso primerne za izgradnjo in negovanje pozitivnega odnosa med
organizacijo in skupino ljudi, ki so lahko prizadeti zaradi določenih managerskih
odločitev in vedenja organizacije (Kitchen, 1997, str. 96). Za te različne javnosti imajo
organizacije pripravljene različne strategije in programe za odnose z njimi. V
nadaljevanju na kratko predstavljam najpomembnejše deleţnike oz. programe odnosov
z javnostmi:
Odnosi z zaposlenimi: Z vidika odnosov z javnostmi so ljudje, ki sestavljajo
organizacijo, tudi njeni predstavniki. Njihovo vedenje in mnenje se odraţa tudi izven
organizacije. Odnosi z zaposlenimi predstavljajo posebne programe, s katerimi
organizacija zaposlene informira o pomembnih zadevah in jih interpretira, zaposlene
izobraţuje ter jih usmerja in prepričuje, da sledijo poslanstvu, ciljem in namenu
organizacije (Škerlep, 1998, str. 752).
Odnosi s finančnimi javnostmi: Ti so osredotočeni na tiste skupine ljudi, katerih
finančna podpora je potrebna za poslovanje organizacije. To so sedanji in morebitni
delničarji ter vlagatelji. Obstoj in delovanje organizacije sta v veliki meri odvisna od
njihovih finančnih sredstev, ki jih pridobivajo na različne načine in od različnih finančnih
javnosti. To je pomembno za zasledovanje ciljev organizacije (Gruban at al., 1997, str
104).
Odnosi z drţavnimi institucijami (Public affairs): Ukvarjajo se z razvojem javne
politike, zakonodaje in predpisov, ki lahko vplivajo na organizacijo, na njene interese in
na njeno delo. Tudi Gruban pravi (1997, str. 107), da se vladni in javni odnosi delijo na
opazovanje političnega okolja, predstavljanje svojih stališč do spornih vprašanj,
zagovarjanje svojih in spodbijanje nasprotnih stališč in pritisk na odločevalce.
Odnosi s skupnostjo: Ukvarjajo se z odnosi med organizacijo in skupnostjo, katere
del je organizacija. Ta skupnost je lahko lokalna, regionalna, nacionalna ali
mednarodna. Grunig (1992, str. 312) pravi, da so kontinuiran program sodelovanja s
skupnostjo za ohranjanje in vršenje kvalitete ţivljenja skupnosti. Gre za odnose z
javnostmi v malem.
Odnosi s potrošniki: Posebej pomembna naloga odnosov s potrošniki je skrb za
zadovoljstvo uporabnikov izdelkov ali storitev in zato tudi obravnavanje njihovih
pritoţb, pripomb, predlogov, spremljanje stalnih potrošnikov... (Gruban at al., 1997,
str. 118). S potrošniki se primarno ukvarja marketing, kjer skrbijo za učinkovitost
ustvarjanja dogodkov pri pospeševanju prodaje, gradijo bolj osebne odnose s
potrošniki, vplivajo na pomembne mnenjske voditelje... (Škerlep, 1998, str. 755).
Krizno upravljanje odnosov z javnostmi: Zajema krizno načrtovanje, krizno
upravljanje in pokrizno upravljanje odnosov z javnostmi. Krizno načrtovanje zajema
identificiranje potencialnih nevarnosti, oblikovanje kriznega načrta in simulacije kriz.
Pod krizno upravljanje spada preverjanje dejstev in resničnosti krize, aktiviranje
kriznega managementa, vzpostavitev kriznega centra za medije, dajanje informacij itd.
Pokrizno upravljanje pa zajema revizijo
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kriznega dogodka in ponovno vzpostavljanje ugleda organizacije (Lerbinger, 1997, str.
20-50). Za uspešno reševanje kriz je pomembno, da organizacija ţe prej vodi
proaktivne odnose z javnostmi, s čemer pridobi ugled in kredibilnost, kar olajša
reševanje ugleda in odnosov v krizni situaciji (Škerlep, 1998, str. 754).
Ker odnosi z mediji predstavljajo v drţavnih organih najpomembnejši vir, preko
katerega se komunicira, predstavljam v naslednji točki podrobnejšo obravnavo odnosov
z mediji ter razmerje med predstavnikom za odnose z mediji in novinarjem.

2.4. ODNOSI Z MEDIJI
Na medije gledamo lahko na dva načina: kot kanale komuniciranja, preko katerih
seznanjamo širše občinstvo in kot skupino organizacij, ki jo sestavljajo posamezniki, ki
imajo določene svoje interese, vendar je z njimi moţno sodelovati. Za delovanje na
področju odnosov z mediji je treba najprej poznati organizacijski in uredniško politiko
posameznih medijev, vsebino njihovih poročil in biti pripravljen za izvajanje
dolgoročnih, stalnih in aktivnih odnosov z novinarji (Gruban, 1997, str. 114-116)
Poznati medije – vedeti na kakšen način komunicirati z vsakim posebej, izdelati vsebino
za vsakega, doseganje skrajnih rokov, spoprijeti se z različnimi zahtevami medijev in
nagovarjati javnost vsakega medija posebej – to je eden od glavnih nalog oddelkov in
predstavnikov za odnose z javnostmi (Cutlip at al., 1994, str. 299) Gruning in Hunt
(1984, str. 223) pravita, da odnosi z mediji v odnosih z javnostmi zavzemajo tako
močno osrednje mesto, da mnogi mislijo, da so odnosi z javnostmi pravzaprav odnosi z
mediji. Odnosi z mediji pa so le eno izmed področij znotraj odnosov z javnostmi. White
pravi, da je v odnosih z javnostmi mnoţične medije razumeti na dva načina:
- kot skupino organizacij, sestavljeno iz posameznikov, ki imajo svoje lastne
interese in kjer obstaja moţnost za sodelovanje z odnosi z javnostmi, da
doseţejo organizacijske cilje
- kot kanale komuniciranja, skozi katere informacija doseţe širše občinstvo.
Mediji so tako posredniki med organizacijo in drugimi javnostmi; preko njih
organizacija komunicira s svojimi strateškimi javnostmi
Mnoţični mediji so tako kanal za doseganje javnosti in posebnih javnosti; mediji so
zaznani kot ključni dejavnik pri projekciji podobe organizacije pri občinstvu. So tudi
arena javnih polemik, v katerih se oblikuje javno mnenje o pomembnih zadevah
(Škrlep, 1998, str. 751). Zaradi široke palete medijev se postavlja vprašanje, kateri
medij sploh izbrati. Rijavec (1998, str. 191) pravi, da se morajo organizacije v prvi vrsti
zavedati, da imajo različni mediji različne sposobnosti in zmoţnosti razlage in
demonstracije storitev. Televizijski vizualni in slušni učinek je denimo primeren za
sporočanje imidţa ustanove ter za čustveno vplivanje na (potencialne) stranke. Pri

13

kompleksnejših storitvah pa je za posredovanje podrobnejših informacij primernejši tisk
– to velja seveda tako za oglasna kot klasična medijska sporočila (novice, informacije
za medije). Zato mora organizacija za vsako ciljno javnost, na katero ţeli
učinkovito vplivati, izbrati primeren medij ali pa določeno sporočilo uvrstiti v tisto
rubriko, ki je namenjena specifičnim ciljnim skupinam. Odnosi z mediji so pomembni ne
le zato, ker je to osrednja aktivnost v odnosih z javnostmi, ampak zato, ker
predstavljajo mediji vod do drugih javnosti, ki so pomembne za organizacijo. Enako
mišljenje imata tudi Hunt in Grunig (1995, str. 43-44), ko pravita, da so mediji
napeljava8 za odnose s strateškimi javnostmi organizacije. Mediji so kot "ventilarji", ki
nadzorujejo dotok informacij k javnostim znotraj druţbenega sistema.
Ne glede na to, kateri medij izberemo, moramo imeti jasno predstavo o določenih
postopkih in odnosih ravnanja z mediji. Tako obstajajo nenapisana in neuradna pravila
kako ravnati z mediji.

8

Ob tem je treba povedati, da obstajajo še druge napeljave-kot na primer osebna komunikacija
ali specializirane publikacije. Res pa je, da so mnoţična občila brţkone poglavitni kanali do
javnosti (Hunt, Grunig, 1995: 43).
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Slika 1: Od transakcije do odnosa (partnerstva) z mediji

TRANSAKCIJA Z MEDIJI

ODNOSI (PARTNERSTVO) Z MEDIJI

osredotočenost na enkratno
posredovanje informacij

osredotočenost na redne
odnose z novinarji

osredotočenost na
lastnosti informacije

osredotočenost na koristi,
ki jih prinaša informacija novinarju

Kratkoročna perspektiva

dolgoročna perspektiva

majhen poudarek na
servisiranju novinarjev

velik poudarek na
servisiranju novinarjev

majhna pripadnost
(naklonjenost) novinarjev

velika pripadnost
(naklonjenost) novinarjev

skromni stiki z novinarji
pogosti stiki z novinarji
kakovost odnosov z mediji je predvsem kakovost odnosov z mediji je dolţnost
stvar
vseh,
sluţb za odnose z mediji
ki so v kakršnemkoli odnosu z mediji

Vir: Rijavec, (1998, str. 202.)
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Temeljna načela dobrih odnosov z mediji so:
• Sluţiti medijem – Sodelovanje z mediji, ustvariti dvosmeren odnos.
• Vzpostaviti sloves zanesljivosti – Točne podatke in kakovosten material morajo
zagotoviti kjerkoli in kadarkoli je tako zahtevano. Novinarji bodo tako poznali najboljši
vir točnih informacij in vzajemni odnos bo vzpostavljen.
• Zagotoviti kakovostna gradiva - Na primer: priskrbeti kakovostne, zanimive slike,
ki jih je lahko razmnoţiti in so opremljene s primernimi napisi. Tudi sporočilo za javnost
mora biti tako, da ga ni treba veliko preurejati. Lahko se zgodi, da bo urednik sporočilo
skrajšal, zato naj vse ključne podatke navedejo ţe v prvem odstavku.
• Sodelovanje pri pripravi gradiva - Na primer dogovor za intervju, kadar to
zahtevajo.
• Zagotoviti resničnost podatkov - Novinarjem dovolijo, da sami pregledajo
podatke.
• Vzpostavljanje osebnih odnosov - Temeljijo naj na poštenosti in profesionalnem
spoštovanju. Vzdrţevanje rednih stikov z novinarji in nenehnim zalaganjem z
informacijami. Mnoge novinarje moti, če z njimi vzpostavijo stik le takrat, ko se bliţa
pomemben dogodek ali novica.
Kakorkoli, če organizacija vodi svojo politiko, se mora zavedati, da so odnosi z mediji
eni najpomembnejših pri odnosih z javnostmi, čeprav morajo biti tudi v skladu z
drugimi deli odnosov z javnostmi neke organizacije. Po Sorlinu predstavljajo mediji
glavni vir informacij in zabave, zaradi oglaševalske funkcije pa so tudi ekonomsko
gledano izredno pomembni (Sorlin, 1994, str. 1). Osnovna zahteva pri uspešnem
sodelovanju z mediji je tako predvsem razumevanje delovanja medijev in njihovih
zahtev. Ţe v preteklosti je veljalo, in je priporočljivo še danes, da naj bi vsak
predstavnik za odnose z javnostmi začel svojo kariero kot novinar, čeprav se kvalitete
dobrega novinarja močno razlikujejo od zahtev dobrega predstavnika za odnose z
javnostmi (Black, 1993, str. 60-61). Ne glede na to pa je pomembna funkcija
mnoţičnih medijev tudi vzgajanje in oblikovanje javnega mnenja.
RAZMERJE PREDSTAVNIK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI - NOVINAR
Skupna lastnost obema poklicema je pisanje sporočil. Delovni dan in delovno mesto
zahtevata tudi mnoge skupne točke, tako za odnose z javnostmi, kot tudi za
novinarstvo: opravljajo intervjuje, zbirajo in obdelujejo veliko količino informacij, pišejo
v novinarskem slogu in so naučeni proizvajati dobra poročila v zadnjem hipu, tik pred
iztekom roka. Veliko novinarjev kasneje tudi zamenja poklic in postanejo strokovnjaki
za odnose z javnostmi. Ravno te skupne značilnosti so vodile in še vedno vodijo v
zmotno prepričanje, tudi novinarje, da obstaja malo razlik med odnosi z javnostmi in
novinarstvom. Za mnoge so odnosi z javnostmi preprosto biti "novinar v hiši" za
nemedijsko organizacijo. Tudi Baskin trdi, da se do določene stopnje nameni
novinarjev in praktikov za odnose z javnostmi prekrivajo. Oboji ţelijo informirati
javnosti o stvareh, ki se jih dotikajo. To predstavlja bazo za medsebojni sistem
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podajanja informacij. V tem pogledu so strokovnjaki za odnose za javnostmi podaljšana
roka novinarjev in urednikov. Imajo prav posebno, funkcionalno, kooperativno vlogo v
druţbeno-informacijski mreţi, kljub temu da ne dolgujejo lojalnosti novicam v obtoku,
niso plačani za njih in morda tudi nikoli ne stopijo v stavbo, kjer nastajajo novice.
Ravno zaradi naporov ljudi s področja odnosov z javnostmi mediji dobivajo nenehen
dotok brezplačnih informacij.
Novinar ali urednik pa nato presodi ali je novica vredna objave.9 Praktiki za odnose z
javnostmi, ki zalagajo medije s subvencijami, se v bistvu vedejo kot neplačani novinarji
(Hunt in Grunig, 1995, str. 48-49).
Strokovnjaki za odnose z javnostmi odnos z novinarji bolj kot novinarji dojemajo kot
sodelovanje. Označitve novinarjev je Jeffers (1977, str. 27-34) pripisal osebnim
zaznavam novinarjev, če so menili, da so jim strokovnjaki za odnose z javnostmi
enakovredni, so odnos ocenili kot "sodelovanje" med strokama, v nasprotnem primeru
pa kot "tekmovalnost". Tudi Bollingerjeva (1999, str. 107) ugotavlja, da novinarji sicer
priznavajo, da so v medosebnih stikih strokovnjaki za odnose, vendar nasprotujejo
označitvi tega izraza kot sodelovanje, partnerski odnos ali katerikoli drug izraz, ki
implicira enakovrednost novinarjev in strokovnjakov za odnose z javnostmi. Po
Škerlepu (1998, str. 751) se negativni odnos kaţe v očitkih o pristranskosti: specialisti
za odnose z javnostmi so za novinarje preveč pozitivno pristranski, ker posredujejo
predvsem pozitivne informacije o organizaciji, novinarji pa so za specialiste za odnose z
javnostmi v svojem poročanju in komentiranju o organizaciji pogosto preveč negativno
pristranski, češ da iščejo napake, škandale in krize, ki jim potem pripisujejo
disproporcionalno velik pomen. Pozitivni odnos med specialisti za odnose z javnostmi in
novinarji pa izhaja iz medsebojne odvisnosti.
Po mnenju Wilcoxa in sodelavcev pa se ta dva poklica razlikujeta 10v nekaj osnovnih
stvareh:
Področje delovanja. Odnosi z javnostmi imajo zelo širok delokrog, od svetovanj in
raziskovanj odnosov in vedenja v javnosti, odnose z mediji do problemskega
upravljanja (issue management) in multikulturalnih odnosov. Novinarski slog pisanja in
odnosi z mediji sta le dve od mnogih stvari, ki so potrebne za odnose z javnostmi.
Cilji. Novinarji zbirajo in sortirajo informacije primarno za zagotavljanje sporočil,
obvestil in informacij za širšo javnost. Tudi pri odnosih z javnostmi gre za zbiranje
9

Urednik časopisa Ohio daily pa je sarkastično pripomnil: "Jaz sem ta, ki reče da ali ne,
"piarovec" pa mora reči prosim." (Baskin, 1998: 197).
10
Tudi Crnkovič, kot ortodoksni novinar, pravi, da sta si novinarstvo in PR direktna konkurenca:
PR hoče, da je vse dobro in lepo, medtem ko je smisel novinarstva tudi kazanje slabega in
grdega (ne trdi pa, da je PR izkrivljanje dejstev). Toda s stališča ortodoksneţa je to poklic, ki
upošteva tudi tiste aspekte in interese, ki jih novinarstvo ne bi niti v sanjah. Medtem ko novinar
poskuša razumeti tudi drugo plat zgodbe ali problema, PR¬ovec gradi ravno na tej
partikularnosti. Ortodoksen novinar je prepričan, da je njegov poklic namenjen temu, da v
zmedi oglasov in antioglasov oz. PR-ov dela red (Crnkovič, 1998: 38).
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dejstev in informacij z namenom obveščati javnost. Vendar je cilj drugačen. Cilj ni zgolj
informirati oz. obvestiti javnost, ampak spremeniti vedenje in stališče pri ljudeh, z
namenom doseganja ciljev organizacij.
Občinstvo. Novinarji v prvi vrsti pišejo za mnoţično občinstvo-bralce, poslušalce ali
gledalce, za medije, kjer delajo. Nasprotno pa strokovnjaki za odnose z javnostmi
skrbno segmentirajo občinstvo v skupine z različnimi demografskimi in psihološkimi
značilnostmi.
Kanali.Večina novinarjev, ţe po svoji naravi, dosega občinstvo preko enega kanala,
gre za medij, ki objavlja novinarjeva dela. Strokovnjaki za odnose z javnostmi pa se
posluţujejo različnih kanalov za dosego občinstva. Uporabljeni kanali so lahko
kombinacija raznih izdelkov mnoţičnih medijev: časopisov, revij, radiov in televizije ter
čedalje bolj internet. Lahko vključujejo tudi direktno pošto, letake, brošure, plakate,
okroţnice, neuradna poročila, posebne dogodke.
Lahko povzamem, da strokovnjaki za odnose z javnostmi in novinarji delujejo v
medsebojno odvisnem in koristnem odnosu, včasih kot nasprotniki, včasih kot prijatelji.
Kakorkoli ţe obrnemo to stvar, pa najbrţ niti vodstvo organizacije, kjer predstavnik
deluje, niti novinarji ne bodo nikoli razumeli vloge posrednika, ki jo opravlja
predstavnik za odnose z mediji (Cutlip at al., 1994, str. 304). Hunt in Grunig tako
priporočata dvosmerne odnose z mediji in dolgoročna razmerja. To pa se doseţe in
utrjuje le z odprtostjo in odkritostjo do medijev (posebno pomembno takrat, kadar je
kaka organizacija vpletena v dejavnosti, ki prinašajo tveganje za ljudi (Hunt in Grunig,
1995, str. 52-55).

2.5. POSEBNOSTI MEDNARODNIH ODNOSOV Z JAVNOSTMI
Tu je 21. stoletje in ljudje s področja odnosov z javnostmi so vstopili v novo globalno
areno. Odnosi z javnostmi niso več zgolj poslovanje v domači areni (Wakefield, 2000,
str. 639). Prisotni so mnogoteri izzivi globalnega okolja, na primer potreba po
komuniciranju z "globalnim občinstvom", povečana vrednost informacij o konkurenci
zaradi globalizacije, prestrezanje informacij iz podjetij ter njihova napačna
interpretacija (Gruban). Poročilo11 iz leta 2000 je pokazalo, da vrhunski komunikatorji
dandanes za globalne posle porabijo 15 odstotkov več časa kot nekdaj, kar je
označeno za precejšnjo spremembo (Heiss, Fraser, 2000, str. 30). Odnosi z javnostmi
potrebujejo miselni premik, da lahko odsevajo vedno bolj prisotno globalizacijo.
Sodobna paradigma naj bi omogočila predvsem bolj vsestranski pristop, ki ustvarja
11

Gre za poročilo raziskave o globalnem delovanju podjetij, ki jo je izvedla institucija Best
Practices in Corporate Communication (najboljše prakse poslovnega komuniciranja) v
sodelovanju s CARMO International (mednarodnim podjetjem za medijske analize in evaluacijo
odnosov z javnostmi).
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mišljenje in delovanje na obeh ravneh organizacije, lokalni in globalni. Nova miselnost
naj bi premostila tudi navidezno kontradiktorno realnost, namreč da so mednarodni
odnosi obenem zelo podobni domačim odnosom z javnostmi ter da se obenem
pomembno razlikujejo.
Šele ko bo osvojena ta "dvojna realnost", bo moč načrtovati resnično celostne,
učinkovite programe mednarodnih ali globalnih odnosov z javnostmi (Wakefield, 2000,
str. 641).
Mednarodni odnosi z javnostmi ne morejo biti hkrati podobni in različni nacionalnim
odnosom z javnostmi. Mednarodni odnosi se od odnosov z javnostmi v domači areni v
marsičem razlikujejo in imajo mnoge posebnosti, a kljub temu tudi zanje velja bistvo, ki
je v senci vseh različnih programov odnosov z javnostmi, in sicer, da so odnosi z
javnostmi vzpostavljanje in ohranjanje vzajemnih odnosov med organizacijo in
okoljem, pa naj bo to okolje domače ali ne. Ob tem naj navedem razmislek Novaka, ki
pravi, da ni niti mednarodnih niti domačih odnosov z javnostmi, temveč so zgolj odnosi
z javnostmi (Novak, 1997, str. 4). Odnosi z javnostmi na mednarodnem nivoju
ohranjajo nekatera splošna načela delovanja (torej podobnosti z domačimi odnosi z
javnostmi). Svoje uresničevanje pa morajo prilagajati predvsem posebnostim, ki jih
zahteva mednarodno okolje (Gruban at al., 1997, str. 121). Tujina zahteva poseben
pristop, tako glede ciljnih javnosti, ciljev komuniciranja, izbire orodij kot potrebnega
znanja praktikov.Mednarodni odnosi z javnostmi vplivajo na strokovnjake, ki
potrebujejo nova znanja za komuniciranje preko domačih meja v različnih deţelah in
različnih kulturah. Njihovo delovanje pa posledično vpliva na tiste, ki delujejo v procesu
podajanja teh novih znanj in pomagajo na poti bodočim strokovnjakom za globalno
komuniciranje. Prav oni potrebujejo empirične dokaze in študije za tvorbo teoretične
podlage (Verčič in Sriramesh, 2000, str. 175). Za uspešno in učinkovito prakso v
prihodnosti bodo morali teoretiki in praktiki odnosov z javnostmi upoštevati ne le
teorije s področja komunikacij, temveč tudi sociološke teorije, ki lahko preseţejo ozke
politične ideologije (Kruckeberg, 1995/96, str. 37).
Wakefield k temu pritrjuje, ko opozarja, da so za pripravo raziskave v mednarodnih
odnosih z javnostmi pomembne še teorije globalne druţbe, kulture in menedţmenta
(Wakefield, 1996, str. 20). Praktiki jutrišnjega dne morajo sprejeti odgovornost in se
globalno definirati kot strokovnjaki z jasno izraţenimi lastnimi vrednotami, vrednostnimi
sistemi in ideologijami te strokovne skupnosti (Kruckeberg, 1995/96, str. 39).
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3.

VLOGE PREDSTAVNIKOV ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

3.1. VEŠČINE IN ZNANJA PREDSTAVNIKOV ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
Da bi dosegli uspeh v tem poklicu, je po Cutlipu potrebno imeti komunikacijske
sposobnosti, znanje o medijih in managementu, zmoţnost reševanja problemov,
motivacijo in intelektualno radovednost. Med ostale značilnosti tega poklica spada tudi
osnovno razumevanje poslovnega sveta, naravnanost k zastavljenim ciljem, biti široko
razgledan, slediti vsem novostim in dnevnim novicam in ne nazadnje tudi biti sposoben
se spopadati s frustracijami in imeti zmoţnost improviziranja. Bistvena lastnost, ki je
premalokrat poudarjena, je zmoţnost pisanja (Cutlip et al., 1994, str. 50-51). Npr., da
pogledamo s strani druge stroke, ki je ljudem bliţja. Bi dovolili, da nas operira nekdo,
ki nima prav nobenih znanj in kirurške prakse? Odgovor se kar sam ponuja. In vendar
na področju komuniciranja z javnostmi vsak dan operirajo "mazači". Prekletstvo poklica
komuniciranja z javnostmi je namreč v tem, da (pre)več ljudi meni, da se na to
področje spozna in da zanj ne potrebuje posebnih znanj (Gruban, 1995). Smitih (1999,
str. 119-146) razdeli veščine komuniciranja praktikov za odnose z javnostmi v vladnih
organih na tri glavne kategorije. V prvi vrsti je pomembno pisanje. Pisanje redko kdaj
prinese denar, je pa zelo pomemben pri izraţanju smisla. Naučiti se je treba tudi, kako
pisati pravilno in lepo oblikovati stavke. Znati je treba tudi skenirati besedilo pri
poplavah informacij, pisati poslovna pisma. V drugo skupino spadajo prezentacije.
Nikakor se jih ne smemo izogibati, še več, mi moramo biti tisti, ki jih zahtevamo. Pri
tem je potrebno najprej zbirati razne informacije, sestaviti strukturo grobe
prezentacije, nato je pomembna prava izbira besed, časovni okvir je naslednja stopnja
pri pripravi, sledi preverjanje lokacije nastopa, vaja in seveda na koncu sam govor, ki
ga je treba z vsemi koraki natančno uskladiti. Zadnjo skupino sestavljajo tehnike
intervjujev z mediji. Te so različne za radio in televizijo ter za intervjuje v ţivo ali
vnaprej posnete. Ne glede to, kje smo, sta pomembna kontrola glasu in način dihanja.
Po mnenju Verčiča naj bi praktiki odnosov z javnostmi imeli splošna znanja
(komunikologija, organizacijske vede, politologija, psihologija, sociologija, oglaševanje,
ekonomija, etika, pravo, trţenje in upravljanje) in specialistična znanja s področij
strategije, procesov in tehnik odnosov z javnostmi (odnosi z mediji, sponzorstva,
lobiranje, odnosi z zaposlenimi, odnosi z vlagatelji, krizni odnosi z javnostmi, politični
odnosi z javnostmi, odnosi z javnostmi v agencijah, v javnem in zasebnem sektorju)
(Verčič, 1999, str. 527).
Grunig govori o dveh glavnih vlogah praktikov za odnose z javnostmi: managerskih in
tehničnih vlogah. Komunikacijski managerji ustvarjajo pojme in narekujejo programe
za odnose z javnostmi. Komunikacijski tehniki priskrbijo tehnično podporo, kot so
pisanje, urejanje, fotografiranje, stiki z mediji ali izdelava objav (Grunig, 1992, str. 19).
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Praktično (in teoretično) je nemogoče razviti vsa ta znanja in jih uporabljati kot
veščine. Če pa govorimo o komuniciranju kot managementu sprememb in če ga takega
tudi sprejmemo, nam postane jasno, da je potrebno predvsem razvijati svojo osebnost
in svoje lastnosti. Moţno je, da te nekateri ne marajo, a z izobraţevanjem,
razumevanjem in s komuniciranjem lahko doseţemo simpatije, toleranco in
sprejemanje.
Svetovalec za odnose z javnostmi mora imeti tudi znanja in veščine12, ki mu omogočajo
delovati kot:
• raziskovalec in analitik (nenehno iskanje skladnosti, skupnih točk med organizacijo in
njenim okoljem, prepoznavanje trendov, odzivov);
• strateg in načrtovalec (cilj je definirati in segmentirati območja delovanja celotne
organizacije in njenih posameznih segmentov ter na osnovi analiz prepoznati prednosti
in slabosti organizacije in njenega delovanja);
• svetovalec (kako, na kakšen način, s kakšnimi orodji, sredstvi in tehnikami vzpostaviti
komunikacijo ter permanentno dejavno vplivati na za organizacijo pomembne javnosti);
• izvajalec komunikacijskih aktivnosti (ustvarjanje in organizacija dogodkov,
novinarskih konferenc, publiciranje, prepričevanje, pogajanja) (Ašanin, 1998, str. 4950).
Brown (1981) opozarja na določen problem pri nalogah odnosov z javnostmi. To je, da
praktiki niso prepoznani kot profesionalci in nimajo enakega poloţaja kot vodstveni
delavci, kar pa kasneje lahko oteţuje določitev nalog, odgovornost in tudi samo delo
praktikov.

3.2. ETIČNOST ODNOSOV Z JAVNOSTMI
V globalnem svetu, kjer informacija in vpliv doseţeta večino predelov sveta s
presenetljivo hitrostjo in lahkoto, njihova moč ne pozna kulturnih in geografskih meja.
Etičnost in profesionalnost tako postajata globalni problem. Druţbena odgovornost ni
več samo lokalna zaskrbljenost (Cutlip et al., 1994, str. 129).
Etičnost preteţno vpliva na način, kako se strokovnjaki za odnose z javnostmi
obnašajo. Osebna integriteta postane del njihovega profesionalizma, tako kot pri
zdravnikih, učiteljih ali računovodjih. Strokovnjaki bodo videni v taki luči in na tak
12

Veščine in znanja, ki jih potrebujemo, pa so v priročniku International Asociation of Business
Communicators (IABC): sposobnost izvajanja nalog, raziskovanje javnosti, prilagajanje tveganim
situacijam, marketing, sposobnost svetovanja, ustvarjalnost, finančni management, splošni
management, postavljanje ciljev, vodenje timskega dela, tehnike anketiranja, sposobnosti
vodenja, veščine aktivnega poslušanja, pogajalske veščine, retorika, sposobnosti predstavitve,
analitične veščine, projektno vodenje, upravljanje s časom, strateško razmišljanje in
načrtovanje, razumevanje različnih kultur, sposobnosti uporabe (informacijske) tehnologije,
sposobnosti pisanja.
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način, kot se sami predstavljajo v javnosti. Podajajo strokovno znanje, nasvete in ne
podkupujejo. Objavljajo zgodbe sami po sebi, ker so zato zadolţeni in je to njihova
odlika ter ne zato, da bi zabavali novinarje. So profesionalci. Tudi v primeru, če
zaposleni prosijo "piarovce" naj naredijo nekaj neetičnega, morajo imeti in tudi imajo
moč, da ne kršijo profesionalnih kodov (Jefkins, 1998, str. 128). Večina ljudi, odvisno
od trenutne situacije, se odloča glede na enega izmed treh dejavnikov: glede na to, ali
je bila povedana resnica, drţanje obljub in vdanost ter glede na obvezo. Strokovnjake
za odnose z javnostmi pa vodi pri odločanju dilema, ki mora zadovoljiti javni interes,
zaposlovalca, etične kodekse13 profesionalne organizacije in njene osebne vrednote.
Kljub vsem pravilom in zakonom o etiki, je etično obnašanje še vedno funkcija
individulnosti. Ne glede na to pa se med predstavniki za odnose z javnostmi pojavi
skupna miselnost, da mora organizacija vedno delovati za skupno dobro in javni
interes. Najpomembnejša stvar pri posamezniku je, da deluje kot strokovnjak na
svojem področju. To pomeni, da mora imeti občutek neodvisnosti, odgovornosti do
druţbe in javnega interesa, se zavzemati za pristojnost in poštenost stroke kot celote,
imeti večjo naklonjenost in lojalnost standardom in kolegom iz stroke, kot pa
trenutnemu zaposlovalcu."Etičnost14 je dobra in uspešna ekonomija". To ni neka
cinična fraza, ampak na drug način povedano, da se izplača biti pošten. Večja
verjetnost, da posel uspe je, če si stranke v njem zaupajo. Pri odnosih z javnostmi je
verodostojnost odločilnega pomena. Ne samo, da mora biti verjetno, mora biti tudi
resnično (Jefkins, 1998, str. 128). Zanimiv je citat Tommyja Rossa, ki podaja lepo
opredelitev pravičnosti in moralnih vrednot:" Če niste pripravljeni odstopiti s poloţaja
oz. delovnega mesta zaradi določenih moralnih nazorov, ni potrebe, da se imate za
člana najnovejšega svetovnega poklica - kajti ste ţe član najstarejšega na svetu".
Vsekakor, in tukaj ni nobene dileme, pa morajo vsi praktiki za odnose z javnostmi
spoštovati etične kodekse in delovati v skladu s pravili.
13

Etični kodeksi:
• (IPRA) – Kodeks obnašanja Mednarodnega zdruţenja za odnose z javnostmi, Beneški kodeks,
maj 1961
• (CERP) – Evropski kodeks profesionalnega obnašanja v odnosih z javnostmi je sprejela
generalna skupščina Evropske konfederacije za odnose z javnostmi v Lizboni, aprila 1978 in ga
dopolnila v Lizboni maja 1989
• (PRSS - Public Relations Society of Slovenia) je bilo ustanovljeno 12. novembra 1990 kot
strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno krovno nacionalno zdruţenje strokovnjakov
s področja odnosov z javnostmi. Dve leti kasneje (1993) je bilo sprejeto v Evropsko
konfederacijo za odnose z javnostmi - CERP kot polnopravni član evropske druţine krovnih
nacionalnih društev strokovnjakov za odnose z javnostmi.
• (IPRA) – Mednarodni kodeks etike Mednarodnega zdruţenja za odnose z javnostmi
• (IABC) – Kodeks etike Mednarodnega zdruţenja poslovnih komunikatorjev
14
Etika se nanaša na sistem vrednot, kjer posameznik ugotavlja kaj je pravilno in kaj napačno,
kaj je pošteno in kaj nepošteno, kaj je pravično in kaj ni. Vse skupaj se izraţa skozi moralno
vedenje v dani situaciji. Posameznikovo vedenje ni merjeno samo z njegovo oz. njeno zavestjo,
ampak tudi normami sprejemljivosti, ki so bile druţbeno, profesionalno in organizacijsko
določene. Teţavnost ocenjevanja "kaj je etično" leţi v dejstvu, da imajo posamezniki različne
standarde in zaznavanja kaj je prav in kaj narobe (Wilcox, 1998: 55).
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4.

ODNOSI Z JAVNOSTMI V DRŢAVNIH ORGANIH

Problemi, s katerimi se srečujejo praktiki za odnose z javnostmi v vladi in njenih
organih, so znatno drugačni od tistih v poslovnem svetu in industriji. Največji problem
po mnenju Stevensa (2003) je, kako vzpodbuditi javno zanimanje za manj privlačne in
glamurozne teme. Teţavno je pritegniti medijsko zanimanje z manj dramatične teme,
katere ima javnost vseeno pravico slišati.
Govorimo o posebni veji odnosov z javnostmi. Gre za prepletanje komunikacij med
drţavnimi organi oz. njihovimi predstavniki in številnimi ciljnimi javnostmi (mediji,
drţavljani, strokovne javnosti idr.). Odnosi v vladi pomenijo predvsem širjenje
informacij, saj javnosti predstavijo svojo politiko, projekte in ukrepe in jim pri tem ne
laţejo ali namerno prikrivajo dejstva (Plavšak, 1993, str. 16). Ker vladne odločitve in
dejanja velikokrat vplivajo na veliko število ljudi in pri tem povzročajo številne
posledice, je komuniciranje vlade bolj pomembno in teţje kot pa komuniciranje v
poslovnem svetu (Cutlip et al., 1994, str. 46).
Hiebert (1981, str. 7) pri tem pride do pomembnega spoznanja, ko obstoj odnosov z
javnostmi poveţe z obstojem demokratične druţbe. Odnosi z javnostmi po njegovem
mnenju v nedemokratičnih druţbah ne morejo obstajati. Pomenijo legitimno funkcijo
samo v tistih druţbah, kjer ima posameznik pravico, da svobodno izraţa svoje mnenje.
Javno mnenje določa ozračje, kjer vladni usluţbenci uprave in ostale institucije uspejo
ali pa propadejo, zato ga vladni usluţbenci za odnose z javnostmi poskušajo razumeti
in nanj vplivati. Vlada odgovarja ţeljam vladanih, zato je treba določiti te ţelje in nato
doseči, da bo vlada postala dovzetna zanje. Uspeh in stabilnost demokratične vlade sta
določena s trajno podporo drţavljanov. Naloga praktikov za odnose z javnostmi v
drţavnih organih pa je prizadevanje za zagotovitev te podpore. Vendar vladne sluţbe
ne smejo prikrivati informacij za zagotovitev te podpore. Informacija tako ne sme biti
predstavljena takrat, ko je za drţavo to primerno, ampak vsakič, ko javnost to zahteva
ali pa tudi ne...
Nikakor ne more biti predmet pogajanj, saj so vse informacije v lasti drţavljanov.
Uspešne komunikacijske politike lahko veliko pripomorejo k temu, da se javnost hitro
prilagodi na način obnašanja in zaznavanja rizikov. Po drugi strani pa neuspešne
komunikacije pripeljejo do jeze in razdraţenosti ter na ta način preprečijo napredek in
ublaţitev posledic.
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4.1. NALOGE ODNOSOV Z JAVNOSTMI V DRŢAVNIH ORGANIH
Javnost ima pravico vedeti, kaj se dogaja z njihovo vlado. Strokovnjaki za odnose z
javnostmi v drţavnih organih morajo tako po Carmichelu (2003) delovati kot odvetniki
v sluţbi drţavljanov. Cutlip, Center in Broom (1994, str. 35) opredeljujejo kot glavne
naloge v sluţbah za odnose z javnostmi naslednje elemente: upravljanje organizacije,
razvoj in koordinacijo nad politiko oz. programi tiskanih medijev; ustvarjanje, kreiranje
in izvrševati vodstvene priloţnosti za komunikacijo z mediji; zastopati poglede
organizacije in poudarjati njene močne točke; pripraviti odgovore organizacije v skladu
z merili medijev; priskrbeti pomoč v oblikovanju, pisanju in/ali urejanju člankov za
splošne novice in/ali poslovne informacije.
Naloge odnosov z javnostmi po Grubanu, Verčiču in Zavrlu (v Gruban et al., 1997, str.
56-75) obravnavamo kot naloge upravljanja organizacijskih sprememb, naloge
upravljanja organizacijskega okolja, naloge upravljanja odnosov med organizacijo in
okoljem ter naloge kriznih odnosov z javnostmi.
Upravljanje organizacijskih sprememb: Organizacije se razvijejo v ravnoteţju
odnosov med različnimi deleţniškimi skupinami in javnostmi. Nekatere izmed skupin so
za spremembe, drugi so proti njim. Pod vsakim uvajanjem sprememb moramo najprej
"odmrzniti" obstoječe vedenjske vzorce, uvesti spremembe in te potem še "zamrzniti"
kot nove vedenjske vzorce. Vsaka organizacija deluje v ravnoteţju trikotnika med
lastniki, upravljavci in zaposlenimi.
Upravljanje organizacijskega okolja: Organizacije komunikacijsko vplivajo na
okolje na dva načina: s prepričevanjem in sporazumevanjem. Čeprav gre za dva načina
delovanja, pa se vendarle medsebojno prepletata, saj vsako prepričevanje vsebuje
elemente sporazumevanja in vsako sporazumevanje elemente prepričevanja.
Upravljanje vzajemnih odnosov med organizacijo in okoljem: Vzajemni odnosi
med organizacijo in skupinami v okolju se udejanjajo v konkretnih dogodkih, ki si
sledijo skozi čas. Kakovost organizacijskih odnosov ocenjujemo glede na štiri lastnosti:
formalizacijo (začne se z ustanovitvijo sluţbe za odnose z javnostmi in s sproţitvijo
programov odnosov z javnostmi, s katerimi formaliziramo procese odločanja v zvezi s
posameznimi javnostmi oz. deleţniki. (Je predpogoj za upravljivost in nadzorljivost
odnosov med organizacijo in skupinami v njenem okolju, intenzivnost (intenziteta
posameznega odnosa med organizacijo in določeno ciljno skupino v okolju se kaţe v
količini časa in drugih sredstev (npr. denarja), ki
ga organizacija namenja svojim odnosom s to skupino), reciprociteto (kaţe se v
pripravljenosti vplivati in biti vplivan, odnos razumeti kot dvosmerno cesto, na kateri je
organizacija sama tarčna skupina za nasprotno stran) in standardizacijo (ta označuje
stabilnost odnosov med organizacijo in tarčno skupino oz. vzajemno napovedljivost
procesov odločanja, ki zadevajo odnos in stalnost zastavljenih meril uspešnosti).
Krizni odnosi z javnostmi: Krize so trenutni in nepričakovani dogodki in dejanja, ki
ogroţajo ţivljenja ljudi ali organizacijsko sposobnost preţivetja. Krizno upravljanje
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odnosov z javnostmi zajema: krizno načrtovanje, krizno upravljanje, in pokrizno
upravljanje odnosov z javnostmi.
Glavna naloga predstavnikov za odnose z javnostmi v drţavni upravi je informiranje,
saj morajo v prvi vrsti zagotavljati nenehen pretok informacij osebam znotraj in zunaj
drţavne uprave. Steiner (1978) dodaja, da je ključni dejavnik tudi odprtost v
komunikaciji med vlado in drţavljani in predvsem ţelja oddelkov za odnose z javnostmi,
da pisno odgovorijo na vsako zahtevo s strani javnosti. Ni samo dovolj, da odgovorijo
na vprašanja, pomembno je odgovoriti v takem kontekstu, da pusti pozitiven pečat in
smisel.
V drţavni upravi je pomembna javnost dela zato, da obvešča drţavljane o tem, kakšne
storitve so jim na voljo in kako jih lahko uporabljajo. Sicer pa morajo naloge v odnosih
z javnostmi v drţavni upravi demokratične drţave upoštevati naslednja tri načela:
• demokratični vladi najbolje sluţi dvosmerni pretok idej in točnih informacij;
• demokratična vlada mora poročati drţavljanom in delovati odgovorno;
• drţavljani imajo kot davkoplačevalci pravico do informacij z nekaterimi izjemami.
Dobri odnosi z javnostmi in dober medijski management sta zato postala sestavna
dela uspešnega vladanja.

4.2. OSNOVNI CILJI ODNOSOV Z JAVNOSTMI V DRŢVNIH ORGANIH
Ko so poslanstvo in namere določeni, se lahko upravljavci organizacije lotijo nujnega
opravila: določanja ciljev. Cilje od poslanstva in namer ločuje njihova konkretnost. Cilj
bi moral vselej vsebovati tudi zaţeleni učinek, in sicer tako konkretno, kot je le
mogoče. Dobro opredeljeni cilji vsebujejo določen časovni okvir in številke o ljudeh ali
projektih, katerih se tičejo (Hunt in Grunig, 1995, str. 29). V praksi pa cilji:
a) dajejo ostrino in smer razvijajočim programom,
b) zagotovijo smernice in motivacijo tistim, ki izvršujejo programe
c) natančno pojasnjujejo kriterije, uporabljene za nadzor in oceno programov (Cutlip
et al., 1994, str. 362).
Vsekakor pa so cilji različni za različno javnost. Grunig pravi, da mora vsak cilj a)
določati ciljno javnost, b) imeti razlog zakaj smo spremenili cilj, če smo ga sploh, c)
točno določena znanja, odnos ali vedenje, ki ga naj bi dosegli, d) stopnjo velikosti
spremembe in e) določiti dan, ko se bo cilj doseglo (Grunig, 1992, str. 163).
Načrtovani in trajni programi odnosov z javnostmi v vladi obsegajo vsaj enega od
naslednjih ciljev:
• pridobitev podpore za nove zakone in pobude,
• spodbujanje zanimanja drţavljanov oz. javnosti in reševanje problemov in nevednosti
okoli zakonov, vladnih organov, samega delovanja vlade in njenih organov,
• posredovanje pravilnih in resničnih informacij volivcem za laţje odločitve,
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• omogočanje drţavljanom popolno uporabo vladnih sluţb in ustanov s posredovanjem
tekočih informacij,
• odpiranje kanalov za komunikacijo z vladnimi usluţbenci,
• predstavitev odnosov drţavljanov do vlade in javnega mnenja vladnim usluţbencem,
• gradnja splošne in celostne podpore vladnim ustanovam in njihovim programom.
V okoliščinah, kjer so odnosi z javnostmi brez točno definiranih ciljev,15 ima PR oddelek
majhno vrednost, saj ţe v osnovi ni ciljno usmerjen. Strokovnjaki za odnose z
javnostmi izvajajo razna orodja in tehnike, ne vedoč, zakaj jih izvajajo. Hunt in Grunig
(1984, str. 116) navajata, da imajo PR oddelki, kot celota, ponavadi naslednje cilje:
dvosmerno komuniciranje, medsebojno razumevanje med organizacijo in njeno
javnostjo ter sprejemanje organizacije s strani javnosti. Kot posamezen oddelek pa
mora vsebovati: komunikacijo, retencijo sporočila, sprejem sporočila, učinek na
vedenje in obnašanje (Hunt in Grunig, 1984, str. 304).
Če bi lahko dejali, da za podjetja veljajo podobni cilji, ki jih morajo izvajati oddelki za
odnose z javnostmi, pa pri vladah različnih drţav le pride do neke razlike. Cutlip (Cutlip
et al., 1994, str. 466) je opredelil najmanj tri stvari, ki naj bi bile skupne, ne glede na
poloţaj v vladi:
- informirati volivce o aktivnosti vladnih agencij;
- skrbeti za aktivno sodelovanje v vladnih programih;
- spodbujati drţavljane za pomoč pri ţe vzpostavljenih programih (npr. dobrodelnost).
Odnose z javnostmi izvajajo vedno z nekim ciljem. Če jih ne bi izvajali, potem bi to
pomenilo, da jih izvajajo samo zato, da jih izvajajo. Primer nekih PR aktivnosti so
recimo sporočilo za medije, pismo direktorja zaposlenim, oglasna plošča. Vse te
aktivnosti izvajajo zato, ker ţelijo z njimi vplivati na neko ciljno javnost ali na
management organizacije. Upravljanje s komunikacijami tako ni samo sebi cilj
(namen), ampak je sredstvo, s pomočjo katerega doseţemo zastavljene cilje. A kaj so
pravzaprav cilji odnosov z javnostmi? Odgovori izhajajo pravzaprav iz definicije: učinki
oziroma cilji odnosov z javnostmi so sprememba mnenja, prepričanja, odnosa in
vedenja neke javnosti, ki jih dosegamo z orodji in tehnikami odnosov z javnostmi v
okviru nekega komunikacijskega projekta. Odnosi z javnostmi bi tako morali biti bolj
pristop kot tehnika; okvir, ki zagotavlja doslednost in ohranja transparentnost in ne kot
orodje, katerih cilj je skrivati neprijetna dejstva. Podobnega mnenja se posluţuje tudi
Cutlip, ko pravi:

"Ta obseţna mašinerija ima glavni cilj uspeh vladne politike in osebja; glavni cilj je
pridobiti podporo za drţavno politiko in obdrţati svoje voditelje na oblasti" (Cutlip et
15

Marta Kos je v magistrskem delu opredelila osnovne cilje odnosov z javnostmi v ameriški
vladi: a)pridobivanje javne podpore in oblikovanje javnega mnenja, b)zagotovitev
informacijskega servisa, c)skrb za razvoj in ohranitev ugleda vlade in njenih institucij, č)skrb za
povratno zvezo z drţavljani – feedback (Kos, 2002:23).
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al., 1994, str. 469). Vendar se odnosi z javnostmi hitro odmikajo od tradicionalne
ozkoglednosti sestavljanja in razpošiljanja sporočil k širšemu vidiku ciljno naravnanih
vodstvenih funkcij, za katere je pomembno reševanje problemov. Ledingham je prišel
tudi do spoznanja, da člani javnosti nočejo samo občasno vzajemno koristne
izmenjave, temveč, da bi ta vzajemnost trajala celo ţivljenje. D'Arcy (1997)pravi, da ni
smisla, da se novinarjem ponuja kakršnekoli informacije, če novinarji ne razumejo in se
ne strinjajo, da mora biti javnost obveščena.
Procesov političnega odločanja praktično ne moremo razumeti, če ne upoštevamo
vzajemnih odnosov med nosilci političnega odločanja in mediji. Osrednja ideja
demokracije je v načelu, da naj bi drţavljan vsaj do neke mere poznal in nadzoroval
aktivnosti svoje vlade. Predpogoj za to, da bo lahko politično bolj aktiven, pa so dobre
informacije o vladi, politiki in političnem dogajanju nasploh. Nemogoče je, da bi
drţavljani vso količino potrebnih informacij o delovanju vlade dobivali neposredno od
nje. Del informacij je moţno pridobiti neposredno,16 toda za mnogo večji del so
potrebni vmesniki, posredniki. Moramo se tudi zavedati, da je bilo (in še vedno je)
neposredno komuniciranje med predstavniki obeh strani (vlada in mediji) vedno manj
mogoče, saj je število predstavnikov na obeh straneh neizmerno naraščalo. D'Arcy
(1997) govori o samem odnosu med vladami in novinarji in o njihovem nestrinjanju.
To pa zato, ker imajo oboji različna prepričanja in različne ambicije. Kljub temu pa se
občasno strinjajo, da je sodelovanje nujno, ker verodostojen medij potrebuje
verodostojno novico. V nasprotnem primeru nobeden ne bi verjel vestem. Čeprav so
mediji za odnose z javnostmi ključni, pa mnogi praktiki od same prezaposlenosti z
medijskim pokrivanjem pozabljajo, zakaj so razmerja z mnoţičnimi mediji sploh
pomembna. Mnogi praktiki vidijo v medijih javnost svoje organizacije in torej
verjamejo, da medijsko pokrivanje ţe samo po sebi pomeni, da nagovarjajo -in vplivajo
na- veliko javnost. Nič ne bi moglo biti bolj daleč od resnice. Mediji so napeljava za
odnose s strateškimi javnostmi organizacije (Hunt in Grunig, 1995, str. 43). Vlada in
mediji oz. njihovi predstavniki so v nasprotujočem poloţaju, ker imajo različne interese.
Ti odnosi so nasprotujoči ţe skoraj po definiciji, saj je lahko večina drugih organizacij
bistveno bolj učinkovita v oblikovanju svoje strategije kot vlada, ki je bolj pod ostrim
nadzorom medijev (Cutlip, 2000, str. 503). Vlada si prizadeva, da bi sama odločala, kaj
bo objavila, kdaj in kje. V nasprotju s tem ţelijo mediji čim hitreje objaviti vse, kar
lahko izvedo o delu vlade, še posebej o slabostih in negativnih plateh.
Od tod izhaja ta nasprotnost. Nasprotnost lahko obstaja, ko obstaja svoboda tiska, ki
medijem dovoljuje, da brez omejitev objavljajo vse, kar vedo. Ta nasprotnost ne
pomeni sovraţnosti, lahko pa se v njo razvije. Dobri odnosi z mediji zahtevajo veliko
vsakodnevne pozornosti in niso sami po sebi umevni. Do izraza zopet pride pomembna
vloga strokovnjakov za odnose z javnostmi. Ti se lahko na medije odzovejo (so aktivni)
ali pa jih pasivno spremljajo, kar seveda ni priporočljivo. Biti morajo aktivni in medije
16

O tem govori Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).
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nenehno zaposlovati (Baker, 1997, str. 461-463). Sporočila za medije so v slovenskih
vladnih odnosih z javnostmi zelo pogosto uporabljena (razlog je gotovo tudi v
značilnostih slovenskih medijih, ki objavljajo na ta način posredovane informacije), kar
pa še ne pomeni, da je tako tudi prav. Med slovenskimi "piarovci" je znan izrek: "Faks
bruha, miza se šibi, dovolj je "piarovskih" smeti!" Sporočilo za medije pošiljajo torej le
takrat, ko imajo res aktualno informacijo, primerno za istočasno objavo v več medijih.
Pomembno je tudi, da pravilno ciljajo: pošljejo ga tistim novinarjem in/ali urednikom,
za katere je informacija relevantna (Merslavič, 1998, str. 136). Novinarska konferenca
je po pogostosti uporabe takoj za sporočilom za medije. Novinarji in uredniki prejemajo
vabila na tisoče predstavitev novih izdelkov, inovacij, stališč podjetij do določenih
problemov, pogovori z vodilnim o tem in onem ... Ni čudno, da so postali pri odzivanju
na vabila bolj selektivni, kot so bili včasih, še vedno pa so novinarske konference
pomemben novinarski vir informacij (in resnici na ljubo velikokrat tudi edina pot, po
kateri sploh pride do teme za svoj prispevek).
Na novinarsko konferenco se vabi takrat, kadar se presodi, da je tema tako
pomembna, da bodo novinarji govorcem ţeleli postavljati še dodatna vprašanja.
Nacevski (2003, str. 31) dodaja, da je novinarska konferenca primerna in vredna truda
tudi kadar:
• Je najboljše sredstvo za face-to-face komunikacijo in novinarjem omogoča, da takoj
vprašajo za podrobnejšo razlago. To je predvsem takrat, ko so informacije zapletene ali
dolge.
• Novica vsebuje močan vizualni element, ki ga ne moremo izraziti s pisanim
sporočilom.
• Prepričanje, da se je bodo novinarji udeleţili in bo srečanje utrdilo odnose. Če ni
prepričanja, se pokliče nekaj novinarjev in se jih vpraša za mnenje ali je predmet
dovolj zanimiv, da bi jih pritegnil k udeleţbi na novinarski konferenci.
Ad hoc in nesistematični odnosi z mediji spodkopavajo uspešno oblikovanje politike.
Bolj ko narašča vpliv medijev na vlado, bolj narašča tudi potreba po strokovnjakih, ki
razumejo medije in vedo, kako je z njimi. Dobri odnosi z javnostmi in dober medijski
management sta zato postala sestavna dela uspešnega vladanja. Strokovnjaki za
odnose z javnostmi morajo imeti profesionalen odnos do novinarjev, kar pa ne pomeni,
da so partnerji v oblikovanju politike (Linsky, 1986, str. 205). Drţavna uprava je torej
na nek način odvisna od medijev. Odnos med novinarji in drţavno upravo je po eni
strani obvezen, po drugi pa včasih nastopa kot ovira pri komuniciranju drţavne uprave
z javnostmi. Določitev kriterija, ali je nek dogodek novica ali ne, je pri medijih drugačen
kot pri drţavni upravi. Kljub temu pa se drţavna uprava vseeno zanaša na medije, da
bodo pomembno novico prenesli javnosti. Če obe strani nastopata korektno in pošteno,
lahko vzpostavita dober in učinkovit odnos (Cutlip et al., 1994, str. 480-482).
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4.3. PRIMERI DOBRE PRAKSE
S kriteriji dobre prakse se določijo primeri dobre prakse E-uprave. Kriterije
potrebujemo za objektivno določanje primerov dobre prakse, ki bodo skozi vse verzije
akcijskih načrtov enaki. Kriteriji za določitev primerov dobre prakse so:
- osredotočenost na uporabnika in njegove potrebe
- zadovoljstvo uporabnika
- doseţena visoka stopnja racionalizacija, optimizacija in standardizacija poslovanja
- reševanje večjega dela neke ţivljenjske situacije
- skrajšanje dobe čakanja na rešitev zadeve in skrajšanje odzivnih časov
- zmanjšanje stroškov tako za drţavljane kot za upravo
- zmanjšanje papirne dokumentacije
- nove storitve ali povečana kakovost obstoječi storitvi
- optimizirani in povezani postopki uprave
V nadaljevanju bom na kratko predstavila v preteklem obdobju primere dobre prakse
E-uprave v Sloveniji.

4.3.1.

E-davki

Portal E-davki omogočajo udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje
davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v pisarni. Sistem E-davki je
celovita poslovna rešitev, ki zdruţuje spletni portal z zalednimi informacijskimi sistemi
in zagotavlja najvišji nivo varnosti s pomočjo IKT infrastrukture. Povezuje se z drugimi
vladnimi institucijami in omogoča izmenjavo podatkov, kot jo zahtevajo EU predpisi.
Sistem omogoča posameznikom in poslovnim subjektom, da oddajo vlogo za odmero
dohodnine preko interneta z uporabo digitalnih certifikatov.

4.3.2.

E-VEM

Drţavni portal za poslovne subjekte E-VEM (vse na enem mestu) je namenjen
obstoječim in prihodnjim samostojnim podjetnikom in se še razvija Osnovni namen
portala E-VEM je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo prihodnjemu
samostojnemu podjetniku, da lahko v najkrajšem času pridobi moţnost opravljanja
dejavnosti. Informacijska podpora zagotavlja enotno podporo, ne glede na vrsto vstopa
v sistem. Obstoječim uporabnikom pa omogoča spremembo podatkov ter izbris
samostojnega podjetnika. Elektronsko vlogo za registracijo, spremembo ali izbris
samostojnega podjetnika-posameznika je moţno oddati osebno prek spleta ali pa vlogo
v imenu prihodnjega podjetnika odda svetovalec na eni izmed vstopnih točk E-vem. V
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letu 2008 se je v okviru projekta E-VEM razvila podobna storitev za ustanovitev pravne
osebe d.o.o., ki deluje po istem principu kot ţe omenjeni s.p.

4.3.3.

Spletno podaljševanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se prometno dovoljenje izda
oz. podaljša njegova veljavnost za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za
katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnava obveznosti iz naslova plačila
povračila za uporabo cest. Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša do tistega
datuma, do katerega so kumulativno izponjeni vsi našteti pogoji. Drţavljan lahko izvede
postopek oddaje elektronske vloge za podaljšanje veljavnega prometnega dovoljenja in
plača povračilo za uporabo cest. Omogočeno je spletno plačilo storitve in moţnost
izpisa računa ter vpogled v stanje vloge.

4.3.4.

Prenovljene spletne strani E-uprave

Portal je razdeljen na storitve za drţavljane, storitve za podjetja, ponuja pa tudi
informacije o javni upravi. Znotraj vsakega podportala je urejen pregleden dostop do
informacij in sicer glede na ţelene teme.

4.3.5.

E-demokracija/E-participacija

Namen E-demokracije je krepiti demokratično sodelovanje in soodločanje drţavljanov,
nevladnih organizacij in strokovne javnosti v procesih sprejemanja javno-političnih
odločitev. Na enem mestu so zbrane in urejene spletne povezave na različna orodja Edemokracije: E-posvetovanja, E-peticije, tematski E-forumi, E-glasovanje. Edemokracija omogoča organizacijo, vodenje in modeliranje elektronskega sodelovanja
drţavljanov in NVO v postopkih priprave vladnih predpisov in strategij.
Na kratko bom predstavila še E-storitve med organi javne uprave in portale javne
uprave v Sloveniji.

4.3.6.

E-storitve med organi javne uprave

ZPIZ-MJU-CRP
Gre za medsebojno povezavo med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
RS (ZPIZ), Ministrstvom za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva
(CRP). Z uporabo informacijskega sistema se zagotovi ZPIZ-u nemoten in neprekinjen
pristop do referenčne baze CRP. Referentom ZPIZ-a je omogočeno, da pridobijo
ustrezne podatke iz evidenc javne uprave (registra) za potrebe zavarovancev, ki
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uveljavljajo pravice na ZPIZ-u. Omogočeno je pridobivanje podatkov o drţavljanstvu,
stalnem prebivališču, iz rojstne in poročne matične knjige ter matične knjige umrlih.
MDDSZ-MJU-CRP
Gre za medsebojno povezavo med Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve RS
(MDDSZ), Ministrstvom za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva
(CRP). Z uporabo informacijskega sistema se zagotovi MDDSZ-ju nemoten in
neprekinjen pristop do referenčne baze CRP. Referentom centrov za socialno delo
(CSD) in upravnih enot (UE) je omogočeno, da pridobijo ustrezne podatke iz evidenc
javne uprave (registra) za potrebe upravičencev, ki uveljavljajo pravice po zakonu o
starševskem varstvu in druţinskih prejemkih, zakonu o socialnem varstvu in zakonu o
vojnih invalidih, zakonu o vojnih veteranih in zakonu o ţrtvah vojnega nasilja.
Omogočeno je pridobivanje podatkov o drţavljanstvu, stalnem prebivališču, iz rojstne
in poročne matične knjige ter matične knjige umrlih.
MKGP-MJU-CRP
Gre za medsebojno povezavo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS (MKGP), Ministrstvom za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva
(CRP). Po vzpostavitvi redne povezave med MKGP in CRP preko infrastrukture CVI in
ustrezne varnostne sheme ter uporabi ustreznih aplikacij imajo končni uporabniki na
MKGP omogočen vpogled v podatke CRP.
JSP
Gre za vključevanje Javnega jamstvenega in preţivninskega sklada RS (JSP) v sistem
e-uprave; e-povezava z upravljavci podatkovnih baz CRP, ZZZS in ZPIZ ter ustanovami,
pri katerih upravičenci pridobivajo dokazila v e-obliki (sodišča, centri za socialno delo,
stečajni upravitelji). Omogočeno je elektronsko vlaganje vloge za uveljavljanje pravic iz
naslova insolventnosti delodajalca in iz naslova nadomestila preţivnine, vpogled
določenih podatkov o vlogi in pridobivati aţurne podatke o osebah, za katere je sklad
na temelju zakona pooblaščen pridobivati podatke za potrebe odločanja v upravnem
postopku in izterjavo v sodnih postopkih.
E-SEJE VLADE
Elektronske seje vlade so vrh kompleksnega informacijskega sistema, ki povezuje več
različnih aplikacij med seboj. Gre za proces, ki zajema delovanje vseh ministrstev in
vladnih sluţb, kjer se pripravljajo dokumenti in gradiva za seje vlade in njenih delovnih
teles. Poleg gradiv so na voljo še sklici sej, popravki, dnevni redi, zapisniki, sklepi. Člani
vlade lahko preko prenosnih računalnikov spremljajo redno sejo vlade v sejni dvorani
ali pa odločajo o točkah dnevnega reda na dopisni seji, neodvisno od tega kje se
nahajajo. Komunikacija med udeleţenci procesa poteka elektronsko in je osnova tudi
za elektronsko odločanje. Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja,
je javnosti omogočen dostop do vladnih gradiv ţe v postopku njihove obravnave.
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INFOKLIP
Informacijski sistem za spremljanje medijev. Informacijski sistem je na voljo kot intra
ali internet rešitev. Vsebuje podatke iz dnevnega tiska, STA in drugih virov z moţnostjo
iskanj po različnih kriterijih, za različna časovna obdobja.

4.3.7.

Portali v javni upravi

EU portal
Centralno nacionalno vozlišče je sestavni del informacijskega sistema vlade in je bilo
vzpostavljeno za sprejemanje, evidentiranje, klasificiranje, signiranje in posredovanje
dokumentov, ki se izmenjujejo med Republiko Slovenijo in EU.
Drţavni portal E-uprava
Drţavni portal je usmerjen k ciljnim skupinam uporabnikov v obliki podportalov za
drţavljane in pravne osebe ter posebnega podportala, namenjenega informacijam s
področja javne uprave. Na voljo je tudi njegova verzija v angleškem jeziku, katerega
vsebina je prilagojena in namenjena angleško govorečim uporabnikom. Na portalu so
objave novic, ankete, iskalnik, informacije javnega značaja, e-demokracija, ezaposlitve, storitve in informacije razvrščene v tako imenovane ţivljenjske dogodke ter
povezave s portalom E-storitve. Portal je dosegljiv tudi prek dlančnikov in mobilnih
telefonov skozi portal WAP. Vsak obiskovalec portala pa si lahko prilagodi vsebino po
svojih ţeljah.
E-davki
Portal eDavki omogočajo udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje
davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v pisarni. V E-davkih lahko
fizične osebe oddajo napoved za odmero dohodnine, pravne osebe pa obrazce s
področja DDV in VIES. Uporabnikom sta na voljo tudi elektronski storitvi registracije
davčnih zavezancev od e-poslovanja in izmenjave njihovih podatkov z davčnimi
upravami ostalih članic EU ter preverjanja davčnih številk davčnih zavezancev iz EU.
E-carina
Spletne storitve E-carina pravnim osebam olajšajo pripravo dokumentacije in izvajanje
carinskih postopkov. Spletne storitve E-carina omogočajo dostop do podatkov
informacijskega sistema TARIC iz uporabnikovih lokalnih aplikacij z uporabo SOAP
funkcij, interaktivne vpoglede v TARIC podatke, prevzem dnevno sveţih podatkov o
spremembah TARIC baze podatkov, interaktivni dostop do podatkov o odprtih,
blokiranih in porabljenih kvotah ter vpogled v uporabnikovo stanje obračunanega dolga
po posameznem instrumentu zavarovanja.
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AJPES
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) omogoča poslovnim
subjektom predloţitev letnih poročil preko svojega spletnega portala. Omogočen je tudi
dostop do podatkov oz. zagotavlja javnost podatkov iz letnih poročil gospodarskih
druţb in samostojnih podjetnikov, dostop do podatkov o izplačanih plačah, javnih
naročilih, statistiki finančnih računov, finančnih podatkov in registrov.
JAPTI
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je namenjen poenostavitvi
poslovanja in nudi koristne informacije za podjetnike in podjetja.
Portal GU RS
Omogočen je dostop do geodetskih podatkov (PREG), vpogledovalnik v zbirke
geodetskih podatkov (VZGP), seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku
(SZTI), centralna evidenca prostorskih podatkov (CEPP), zemljiški kataster, kataster
stavb, register prostorskih enot, register zemljepisnih imen. Topografsko-kartografski
sistem Republike Slovenije je uradni sistem topografsko kartografskih podatkov in
izdelkov kot so temeljni topografski načrti 1 : 5.000 in 1 : 10.000, drţavne topografske
karte, pregledne karte, generalizirana kartografska baza, digitalni modeli višin, register
zemljepisnih imen, aerosnemanja, ortofoto.
Turistični portal
Portal Slovenske turistične organizacije (STO) je stična in središčna točka v kompleksni
mreţi slovenskega turizma. Nosi koordinacijsko in povezovalno vlogo med javno,
zasebno in civilno druţbo. Predstavlja Slovenijo kot turistično deţelo z jasno in
prepoznavno identiteto, z natančno določenimi primerjalnimi in tekmovalnimi
prednostmi ter tako slovenskemu turizmu konkretno pomaga pri trţenju slovenske
turistične ponudbe. Na portalu najdemo splošne informacije o Sloveniji kot tudi
konkretne podatke o namestitvi, zdraviliščih, igralništvu, zabavi, kongresnem turizmu,
znamenitostih, kulinariki, podeţelju, aktivnih počitnicah idr.
Knjiţnični informacijski sistem COBISS.SI
Knjiţnični informacijski sistem COBISS.SI sooblikujejo IZUM kot knjiţnični informacijski
servis in knjiţnice, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije. Knjiţnični
informacijski servis je organiziran kot javni zavod IZUM. Knjiţnicam je zagotovljen
dostop do interneta preko omreţja ARNES. Baze podatkov posameznih knjiţnic so med
seboj povezane prek vzajemne bibliografsko-kataloţne baze podatkov COBISS.SI, ki
vsebuje bibliografske podatke in podatke o zalogi iz vseh baz podatkov posameznih
knjiţnic. Sistem omogoča iskanje v vzajemni bazi podatkov COBISS.SI in iskanje v
lokalni bazi podatkov.
V tujini se pojavljajo spletne strani, ki beleţijo vse dane obljube kandidatov v času
predvolilnih kampanij in po volitvah se za vsakega izvoljenega beleţi, kako izpolnjuje
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dane obljube. Nekaj podobnega bi lahko razvili tudi za slovensko vlado in tudi za javne
menedţerje. Pred zaposlitvijo bi morali pripraviti »program razvoja z merljivimi cilji« in
to naj bi bila osnova za izbor in ocenjevanje uspešnosti; namesto političnih povezav.
Navajam še poglede Marjana Brezovška in Zdravka Pečarja:
DR. Marjan Brezovšek:
»Kljub temu da sta javna uprava in demokracija pogosto opredeljeni kot nasprotji, ki se
izključujeta, je potrebno, če ne celo nujno, da moderne demokratične druţbe
prepoznajo in uskladijo delovanje uprave v demokratičnih okvirih.« …..«Tako javna
uprava odpira nove komunikacijske kanale in nove oblike javne participacije ter z
odpiranjem novih javnopolitičnih prostorov znotraj javne uprave omogoča izvajanje
demokratičnih načel.«
..«Javna uprava kot delujoča oblast je sestavni del politike (političnega sistema); s
svojim delovanjem politiko ne samo uresničuje, pač pa tudi omogoča in
vzpostavlja:«………….
»Utemeljena naloga javne uprave pa je nasprotna v tem, da spreminja v stvarnost
politične odločitve, ki jih sprejema parlament.«
»Pomembno je, da so javni usluţbenci na vseh ravneh, posebej še na višjih, lojalni do
svojih političnih voditeljev, ne da bi bili od njih odvisni v obliki političnega
pokroviteljstva. To pa je moţno samo, če uţivajo določeno stopnjo samostojnosti in
varnosti sluţbe.«
…«Niti demokratična teorija niti demokratična praksa še nista odkrili takšne oblike
upravne odgovornosti (odzivnosti), ki bi povsem ustrezno uskladila upravo in
demokracijo.«
…«Javna uprava mora biti vključena v proces demokratizacije drţave. Ta proces
zajema demokratizacijo politike in političnih institucij ter demokratizacijo uprave in
upravnih institucij. Za nadaljnji razvoj demokracije je bistveno ravno aktivno
sodelovanje drţavljanov v politiki in na področju upravne drţave.«
…«V demokraciji bi moralo biti delovanje javne uprave opredeljeno s prednostjo
demokratičnim vrednotam, dialogu, javnemu interesu in javni dobrobiti.«
…«Javni usluţbenci bi morali igrati aktivno vlogo pri vzpostavljanju in ohranjanju
javnega dialoga ter političnega in upravnega procesa, ki takšen dialog omogočata in
podpirata.«
Torej: Odprta javna uprava pomeni dostop do informacij javnega značaja, moţnost
sodelovanja pri sprejemanju odločitev, moţnost soodločanja o določenih vprašanjih iz
pristojnosti javne uprave, sodelovanje v postopkih priprave predpisov, ter dostop do
forumov, kjer te odločitve sprejemajo.
»Glede na politični sistem in politično prakso se Slovenija uvršča med liberalno
demokratične drţave (skupaj z Estonijo, Poljsko, Litvo ipd)…..«Najpomembnejša je
zavest, da demokracija ne more obstajati dolgo časa, če drţavljani ne pomagajo
kreirati politične kulture s podporo demokratičnim idejam in njihovim realizacijam.«
Podobni so tudi pogledi Zdravka Pečarja:
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DR. Pečar Zdravko:
»Kakovost vseh javnih storitev je odvisna od:
- kakovosti javnih politik (zakonov, programov, strategij) in
- kakovosti izvajalcev javnih storitev (agencij, javnih podjetij, javnih zavodov in drugih
organizacij s koncesijo).«
»Danes so vse drţavne uprave (tudi vzhodnoevropske) ţe spoznale, da je treba
omogočiti tudi zasebnim druţbam, da sodelujejo na trgu ponudbe javnih storitev in da
s konkurenco posredno prisilijo tudi javne organizacije k večji učinkovitosti.«
»Na podlagi sistema meritev uspešnosti poslovanja lahko nato primerjamo dobre in
slabe lastnosti vseh ponudnikov enakih (standardnih) javnih storitev in ugotavljamo
moţnosti za izboljšanje z notranjimi ukrepi v javnih organizacijah kot tudi, kako
spreminjati javne politike oziroma druge javne zadeve. To je po mojem mnenju osnova
za dvig kakovosti v javnem sektorju.«
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5.

ODNOSI Z JAVNOSTMI V SLOVENIJI

Odnosi z javnostmi v Sloveniji so imeli zelo avtohtono in atipično17 razvojno pot. Prvič
so se pojavili v poznih 60-ih, zgodnjih 70-ih letih prejšnjega stoletja, a jih je totalitarni
politični reţim povsem zavrl. Zato so se kot profesija ponovno lahko pojavili in
institucionalizirali šele kasneje, v času osamosvajanja in tranzicije Slovenije, torej ob
spremembi političnega sistema na začetku leta 1990 (Verčič, 1999, str. 25). Leto 1990
je zato začetni mejnik (Serajnik Sraka, 2000, str. 21) in prelomno leto, saj je bilo
ustanovljeno Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), v slovenščini pa je izšla
tudi prva knjiţica o odnosih z javnostmi – "ABC PR: Odnosi z javnostmi na prvi pogled"
(Verčič: v Hunt in Grunig, 1995, str. 410, Verčič, 1999, str. 27, str. 35). Stroka se je
nato močno razvila v letih od 1992 do 1997 (Gruban et al., 1997, str. 21) in hitro lovila
korak z dogodki v svetu (Serajnik Sraka, 2000, str. 21), ko so v slovenskih finančnih
ustanovah, proizvodnih podjetjih, ministrstvih, strankah in drugih institucijah nastajali
številni oddelki za odnose z javnostmi (Verčič: v Hunt in Grunig, 1995, str. 410).
Dandanes v Sloveniji vlada t. i. obdobje normalizacije odnosov z javnostmi, kot ga je
označil Verčič. Slednje pomeni, da sta mnogo bolje razvita izobraţevalna in
raziskovalna dejavnost tega področja (Verčič, 1999, str. 29). Vseeno pa so to le začetni
koraki na poti do osvojitve vrha in popolne profesionalizacije stroke.
Razveseljivo je seveda tudi dejstvo, da je prihodnost obetavna, saj so bili ob prelomu
tisočletja odnosi z javnostmi najbolj produktivno področje znotraj komunikacijske
znanosti (Verčič, 1999, str. 25). Novak je pred dvema letoma izpostavil, da je slovenski
trg odnosov z javnostmi, glede na velikost trga in narodni dohodek prebivalca, med
najbolj razvitimi v Evropi ter da bistveno hitreje narašča kot pa kakovost storitev
samih.

5.1. ZAKONSKA PODLAGA ZA DELOVANJE IN JAVNOST DELA
Pravica dostopa do informacij oz. obveščenosti sodi med temeljne človekove pravice.
Ustava Republike Slovenije v 39. členu, ki jamči svobodo izraţanja, pravi:
"Zagotovljena je svoboda izraţanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih
oblik javnega obveščanja in izraţanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi
vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima
v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon (Ustava RS,
1996, str. 21)."

17

Verčič in dr. (1996: 34) zapišejo: "Razvoj odnosov z javnostmi v Sloveniji je izjemno atipičen."
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Zakonsko podlago za delovanje in javnost dela sta prinesla Zakon o medijih (zdaj
Zakon o javnih glasilih) in Zakon o informacijah javnega značaja. (Zakon o medijih je v
4.členu govoril, da je javni interes na področju medijev tudi utrjevanje pravne in
socialne drţave in v 6.členu navajal rok 7 delovnih dni za vprašanja, ki ga medij
naslavlja na organ.) Zakon o informacijah javnega značaja pa eksplicitno navaja v
katerih primerih ne gre za informacije javnega značaja in le za vse navedene izjeme
velja, da se jih ne sme posredovati. Z Zakonom o medijih(zdaj Zakon o javnih glasilih)
in Zakonom o informacijah javnega značaja tudi javna sfera v praksi postaja vse bolj
javna.

5.2. ORGANIZIRANOST VLADNIH ODNOSOV Z JAVNOSTMI
Danes so v drţavni upravi redki organi, ki sluţbe za odnose z javnostmi še nimajo,
vendar so med njimi precejšnje razlike. Dejavnost komuniciranja na tem področju je
kot ga razume stroka odnosov z javnostmi praktično šele na začetku18 , tako v smislu
organiziranosti kakor tudi vsebine del.
Lahko bi rekli, da gre za vsebinsko nova delovna mesta, organizacijo novih sluţb,
prenovljene, pa tudi mnoge nove oblike dela (Serajnik, 1998, str. 57).
Vsaka vlada potrebuje sodobno zasnovane in učinkovite odnose z javnostmi. Učinkovito
komuniciranje in predstavljanje pomembnih odločitev (vsem javnostim in ne samo
medijem) mora biti sestavni del vsake vladne aktivnosti. Ustrezna organiziranost in
pravilno vodenje odnosov z javnostmi lahko omogočita večjo povezanost vlade z
javnostmi ter boljše razumevanje vladnih programov. K učinkovitejšim odnosom z
javnostmi pa lahko tudi veliko prispeva, če so svetovalci za odnose z javnostmi
pravočasno vključeni v proces načrtovanja in priprave rešitev, ki jih sprejema vlada oz.
njene ustanove. Učinkovitost vladnih odnosov pa je posebej odvisna od organiziranosti
in natančne opredelitve razmerij, pristojnosti in odgovornosti sluţb za odnose z
javnostmi in svetovalcev za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih sluţbah.
Vladni odnosi z javnostmi uresničujejo pravico do obveščenosti oz. dostopa do
informacij javnega značaja, ki sodi med temeljne človekove pravice, natančneje pa jo
opredeljujejo Ustava RS, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o
javnih medijih (zdaj Zakon o javnih glasilih).
Vladni odnosi z javnostmi izpolnjujejo naslednje strateške naloge:
18

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) v svojem 23. členu o roku za
odločitev določa, da je organ dolţan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje pa v roku
20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve (Ur.1. RS, št. 24/2003).
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-

zagotavljanje informacij o vladnih politikah, odločitvah, vladnih programih in
projektih
zagotavljanje informacijskega servisa-informiranje javnosti o virih in vrstah
vladnih informacij in storitev
skrb za razvoj in ohranitev ugleda vlade in njenih institucij
zagotavljanje povratnih informacij iz javnosti
zagotavljanje odprtosti in transparentnosti vladnega sistema
odpiranje moţnosti za participativno sodelovanje drţavljanov v postopkih
oblikovanja politik oz. sprejemanja političnih odločitev

Slika 2: Organiziranost vladnih odnosov z javnostmi:

Predsednik vlade
Vlada RS

Vladni predstavnik za odnose z
javnostmi
Urad vlade za komuniciranje

Ministrstvo
Sluţba za odnose z
javnostmi
Predstavnik za odnose z
javnostmi

Svet za odnose z
javnostmi Vlade RS

Predstavnik za odnose z
javnostmi ministrstva
(uradni govorec)

Vir:interno gradivo UVK, (2007).
Sluţba za odnose z javnostmi je strokovna sluţba ministrstva ali vladne sluţbe ali
urada, ki zagotavlja celovito in aţurno obveščanje različnih javnosti o zadevah, ki so v
pristojnosti posameznega ministrstva oz. vladne institucije. Za njeno delovanje je
odgovoren vodja sluţbe za odnose z javnostmi, ki je lahko tudi uradni govorec
ministrstva ali vladne sluţbe ali urada. Sluţba za odnose z javnostmi je odgovorna za:
- aţurno in celovito obveščanje domačih in tujih medijev o delu ministrstva
- pripravo in izvedbo medijskih dogodkov
- spremljanje poročanja medijev in pripravo medijskih analiz
- zagotavljanje informacij čim širši javnosti
- urejanje spletne strani
- pripravo medijskih kampanj za najpomembnejše projekte
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Slika
3:
Priporočena
ministrstvih

organiziranost

odnosov

z

javnostmi

v

Minister

Predstavnik za odnose z
javnostmi ministrstva
(uradni govorec)

Kabinet ministra
Ministrov predstavnik za
odnose z javnostmi

Kabinet ministra
Ministrov predstavnik za
odnose z javnostmi

Sluţba za odnose z javnostmi
Vodja sluţbe

Organ v sestavi
Predstavnik za odnose
z javnostmi

Področje za odnose z mediji

Področje za komuniciranje z
javnostmi

Vir:interno gradivo UVK, (2007).
Delovna skupina vlade RS je Svet vlade RS za odnose z javnostmi, ki opravlja
koordinativne in posvetovalne naloge na področju vladnih odnosov z javnostmi. Vladni
Svet za odnose z javnostmi vodi vladni predstavnik za odnose z javnostmi. Svet vodi
vladni predstavnik za odnose z javnostmi, njegov namestnik pa je direktor Urada vlade
za komuniciranje. Člani sveta so predstavniki za odnose z javnostmi vseh ministrstev
ter predstavniki za odnose z javnostmi Sluţbe vlade RS za evropske zadeve, Sluţbe
vlade za razvoj in Sluţbe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Svet se
praviloma sestaja enkrat mesečno, po potrebi pa tudi večkrat. Strokovne naloge za
svet opravlja Urad vlade za komuniciranje.
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6.

URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE

Na izvedbeni ravni je Urad vlade za komuniciranje odgovoren:
-za zagotavljanje aţurnih, verodostojnih in celovitih informacij domačim in tujim
medijem ter skupaj z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi za koordiniranje
vladnih odnosov z javnostmi
- za neposredno komuniciranje z javnostmi o delu vlade in ministrstev in pripravo
komunikacijskih kampanj, ko gre za najpomembnejše vladne projekte
- zagotavlja informiranje tujih javnosti o delu vlade in skrbi za splošno promocijo
Slovenije
Urad opravlja povezovalno in koordinativno vlogo na področju strokovnega svetovanja
in usmerjanja pri pripravi in izvajanju vladnih odnosov z javnostmi ter pri pripravi
poenotenih standardov dela in programov usposabljanja za svetovalce za odnose z
javnostmi v ministrstvih. Urad vlade za komuniciranje v okviru svojih nalog skupaj z
Upravno akademijo skrbi za pripravo in izvedbo programov usposabljanja in
izobraţevanja za svetovalce za odnose z javnostmi v ministrstvih in drugih vladnih
institucijah. Delovanje Urada vlade RS za komuniciranje določata Sklep o delovnih
nalogah Urada vlade za informiranje (Ur.l.št. 77/2003) in Sklep o spremembah in
dopolnitvah tega sklepa.

6.1. DELOVNA PODROČJA
Urad vlade za komuniciranje je samostojna strokovna sluţba vlade RS in opravlja
naloge, ki zadevajo:
- zagotavljanje javnosti dela vlade in obveščanje domače javnosti o delu predsednika
vlade in ministrstev
- pripravljanje in izvajanje komunikacijskih kampanj o najpomembnejših programskih
prioritetah vlade
- obveščanje tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika
drţave ter o dogodkih v Sloveniji nasploh
- zagotavljanje strokovne podpore vladnemu predstavniku za odnose z javnostmi,
sluţbami za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih sluţbah
- zagotavljanje komunikacijske podpore pri velikih drţavnih dogodkih, organiziranih v
RS, predvsem ko gre za drţavniške obiske, srečanja in mednarodne konference na
najvišji ravni
- načrtovanje in izvajanje oz. koordiniranje splošne promotivne dejavnosti drţave
- izvajanje aktivnosti, povezanih z neposrednim komuniciranjem vlade z drţavljani
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- po dogovoru opravlja strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za druge
drţavne organe
Urad vlade RS za informiranje (zdaj Urad vlade RS za komuniciranje) ima za seboj
dolgo razvojno pot. Najprej je podobne naloge kot danes urad opravljal Urad za
informacije pri Izvršnem svetu SRS, ustanovljen 19.6.1958, nato od 14.6.1963 dalje
Sekretariat za informacije v Izvršnem svetu SRS in Republiški komite za informiranje od
1.3.1980. Po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji v letu 1990 je slednji z novim
zakonom o drţavni upravi in z njeno reorganizacijo postal najprej Sekretariat za
informiranje in kasneje ministrstvo za informiranje. V času osamosvojitvene vojne v
Sloveniji je ministrstvo odigralo pomembno vlogo pri obveščanju svetovne javnosti o
dogajanju v Sloveniji. V letih po osamosvojitvi pa je skušalo kar najbolj promovirati
novo drţavo. Leta 1993 je bil namesto dotedanjega ministrstva ustanovljen Urad vlade
za informiranje, ki je ohranil precej njegovih nalog in prevzel še nekatere nove. V tem
obdobju je bila posebna pozornost namenjena pripravi sistemske zakonodaje na
področju javnega obveščanja (Zakon o javnih glasilih in Zakon o RTV).
Urad je v zadnjih letih tudi koordiniral in izvedel uspešni komunikacijski kampanji v
podporo slovenskemu vstopanju v EU in NATO ter poskrbel za komunikacijsko podporo
pri visokih drţavniških obiskih in promocijskih nastopih Slovenije v tujini. V zadnjem
času urad intenzivira delo pri obveščanju domače in tuje javnosti o delu vlade, ki je
sedaj poleg prevladujočih odnosov z mediji usmerjeno tudi v vedno bolj neposredno
komuniciranje z drţavljani.
Za opravljanje delovnih nalog s področja urada sta organizirana dva sektorja:
- Sektor za odnose z domačimi mediji
- Sektor za komunikacijske projekte
V uradu deluje tudi Sluţba za splošne zadeve.
Sektor za odnose z domačimi mediji:
- obvešča javnost o delu vlade in o sklepih, ki jih vlada sprejema na svojih sejah
- pripravlja novinarske konference o aktualnih vprašanjih s področja dela vlade,
predsednika vlade in ministrstev
- zagotavlja strokovno-tehnično podporo pri delu vladnega predstavnika za
odnose z javnostmi
- pripravlja sporočila za javnost o delu vlade in njenih delovnih teles in druga
uradna sporočila za medije
- na spletnih straneh vlade in urada objavlja dnevne rede vladnih sej, vladna
gradiva in sporočila za javnost
- v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi koordinira
delovanje svetovalcev za odnose z javnostmi posameznih ministrstev in vladnih
sluţb in uradov v zvezi z delom z domačimi mediji
- spremlja poročanje medijev in pripravlja zbirke prispevkov (klipinge),
objavljenih v medijih
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-

opravlja analitično dokumentacijsko dejavnost, ki zadeva spreljanje,
dokumentiranje in analiziranje prispevkov, objavljenih v medijih
naroča raziskave javnega mnenja o odnosu javnosti do vladne politike in do
drugih aktualnih vprašanj

Sektor za komunikacijske projekte:
- pripravlja in izvaja komunikacijske kampanje o najpogostejših programskih
prioritetah vlade (strategija razvoja in reforme, evropske zadeve, evro)
- komunicira s predstavniki tujih medijev in načrtuje in organizira posamezne in
skupinske obiske tujih novinarjev v Sloveniji
- v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi koordinira
delovanje svetovalcev za odnose z javnostmi posameznih ministrstev in vladnih
sluţb, ko gre za delo s tujimi mediji
- zagotavlja komunikacijsko podporo in organizira novinarska središča ob visokih
drţavnih obiskih(predsednik drţave, predsednik vlade) ter drugih dogodkih,
pomembnih za promocijo drţave
- spremlja in analizira prispevke o Sloveniji, objavljene v tujih medijih
- spremlja in analizira poročanje tujih medijev o dogajanju v Sloveniji in v zvezi z
mednarodno aktivnostjo z našo drţavo
- zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri organiziranju in izvedbi
komunikacijskih kampanj ministrstev, ko gre za najpomembnejše vladne
programske projekte
- zagotavlja komunikacijsko podporo pri velikih drţavnih dogodkih, organiziranih
v RS, predvsem ko gre za drţavniške obiske, srečanja in mednarodne
konference na najvišji ravni
- v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi pripravlja
strokovna usposabljanja za svetovalce za odnose z javnostmi posameznih
ministrstev in vladnih sluţb
- ureja promocijsko-informativne skupine na spletnih straneh vlade in Urada
- izvaja aktivnosti, povezanih z neposrednim komuniciranjem vlade z
drţavljani(spletno komuniciranje, klicni centri)
- pripravlja izhodišča za oblikovanje standardov vladnega komuniciranja z
javnostmi
- načrtuje, izvaja in usklajuje splošne promocijsko-informativne aktivnosti in
nastope drţave v tujini ter spremlja in analizira njihovo učinkovitost
- v sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi pripravlja in vodi
organizirane komunikacijske kampanje, predvsem takrat, ko gre za
najpomembnejše predstavitve Slovenije v tujini
- izdaja splošno-promocijska gradiva o Sloveniji
- posreduje informacije o Sloveniji izbranim ali ciljnim tujim javnostim
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Sluţba za splošne zadeve opravlja kadrovske, pravne in finančne naloge na
področju informacijske tehnologije, zagotavlja poslovanja z dokumentnim gradivom,
arhivom, odpravo in sprejem pošiljk. Opravlja pa tudi druge naloge, ki so potrebne za
nemoteno delovanje Urada.
Lahko sklenem, da je Urad vlade RS za komuniciranje pomembna suportna sluţba
ravno na področju komuniciranja vlade, ki se iz leta v leto organizacijsko in strokovno
krepi ter prispeva k poslanstvu komunikacije.
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7.

IZVRŠILNA OBLAST

7.1. ZGODOVINSKI NASTANEK VLADE
Vlada se je začela formirati v srednjeveški Angliji. Sam kralj je takrat formalno skliceval
posvete članov kronskega sveta (privy council) in nekatere osebnosti, ki so bolje
poznale dejavnosti in probleme (npr. vojska, mornarica, itn.), imenoval za ministre kraljeve svetovalce. Naslednja stopnja razvoja je bilo formiranje vlade na čelu s prvim
ministrom, ki ga je prav tako kot resorne ministre imenoval monarh. Po revoluciji
(l.1688) z omejitvami vladarjevih nalog, je bila vlada odgovorna le še parlamentu. Od
takrat je ministre izbiral in postavljal parlament, vendar pa je le še formalno določal
prvega ministra iz večine v parlamentu oziroma iz vrst strank vladne koalicije. To je bil
tudi odločilni moment uveljavitve parlamentarizma. V moderni demokraciji so definicije
izvršilne funkcije zelo različne, največkrat pa zasledimo razlago, da je izvršilna funkcija
vse, kar pri delovanju drţave ni ne zakonodajna in ne sodna funkcija. Izvršilna oblast je
tisti del drţavne oblasti, v okviru katere se na najbolj neposreden način izvršujejo
najpomembnejše funkcije sodobne drţave, zato je ta veja oblasti dejansko
najpomembnejša in najmočnejša. V različnih sistemih organizacije drţavne oblasti so
nosilci izvršilne veje oblasti različni drţavni organi:
- V predsedniškem sistemu je vodja izvršilne veje oblasti predsednik drţave.
- V skupščinskem sistemu različno imenovano kolegijsko telo, ki je podrejeno skupščini
kot najvišjemu organu drţavne oblasti.
- V parlamentarnem sistemu je glavni nosilec izvršilne oblasti vlada.
Vlada ima v različnih drţavah različno ime, po angleškem vzoru se največkrat imenuje
vlada, ponekod tudi ministrski svet ali kako drugače.
V parlamentarnem sistemu je vlada dokaj neodvisna, vendar za svoje delo odgovarja
parlamentu. Izvršilno oblast izvajata predsednik drţave in vlada, upravni del izvršilne
oblasti pa upravni organi vendar je temeljni nosilec izvršilne oblasti vlada kot kolegijski
organ. Vlada je hkrati vrh izvršilne oblasti in najvišji organ drţavne uprave. V vsakem
primeru je vlada politično telo, ki uresničuje politiko stranke oziroma koalicije strank, ki
oblikuje vlado tako, da jo preliva v svoje lastno delovanje. Sprejeto politiko vlada
uveljavlja preko svojih zakonskih in drugih predlogov ter v okviru svoje funkcije.
V drţavah parlamentarne demokracije se lahko pojavijo naslednji tipi vlad:
- Homogena (mogoča je predvsem v drţavi, v kateri funkcionira dvostrankarski sistem)
- Koalicijska (sestavljajo jo stranke, ki tvorijo manjšo ali večjo vladno koalicijo)
- Nevtralna (uradniška vlada oz. tehnična vlada), ki se formira na nestrankarski osnovi
s kakšno posebno nalogo ali pa v prehodnem obdobju.
- Večinska vlada, ki ima široko politično podporo in jo v parlamentu podpira večina
strank.
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- Manjšinska, ki ima sicer formalno manjšo podporo od polovice v parlamentu prisotnih
strank, dejansko pa jo zaradi parcialnih interesov (npr. predčasne volitve) podpira ali
vsaj omogoča delo večina v parlamentu.

7.2. UREDITEV VLADE V RS
Slovenska ustavna ureditev temelji na parlamentarni obliki drţavne oblasti. Ta izhaja iz
delitve oblasti na: zakonodajno, izvršilno in sodno. Po ustavni ureditvi vlado sestavljajo
predsednik vlade in ministri/ce, kar pomeni, da je vlada enotno kolegijsko telo.
Vlada RS je organ izvršilne oblasti in hkrati najvišji organ drţavne uprave. Funkcija
vlade je torej dvojna: opravlja politično izvršilno in upravno funkcijo. Politična izvršilna
funkcija pomeni predvsem izvajanje politike, ki jo določi parlament, in izvajanje
zakonov in drugih predpisov, ki jih parlament sprejema. Tako v skladu z ustavo, zakoni
in drugimi splošnimi akti parlamenta določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike
drţave. Kot najvišji organ drţavne uprave pa izdaja predpise in sprejema pravne,
politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za razvoj
drţave in urejenost razmer na vseh področjih v pristojnosti drţave. Parlamentu
predlaga v sprejem zakone, drţavni proračun; nacionalne programe in druge splošne
akte, s katerimi določa načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna
področja v pristojnosti drţave.
Vlada RS kot organ izvršilne oblasti in najvišji organ drţavne uprave ima v skladu z
ustavo in zakonom o vladi naslednje pristojnosti:
. določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike drţave
. izdaja izvršilne predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne in
organizacijske ukrepe, da bi zagotovila razvoj drţave in urejenost razmer na vseh
področjih delovanja vlade
. drţavnemu zboru predlaga v sprejem zakone, drţavni proračun, nacionalne programe
in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve
za posamezna področja
. skrbi za izvajanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema parlament, ter za
celotno delovanje drţavne uprave
. uresničuje pravice in dolţnosti, ki se nanašajo na RS kot ustanoviteljico zavodov,
gospodarskih druţb in drugih organizacij
. upravlja nepremičnine in drugo premoţenje RS, razen če glede posameznih
nepremičnin ni s posebnim zakonom določeno drugače
. pripravlja proračunski memorandum, v katerem so predstavljeni temeljni cilji in
naloge ekonomske, socialne in proračunske politike
. sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade, ministrstev in
celotne drţavne uprave
. zastopa RS kot pravno osebo, če s posameznimi zakoni ni določeno drugače
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V zadevah EU vlada predstavlja in zastopa RS ter uveljavlja njena stališča v institucijah
EU. Glede zadev EU je vlada samostojna in odgovorna pri opravljanju svojih funkcij v
okviru ustave, zakona ki ureja poloţaj in delovanje vlade in Zakona o sodelovanju med
parlamentom in vlado v zadevah EU. Vlada izdaja uredbe in druge akte iz svoje
pristojnosti za izvrševanje predpisov EU.

7.3. DELOVANJE VLADE RS V INSTITUCIJAH EU
Vlada je predstavnica RS v institucijah EU. Organi EU, kjer se vlada pojavlja so: Svet
EU, Evropski svet, posredno pa še Evropska Komisija in SES.19 Za vsako od teh
institucij je potrebno drugačno sodelovanje, saj so odločitve teh institucij drugačne,
tudi postopki so drugačni, predvsem pa je poloţaj drţave članice v posamezni instituciji
bistveno drugačen.
PVRS se je dopolnil leta 2003 in spremenil naslednje leto prav iz razlogov vstopa v EU,
spremenil in dopolnil se je tudi leta 2006 in 2007.
Poglavje Razmerja do institucij Evropske unije (členi od 49.a do 49.k) je namenjeno
oblikovanju stališč zakonodajne in politične narave, stališč v predsodnih in sodnih
postopkih ter postopki ugotavljanja zakonitosti drţavnih pomoči.20
Glede vprašanj, ki niso urejena v tem poglavju se smiselno uporabljajo ostale določbe
poslovnika, kar pomeni, da se uporablja celoten navadni postopek sprejemanja aktov
vlade povsod tam, kjer ni natančnih določb glede sprejemanja stališč. Glede na to, da
so določbe o sprejemanju stališč dokaj splošnega značaja, je velikokrat potrebno
smiselno uporabiti splošne določbe.
Generalni sekretar podrobneje uredi vsebino stališč RS. Ministrstva in vladne sluţbe so
dolţni pri pripravi stališč sodelovati s sluţbo pristojno za evropske zadeve (SVEZ), v
predsodnih postopkih zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv v slovenski
pravni red s sluţbo, pristojno za zakonodajo (SVZ), v vseh ostalih predsodnih postopkih
s SVEZ, v sodnih postopkih s SVEZ in Drţavnim pravobranilstvom, v postopkih
ugotavljanja zakonitosti drţavnih pomoči pa s SVEZ in ministrstvom pristojnim za
finance.21

19

"Če izvzamemo Evropski parlament, se vse druge institucije EU formulirajo iz nosilcev izvršilne
oblasti drţav članic (Evropski svet, Svet EU) ali pa nosilci izvršilne oblasti v teh drţavah
neposredno sodelujejo pri njihovem oblikovanju (Komisija EU) ali odločajo o njihovem
oblikovanju (Sodišče (skupnosti) ali posredno vplivajo na njihovo oblikovanje (Računsko sodišče
EU). Nosilci izvršilne oblasti drţav članic imajo v institucijah EU politični, normodajni in dejanski
primat." Kocijančič: EU med demokratičnostjo in učinkovitostjo, str. 174.
20
tretji odstavek 49.a člena.
21
Govorimo o postopku po 226. členu PES.
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Slovenija se je odločila za centraliziran sistem oblikovanja stališč, saj se vse zadeve, ki
so povezane z EU, znajdejo pred SVEZ. Tak način dela se ni uvedel 1. maja 2004,
ampak konec leta 1997, ko so se začela intenzivna pogajanja z EU. Sprva je bilo
uvajanje kakršnekoli koordinacije zelo teţavno delo, saj je bila miselnost v upravi dokaj
nazadnjaška, to pa je vplivalo tudi na učinkovitost komunikacije z Brusljem. Vsa
resorna ministrstva so si pri oblikovanju stališč enakopravna, čeprav gre vsak predlog
skozi Ministrstvo za zunanje zadeve22 in Ministrstvo za finance, ostala ministrstva pa se
lahko le pri nekaterih predlogih Komisije bolj ali manj identificirajo kot zainteresirana.
Za sprejemanje, evidentiranje, klasificiranje dokumentov EU ter sprejemanje stališč, se
uporablja EU portal, ki je sestavni del informacijskega sistema vlade. Vlada pred objavo
dokumenta, ki je opremljen tudi s slovenskim prevodom, določi ministrstvo oziroma
vladno sluţbo, ki je na podlagi predpisanega delovnega področja pristojna za
obravnavo dokumenta EU, ter določi organe, ki morajo biti o dokumentu obveščeni.
Ko vlada prejme dokument EU, ga SVEZ uvrsti in objavi na EU portalu, ki je sestavni
del informacijskega sistema in za katerega skrbi generalni sekretar v sodelovanju s
SVEZ. Pri tem se določi ministrstva in vladne sluţbe, ki so pristojna za obravnavo
dokumenta in organi, ki morajo biti obveščeni o poteku postopka. Prav tako se določi
rok, v katerem mora pristojni organ podati stališče. Tu se oblikovanje stališča tudi
dejansko začne. Ko pristojno ministrstvo (ali ministrstva) dobijo predlog akta EU
seveda to za njih ni presenečenje, saj Komisija vsako leto vnaprej predloţi zakonodajni
program. Na resornih ministrstvih gre predlog v obravnavo direktoratom ali še niţe
sektorjem in oddelkom, da predlog proučijo in v skladu s politiko na ministrstvu podajo
predlog stališč, za katere na koncu odgovarja minister. Predlog stališča se torej v
ministrstvu oblikuje podobno kot predlog zakona s to razliko, da je javnost popolnoma
izključena. Za namen priprave usklajenega stališča lahko ministrstva oziroma vladna
sluţba, ki je zadolţena za njegovo pripravo, skliče ustrezno delovno skupino za
pripravo stališč v postopku sprejemanja predloga zakonodajnih in drugih aktov
Evropske unije.23 Torej se tudi pri stališčih izvede t.i. medresorsko usklajevanje, tako
kot pri ostalih aktih vlade. Ko je stališče podano, ga SVEZ objavi na portalu, kjer lahko
v roku ostali ministri in predstojniki vladnih sluţb dajo svoje pripombe. Po preteku roka
za pripombe se pripravljen predlog stališča obravnava na seji vlade ali vladnega odbora
zgolj, če ga bodo zastopali ministri v Svetu EU, če je predlog zaradi pripomb
neusklajen, oziroma če predlagatelj ali drug član vlade zahteva obravnavo na seji vlade
ali odbora, sicer pa ne. V primeru, da ne gre za predlog stališč, ki bi ga obravnavala
vlada na seji ali odboru, SVEZ na portalu označi, da gre za stališča RS. Pri večini stališč
vlada sploh ne bo odločala, torej to pomeni, da imajo ministrstva zgledno samostojen
poloţaj, seveda pod budnim nadzorom SVEZ. SVEZ opravlja zelo pomembno vlogo. S

22

MZZ ima svojo diplomatsko mreţo, kamor spada tudi Stalno predstavništvo RS pri EU, zatorej
je MZZ vodilno pri vertikalni koordinaciji. Lajh, Fink Hafner: Institucionalno prilagajanje
slovenske izvršilne oblasti povezovanju Slovenije z EU/ES: mednarodno primerjalni pregled, str.
99
23
49.h člen PVRS.
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tem, ko določi resorno ministrstvo ali vladno sluţbo, determinira, kdo je odgovoren za
oblikovanje stališč in katero bo tisto ministrstvo, ki bo takšnemu stališču morebiti
oporekalo. Kaj hitro se namreč lahko zgodi, da je izbira SVEZ napačna, dejansko
pristojno ministrstvo pa spregleda stališče, ki ga pripravi izbrano ministrstvo, a ţal po
vsebini napačno. Takšno stališče je lahko zelo škodljivo, saj se kasneje, ko je akt EU
sprejet, ne more več vplivati na ta akt. Prav tako gre za stališča RS, če jih vlada
sprejme s sklepom. Drugače je, ko gre za stališča, ki jih bo sprejel parlament. V tem
primeru SVEZ v portalu označi, da gre zgolj za vladni predlog stališča RS, šele po
prejemu stališča parlamenta ali po preteku roka, se ga označi kot stališče RS. Zaradi
načina pogajanja v EU, kjer se sreča 27 različnih stališč, na koncu pa potrebujejo le
eno odločitev, lahko npr. Komisija svoj predlog akta nekoliko spremeni, samo zato, da
pribliţa nasprotujoča si stališča članic.
V takšnem primeru se spremembe in dopolnitve stališča RS spremenijo samo, če to
terja vsebina spremembe oziroma dopolnitve predloga akta EU ali morebitne druge
nove okoliščine. V ostalih primerih spremembe stališča niso potrebne tako, da se na
portalu posreduje, da je predlog akta EU preučen in ne zahteva sprememb stališč. Za
spremembo stališč se uporabljajo enaka postopkovna pravila, kot za njeno oblikovanje.
Naj opozorim, da 49.e člen PVRS24 ne predvideva nikakršnega sodelovanja parlamenta
tudi pri spremembi stališča, katerega je sprejel sam parlament.
Stališča v Coreperju ali Svetu EU zagovarja stalni predstavnik RS pri EU ali minister in v
nekem trenutku se lahko pokaţe, da stališče, ki ga je sprejela tako vlada ali parlament,
na podlagi odločilnih dejstev razkritih med pogajanji, ki vladi niso bila znana ali niso
mogla biti znana, očitno ne bi koristilo RS. Ta ocena je v rokah ministra, predstavnika
ali namestnika predstavnika, ki mora nemudoma obvestiti o tem ministra ali vladno
sluţbo in predlagati spremembo, ki poteka po enakem postopku, kot da bi šlo za
spremembo samega predloga, ter obvestiti vlado. Razlika med to situacijo in situacijo iz
49.e člena PVRS je v tem, da v slednjem primeru Komisija sama predlaga spremembe
in običajno pride v takšni situaciji do razumnega podaljšanja roka, kjer se lahko članice
seznanijo s spremembami. V primeru, ko gre za očitno poseganje v korist RS, Komisija
pa ni predlagala nobenih sprememb, ampak je prišlo do spremenjenih okoliščin tekom
postopka sprejemanja ni nobenih zagotovil, da bo institucija EU priznala članicam
dodaten rok za spremembo stališč v skladu z njihovimi notranjimi postopki oblikovanja
stališč. Torej lahko celo pride do situacije, ko postopek obveščanja in predlaganja
sprememb zaradi časovnih ali kakršnihkoli drugih omejitev ni mogoč in se zato novega
stališča RS ne more pridobiti. Potem ima minister ali predstavnik vlade pravico odločiti
se ali bo podprl ali zavrnil sprejem akta EU glede na to, ali je na podlagi odločilnih
24

"Spremembe in dopolnitve ţe sprejetega Stališča do predloga zakonodajnega akta se
pripravijo samo, če to terja vsebina spremembe oziroma dopolnitve predloga akta EU ali druge
nove okoliščine. Če kasnejše spremembe oziroma dopolnitve predloga akta EU ne terjajo
spremembe stališč, pristojni organ na EU portal posreduje izjavo, da je dokument EU proučil in
da ta ne zahteva spremembe sprejetega stališča."
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dejstev to v očitnem interesu RS. Pri tem mora opozoriti ostale drţave članice v
instituciji EU na moţnost sprejetja tega akta v RS, če to pravila EU omogočajo. O
vsem, kar se dogaja pri delu institucij EU, mora slovenski predstavnik pripraviti poročilo
o vsebini in stališčih, ki jih je zagovarjal. Popolnoma razumljivo je, da stališča RS, ki jih
sprejme vlada ali parlament, niso togi in nespremenljivi napotki, od katerih predstavnik
vlade ne bi pod nobenimi pogoji mogel odstopiti. Po najslabšem scenariju bi to lahko
ogrozilo sprejetje akta v EU, kar bi posledično ogroţalo doseganje zastavljenih ciljev v
celotni EU. Stališča torej morajo biti spremenljiva, vprašanje pa je, po kakšnem
postopku in pod katerimi pogoji.
Tudi v 49.f členu PVRS25 je določeno, da lahko predstavnik vlade spremeni stališče RS,
ki ga je sprejel parlament, a PVRS ne omenja, ali ima parlament pri tem kakršnokoli
besedo. Poslovnik določa le to, da se predlog spremembe posreduje vladi, spremembe
pa se opravijo v skladu z 49.e členom, kjer ni določen sam postopek, ampak zgolj ali
naj se sprememba opravi ali ne. Očitno PVRS v tem kontekstu omenja zgolj stališča, ki
so v izključni pristojnosti vlade.
Nekoliko drugačna sta postopka priprave stališč v predsodnem in sodnem postopku.
Oba postopka sta zelo pomembna, saj je Komisija zelo močan toţnik, SES pa "arbiter",
ki redno skrbi za izvrševanje prava EU, kar običajno pomeni, da še tako zagrizena
obramba članice ne pomaga. Vsak organ, ki dobi formalno sporočilo Komisije, to
nemudoma posreduje SVEZ, ki ga pošlje pristojnemu ministrstvu ali vladni sluţbi.
Pristojni organ je organ na katerem delovnem področju je Komisija zaznala kršitve in ki
je odgovoren za pripravo predloga stališč. Pristojno ministrstvo oziroma vladna sluţba
je odgovorna za pripravo predloga odgovora ali stališča na uradni opomin ali
obrazloţeno mnenje Evropske komisije. Če pristojno ministrstvo ali vladna sluţba oceni,
da je to potrebno, lahko v postopku priprave odgovora ali stališča skliče delovno
skupino iz 49.h člena tega poslovnika. Usklajen predlog odgovora ali stališča pristojno
ministrstvo ali vladna sluţba pošlje generalnemu sekretariatu za uvrstitev na sejo vlade
v skladu s splošnimi določbami tega poslovnika. Odgovor ali stališče RS, ki ga sprejme
vlada, generalni sekretariat posreduje stalnemu predstavništvu RS pri EU, ki ga nato
posreduje Generalnemu sekretariatu Evropske komisije.

25

"Kadar vodja Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri EU, njegov namestnik oziroma
član vlade zaradi poteka pogajanj v institucijah EU na podlagi odločilnih dejstev, ki vladi niso
mogla biti znana, oceni, da uveljavljanje stališč Republike Slovenije, ki jih je sprejela vlada ali
parlament, očitno ne bi bilo v korist Republiki Slovenili; je dolţan pristojnemu ministrstvu
oziroma vladni sluţbi predlagati spremembo stališča v skladu s prejšnjim členom ter o tem
obvestiti vlado. Če to ni mogoče, ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena; in sicer, če
slovenski predstavnik zaradi časovnih ali kakršnihkoli drugih omejitev ne more pridobiti stališča
Republike Slovenije, lahko podpre sprejem dokumenta EU ali mu nasprotuje, če je na podlagi
odločilnih dejstev, ki vladi niso mogla biti znana, to v očitnem interesu Republike Slovenije. Če
postopek dela institucije EU to dopušča, slovenski predstavnik opozori, da mora zastopano
stališče potrditi še pristojen organ.
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Pravosodni postopek pomeni formalno sporočilo Komisije po 226. členu PES. Tu je
vlada dolţna odgovoriti26. Stališče se po splošnih pravilih obravnava na seji vlade,
potem se ga preko generalnega sekretariata vlade in stalnega predstavništva pri EU
posreduje Generalnemu sekretariatu Komisije.
Če pa katerikoli organ RS27 dobi dokumente, ki se veţejo na postopek pred SES, mora
te nemudoma poslati drţavnemu pravobranilstvu in ta sodeluje s pristojnim
ministrstvom ali vladno sluţbo ter SVEZ pri pripravi pisnih vlog, ki jih vlada sprejme in
predloţi SES. Pri sodnem postopku se lepo vidi, kako tradicionalna ureditev drţave
članice vpliva na ureditev razmerij med EU in članicami, saj je pravobranilstvo pristojno
za vse sodne postopke zoper RS, k temu pa je po vstopu v EU dodan še postopek pred
SES.
Vstop sleherne drţave v EU zahteva nekatere prilagoditve delovanja izvršilne oblasti.
Vendarle spremembe niso pogoj za vstop, saj je posameznim drţavam članicam v celoti
prepuščeno, kako oblikujejo in izvajajo svojo notranjo koordinacijo v vladi, da bo
njihovo delovanje na nadnacionalnem nivoju čimbolj uspešno in učinkovito28. Načeloma
so spremembe v članicah potekale postopno v skladu z ţe prej oblikovanimi tradicijami.
Na splošno lahko ločimo med tremi skupinami modelov koordinacije evropskih zadev
na nacionalni ravni: centralizirani, decentralizirani in federalni model.
Naj povzamem še, da se zadnje spremembe in dopolnitve Poslovnika vlade nanašajo
tudi na podrobnejšo in učinkovitejšo razdelitev pristojnosti posameznih resorjev v tako
imenovanih predsodnih in sodnih postopkih. Dodatno se v poslovnik vključuje urejanje
stališč v postopkih Evropske komisije glede predhodne proučitve obstoja nezakonite
drţavne pomoči oziroma uvedbe formalnega postopka preiskave, kadar se postopek
začne neposredno s formalnim postopkom preiskave, in stališč glede uvedbe
formalnega postopka preiskave glede zdruţljivosti veljavne drţavne pomoči s skupnim
trgom (postopki ugotavljanja zakonitosti drţavnih pomoči), katerega koordinacija do
sedaj ni bila ustrezno urejena.

26

Pri utemeljenem mnenju vlada ne odgovarja, ampak samo izvrši zahtevo ali ne, zato takšnega
postopka tudi ni v PVRS.
27
PVRS govori o vladnem organu, kar je razumljivo. Pred SES se bo vlada zagovarjala samo za
svoja dejanja, ne more pa tega početi za parlament ali sodišče, saj glede na delitev oblasti ne
more nikakor vplivati na te organe, zato tudi ne more odgovarjati za njih
28
Lajh, Fink Hafner: Institucionalno prilagajanje slovenske izvršilne oblasti povezovanju
Slovenije z J/ES: mednarodno primerjalni pregled, str. 974
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8.

OBLIKOVANJE IN STRUKTURA VLADE RS

Vlado sestavljajo predsednik in ministri/ce. Vlada in ministri so v okviru svojih
pristojnosti samostojni in odgovorni parlamentu.

8.1. OBLIKOVANJE, SESTAVA IN PRENEHANJE VLADE RS
Za razliko od klasičnih modelov, kjer vlado oziroma njenega predsednika imenuje šef
drţave, v našem sistemu to funkcijo opravlja Parlament. S tem je vlada še bolj vezana
na parlament, kar ni v korist načela delitve oblasti. Poleg Ustave je način izvolitve vlade
urejen v PoDZ. Predsednik republike v 30 dneh po konstituiranju parlamentu predlaga
kandidata za predsednika vlade, parlament pa o njem tajno glasuje v dveh do sedmih
dneh po vloţitvi predloga.
Če kandidat ni izvoljen, se v 14 dneh predlaga nove kandidate in se o njih glasuje po
enakem postopku29. Če tudi tedaj ni nihče izvoljen, lahko parlament sklene v 48 urah z
navadno večino, da bo še enkrat glasoval o kandidatih, pri čemer je to pot potrebna
navadna večina in ne absolutna, kot za prejšnja glasovanja30. Če se ne glasuje ali tudi
ponovno ni izvoljen predsednik vlade, se parlament razpusti. Popolnoma drugače je
glede imenovanja ministrov. V klasičnih modelih le-te na predlog predsednika vlade
imenuje šef drţave, ki temu nikoli ne ugovarja. Tako vlada polno deluje v nekaj dneh.
Lahko pa je celotna procedura nekoliko drugačna. Šef drţave po volitvah potrdi
predsednika vlade, ta pa imenuje ministre, s katerimi gre v parlament po investituro
celotne vlade31. V našem sistemu je postavitev ministrov zopet v domeni parlamenta,
kar lahko povzroča veliko teţav, predvsem pa drastično posega v delitev oblasti32.
Parlament ima tako bistven vpliv na sestavo vlade

29

Predsednik republike lahko predlaga istega ali drugega kandidata. Prav tako lahko enako stori
tudi poslanska skupina ali deset poslancev. Najprej se glasuje o predsedniškem kandidatu,
potem o ostalih po času vloţitve kandidature.
30
Nastane t.i. tehnična ali tudi manjšinska vlada, katere osnovni namen je obdrţati parlament
pred razpustom, saj bi sicer bili izpolnjeni ustavni pogoji za to.
31
Grad: Predsednik vlade in ministri, str. 1262.
32
Predsednik vlade mora namreč še enkrat po investituro v parlament po tem, ko jo je dobil ţe
za svojo funkcijo. Grad: Parlament in vlada, str. 300.
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Predsednik vlade v 15 dneh po izvolitvi predlaga listo kandidatov33, ti se v treh do
sedmih dni po tem predstavijo pristojnemu delovnemu telesu parlamenta. Predsednik
delovnega telesa v 48 urah po predstavitvi pošlje mnenje telesa predsedniku vlade,
ta pa lahko v treh dneh umakne ali spremeni kandidata, ki se predstavi v nadaljnjih
treh dneh. Glasuje se o celotni listi. Če ni izglasovana, lahko predsednik vlade
predlaga novo ali zopet isto listo, o kateri se enako glasuje. Če tudi ta lista ni
izglasovana, lahko predsednik vlade predlaga glasovanje o posameznem kandidatu
posebej. Če parlament imenuje več kot dve tretjini ministrov,pri čemer se ne vštevajo
ministri brez resorja, se šteje, da je vlada nastopila funkcijo34. Če po poteku treh
mesecev od nastopa funkcije parlament še ne imenuje ostalih ministrov, parlament
ugotovi, da je funkcija predsedniku vlade in ministrom prenehala. Takšen sistem ima
slabosti35. Ne samo, da posega v načelo delitve oblasti in odvzema pristojnosti
predsedniku vlade, ta sistem tudi zmanjšuje učinkovitost in kohezijo v sami vladi.
Parlament ima namreč bistven vpliv na sestavo vlade kot trdim v hipotezi navedeni
pod točko 4. Sestava vlade bi morala biti v popolni domeni predsednika vlade, saj on
brezpogojno odgovarja za vse ministre. Tako mora predsednik vlade izbirati imena, ki
so všečna parlamentu, na pa tista za katere meni, da bodo učinkovita. Posledica se
kaţe v veliki odgovornosti ministrov parlamentu. Zato sta ZVRS in PoDZ poskušala
ublaţiti ustavno ureditev z veliko moţnostmi imenovanja ministrov, kar še vedno ne
spreminja dejstva, da je z našim parlamentarnim sistemom nekaj v temeljih narobe36.
Vlada je sestavljena iz predsednika vlade in ministrov. Koliko je ministrov, je
navedeno v ZVRS, kar ni dobra rešitev. Predsednik vlade si mora sam organizirati
delo po nastopu funkcije, kar pomeni tudi določitev, koliko ministrov bo imel37.

Sedaj je določeno 15 ministrov s svojimi resorji, poleg tega pa še največ dva ministra
brez resorja, ki pomagata predsedniku vlade pri usklajevanju dela ministrov v okviru
33

Če ne mu lahko parlament določi rok, v katerem mora predlagati kandidate. Če tudi po
preteku dodatnega roka tega ne stori, parlament ugotovi, da mu je funkcija prenehala.
34
V tem primeru mora predsednik vlade v desetih dneh obvestiti parlament, katero ministrsko
mesto bo sam prevzel, kaj pa bo poveril drugim ministrom.
35
Lahko se zgodi, da je predsednik vlade izglasovan z eno večino, ministri pa z drugo ali da
druge poslanske skupine glasujejo za ministre. Absurdnost je še večja z institutom
konstruktivne nezaupnice, ki omogoča, da je predsednik vlade na poloţaju, a nima ministrov,
parlament pa nima moţnosti izglasovati mu nezaupnico, tako da bi se razpustil parlament, ker
nima nobenega kandidata za novega predsednika vlade. Rešitev je v ZVRS s prenehanjem
funkcije predsednika vlade, vendar ta določba lahko pomeni prekoračitev ustavnega okvira.
Grad: Parlament in vlada, str. 301.
36
Ibidem, str. 299.
37
Zakon bi lahko npr. določal le nekaj temeljnih ministrov, ki morajo po zakonu biti postavljeni
in maksimalno število ministrov, ki jih vlada ne sme prekoračiti. So pa še bolj radikalna stališča.
Dujič: Poloţaj izvršilne funkcije v sistemu delitve oblasti, str. 276.

52

pooblastil, ki jih ima predsednik vlade. Ministri so kolektivno odgovorni za delo vlade,
hkrati pa individualno odgovorni za stanje ministrstva38. Predsednik vlade in ministri ne
morejo hkrati opravljati funkcij, ki po zakonu niso zdruţljive s funkcijo člana vlade39, k
čemur lahko prištejemo tudi prepoved opravljanja funkcij v institucijah EU. Prenehanje
vlade je v našem sistemu dokaj običajno za parlamentarni sistem. Vladi preneha
funkcija na več načinov. Najobičajnejši je s konstituiranjem na novo izvoljenega
parlamenta. Vladi lahko preneha mandat ţe prej npr. z odstopom predsednika vlade. V
tem primeru funkcija preneha takoj, ko se parlament na prvi naslednji seji seznani z
odstopom40.
Funkcija vlade lahko preneha tudi z izglasovano nezaupnico ali neizglasovano zaupnico.
Ustava določa konstruktivno nezaupnico, torej je za razrešitev vlade potrebno
imenovati novega predsednika vlade, ki ga predlaga deset poslancev. Pri zaupnici
predsednik vlade običajno veţe neko odločitev na obstoj vlade. Če odločitev ni
sprejeta, vlada ni dobila zaupnice41. Ko preneha funkcija predsedniku vlade, preneha
funkcija vsem ministrom, njim pa lahko preneha tudi prej, če sami odstopijo ali jih
parlament razreši. Ko vladi ali zgolj ministru preneha funkcija, mora do izvolitve novega
opravljati tekoče posle. To lahko v našem sistemu traja tudi več mesecev. "Tekoči
posli" je ustavni pojem, a ni nikjer posebej določeno, kaj to pravzaprav je, a lahko
rečemo, da vlada lahko opravlja dolţnosti, ki izvirajo iz zakonov ter nujne ukrepe. To
pa ne vključuje predlaganja novih zakonov, sprejemanje predpisov ter ukrepov, ki niso
nujni42.
Z vstopom v EU, pa pojem tekoči posli dobiva nove razseţnosti, saj vstop drţave v EU
povečuje moč izvršilne oblasti. V drţavah se splošna normativna dejavnost ob
prenehanju funkcije vladi in postavitvi nove nekoliko umiri, kar pomeni, da v proceduri
ni politično delikatnih predlogov aktov. V EU normativna dejavnost zgolj zaradi
spremembe vlade v eni drţavi članici ne miruje, saj bi to pomenilo veliko oviranje
postopkov v EU. Vlada torej tudi po preteku mandata mora sodelovati v institucijah EU
in oblikovati predloge stališč RS, kot da še vedno opravlja polni mandat. A to je morda

38

Vlada odgovarja parlamentu, ta odgovornost je lahko kolegijska ali individualna in se veţe na
ministra. Ko govorimo o kolegijski odgovornosti ministra, imamo v mislih njegovo odgovornost
kot člana vlade. Le-ta je vedno politična in ima zato tudi takšne posledice, ki so
lahko izglasovanje nezaupnice ali ne-izglasovanje zaupnice. Minister se lahko tej odgovornosti
izmakne s tem, da odstopi in tako ne odgovarja za nadaljnje delo vlade. Drugačna je
individualna odgovornost, ki jo nosi posamezen minister za stanje na njegovem resorju. To
odgovornost lahko terja parlament, največkrat pa kar predsednik vlade, ki zahteva njegov
odstop. Grad: Parlament in vlada, str. 131 do 135.
39
Predvsem poslanci, sodniki, ne morejo delati v drugem drţavnem organu ali organu lokalne
skupnosti in opravljati drugih pridobitnih dejavnosti (10. člen ZVRS).
40

Parlament torej ne razrešuje predsednika vlade, ki odstopa. Prav tako tega ne stori, ko
le-ta umre ali postane trajno nezmožen opravljati svojo funkcijo. Enako se zgodi, če v
treh mesecih ni postavljena celotna ministrska ekipa.
41
42

Lahko pa vendarle še enkrat glasujejo samo o zaupnici vladi. Prvi odstavek 260. člena PoDZ.
Grad: Parlament in vlada, str. 303.
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preširoka interpretacija. Vlada je namreč lahko razrešena prav zaradi njenega dela v
institucijah EU.
In kljub temu bo v institucijah EU do izvolitve nove vlade še vedno zagovarjala stališča,
za katera pa parlament meni, da so škodljiva. Torej do postavitve nove vlade
pravzaprav ne bi bilo nobene bistvene razlike, saj bi ministri še vedno zastopali RS s
polnimi pooblastili. Zato menim, da bi bilo potrebno določbo 115. člena Ustave
interpretirati bolj ozko.
Zdi se mi, da je situacija podobna, kot če vlada v institucijah EU ne bi imela potrjenega
stališča parlamenta. V takšnem primeru vlada nima mandata parlamenta glede točno
določenega predloga akta EU. Enako je, ko se predlog spremeni in vlada spet nima
mandata parlamenta glede novih stališč. V primeru prenehanja mandata vlade pa vlada
očitno nima mandata glede svojega celotnega obstoja, ne samo določenega stališča.
Torej je poloţaj podoben kot v primeru, da je prišlo v pogajanjih do nepričakovane
spremembe predloga, ki terja spremembo stališč, vlada pa potrebuje spremembo
stališč parlamenta. Predstavniki vlade, ki ji je prenehal mandat, v institucijah EU
zastopajo stališče, samo če bi bilo pasivno ravnanje v nasprotju z interesi RS, pri tem
pa mora opozoriti ostale prisotne predstavnike v instituciji EU, da se to stališče
vendarle še lahko spremeni, ko bodo nastopili funkcijo novi predstavniki vlade, če to
dopuščajo postopkovna pravila institucije EU. Vsa vprašanja, ki se veţejo na sestavo
oblikovanje in prenehanje vlade, obstajajo nespremenjena tudi v novi evropski
sferi.Gre za skrajno notranje vprašanje drţav članic in EU ne more vplivati na to.
Postavlja se vprašanje, ali je to dobro, saj lahko slovenski ministri izpadejo
nekredibilno, če se bodo nekaj mesecev udeleţevali sej Sveta EU v vlogi "ministrov v
odstopu". V drugih drţavah je namreč menjava oblasti nekaj tako običajnega, da se v
nekaj dneh ali največ tednih stara vlada zamenja z novo in polno deluje.

8.1.1.

PRENEHANJE VLADE RS

PRENEHANJE FUNKCIJE PREDSEDNIKA VLADE IN MINISTROV:
Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov
parlament, funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije
predsednika vlade in z razrešitvijo ali odstopom ministra, vendar pa morajo vsi
opravljati tekoče posle do izvolitve novega predsednika vlade oz. do imenovanja novih
ministrov.
RAZREŠITEV MINISTRA:
Predsednik vlade lahko predlaga razrešitev posameznega ministra. O predlogu za
razrešitev ministra odloča parlament. Minister je razrešen, če je večina poslancev, ki so
glasovali glasovala za razrešitev . Dotedanji minister opravlja tekoče posle do
imenovanja novega ministra. Če predsednik vlade drţavnemu zboru hkrati s predlogom
za razrešitev dotedanjega ministra predlaga v imenovanje kandidata za novega
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ministra, parlament najprej odloča o predlogu za razrešitev ministra. Razrešitev
ministra je pogoj za imenovanje novega ministra.
ODSTOP MINISTRA:
Minister lahko odstopi. O odstopu obvesti predsednika vlade, ta pa predsednika
drţavnega zbora. Minister ima pravico svoj odstop obrazloţiti v drţavnem zboru. O
odstopu parlament ne glasuje, ampak le ugotovi, da je ministru funkcija prenehala.
ODSTOP PREDSEDNIKA VLADE:
Predsednik vlade lahko odstopi. O svojem odstopu mora obvestiti ministre in
predsednika drţavnega zbora. Predsednik drţavnega zbora uvrsti odstop predsednika
vlade na dnevni red seje drţavnega zbora najpozneje v enem tednu od prejema
obvestila o odstopu. Svoj odstop lahko predsednik vlade poslancem obrazloţi. O
odstopu parlament ne glasuje, ampak le ugotovi, da je funkcija predsedniku vlade
prenehala. Z odstopom predsednika vlade preneha mandat celotni vladi.
NEZAUPNICA VLADI:
Konstruktivna nezaupnica je institut, s katerim lahko parlament na predlog najmanj
desetih poslancev z večino glasov vseh poslancev (najmanj 46) izvoli novega
predsednika vlade. Predlog za izvolitev novega predsednika vlade poslanci predloţijo
predsedniku drţavnega zbora. Ta o predlogu takoj seznani predsednika vlade in
poslance. Pred volitvami novega predsednika vlade ima predsednik vlade pravico,
odgovoriti na zahtevo za nezaupnico in obrazloţiti svoje poglede na dotedanje delo
vlade. Volitve novega predsednika vlade se opravijo najprej v 48 urah in najpozneje v 7
dneh po vloţitvi predloga za izvolitev. Parlament lahko na predlog najmanj desetih
poslancev ali predsednika drţavnega zbora z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev odloči, da se volitve opravijo v drugačnem času, kar velja tudi, če je drţava
v vojnem ali izrednem stanju. Če je nezaupnica vladi izglasovana (torej, če je za
novega predsednika vlade glasovalo najmanj 46 poslancev) mora dotedanja vlada
opravljati tekoče posle do prisege nove vlade.
POLITIČNA ODGOVORNOST:
Za vlado so skupaj odgovorni vsi njeni člani (kolektivna odgovornost), za delo
posameznega ministrstva pa pristojni minister (individualna odgovornost).
INTERPELACIJA:
To je posebna oblika uveljavljanja odgovornosti vlade oz. posameznega ministra. Gre
za javno vprašanje, ki ga sproţi najmanj 10 poslancev drţavnega zbora. Interpelacija
se vloţi pisno. V njej mora biti jasno postavljeno in obrazloţeno vprašanje, ki je
predmet interpelacije. Interpelacija se predloţi predsedniku drţavnega zbora, ta pa z
njo takoj seznani poslance. Predsednik drţavnega zbora interpelacijo takoj pošlje tudi
predsedniku vlade oziroma ministru, ki ga zadeva. Rok, v katerem mora predsednik
vlade oz. minister odgovoriti na interpelacijo, ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od
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30 dni. Predsednik drţavnega zbora poslance takoj seznani z odgovorom vlade ali
ministra . O interpelaciji se odloči najpozneje na prvi seji drţavnega zbora, potem ko
predsednik drţavnega zbora dobi odgovor vlade ali ministra, pod pogojem, da je
odgovor na interpelacijo prispel najmanj 15 dni pred sejo drţavnega zbora. Pred
razpravo o interpelaciji ima predstavnik poslancev, ki so interpelacijo vloţili, pravico do
njene obrazloţitve. Interpelacijo lahko poslanci do glasovanja o njej tudi umaknejo.
Razprava o interpelaciji se lahko konča s sklepom, s katerim se oceni delo vlade ali
posameznega ministra. Sklep lahko predloţijo poslanci, ki so interpelacijo vloţili, ali
kaka druga skupina najmanj 10 poslancev. Po končani razpravi o interpelaciji o delu
vlade oz. delu ministra lahko najmanj 10 poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici
vlade. Taka zahteva predpostavlja, da hkrati predlagajo v izvolitev kandidata za novega
predsednika vlade. Najmanj 10 poslancev lahko zahteva glasovanje o nezaupnici
ministru, zoper katerega je bila interpelacija vloţena. Nezaupnica vladi je izglasovana,
če je izvoljen nov predsednik vlade. Ta je izvoljen, če je zanj glasovala večina vseh
poslancev (najmanj 46). Če je ministru izglasovana nezaupnica, je minister razrešen.
ZAUPNICA VLADI:
To je institut predsednika vlade, s katerim lahko od drţavnega zbora zahteva, da
glasuje o zaupnici svoji vladi. O zaupnici se glasuje najprej v 48 urah in najpozneje v 7
dneh od vloţitve zahteve. Pred glasovanjem ima predsednik vlade pravico obrazloţiti
svojo zahtevo. Če vlada ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev (najmanj 46),
mora parlament v 30 dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dotedanjemu
predsedniku pri ponovljenem glasovanju (predsednik vlade oz. najmanj 10 poslancev
ima namreč pravico zahtevati ponovno glasovanje o zaupnici, pri čemer je drugo
glasovanje dokončno) izglasovati zaupnico, drugače predsednik republike razpusti
parlament in razpiše predčasne volitve.
Predsednik lahko vprašanje zaupnice veţe na sprejem zakona ali druge odločitve v
drţavnem zboru, pri čemer predlaga, naj se zakon ali druge odločitve sprejme ali
zavrne. V tem primeru predsednik vlade postavi vprašanje zaupnice na sejo drţavnega
zbora pred odločanjem o zakonu ali kaki drugi odločitvi. V tem primeru se o zaupnici ne
glasuje posebej, ampak se glasuje samo o zakonu ali drugi odločitvi. Velja, da je vladi
izglasovana zaupnica, če je bil zakon ali kaka druga odločitev sprejeta v skladu s
predlogom predsednika vlade. V nasprotnem primeru je bila vladi izglasovana
nezaupnica. Predsednik vlade lahko veţe vprašanje zaupnice tudi na sprejem odločitve
o hitrem postopku za sprejem zakona. Če je bila vladi izglasovana nezaupnica,
predsednik republike, poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev najpozneje v 7 dneh
predloţijo kandidature za novega predsednika vlade.
USTAVNA OBTOŢBA:
Predsednika vlade ali ministre lahko parlament pred ustavnim sodiščem obtoţi kršitve
ustave in zakonov, storjene pri opravljanju njihovih funkcij. Ustavno obtoţbo ima
pravico predlagati najmanj 10 poslancev. Predlog za uvedbo postopka mora biti poslan
predsedniku drţavnega zbora v pisni obliki in s podpisi predlagateljev. Vsebovati mora
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opis očitane kršitve ustave ali zakona in predloţeni morajo biti dokazi. Predlog za
uvedbo postopka mora biti obravnavan na prvi naslednji seji drţavnega zbora, če je bil
poslan najmanj 30 dni pred to sejo. Parlament mora o predlogu odločati vsaj v 60 dneh
od sprejema predloga. Če parlament odločitve v tem roku ne sprejme, velja, da je
predlog zavrnjen. O pravnih vidikih predloga obtoţbe da mnenje sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve. Če je predloţen predlog zoper predsednika vlade, mora
na zahtevo drţavnega zbora izreči svoje mnenje o predlogu obtoţbe tudi predsednik
republike, o predlogu obtoţbe zoper ministra pa predsednik vlade. Pred odločanjem o
obtoţbi ima predstavnik predlagateljev pravico obrazloţiti predlog na seji drţavnega
zbora. Predsednik vlade ali ministri pa imajo pravico pisno ali ustno na seji odgovoriti
na predlog obtoţbe. Predlagatelj lahko predlog obtoţbe umakne do konca obravnave.
Tedaj velja, kakor da predlog ni bil vloţen. O obtoţbi predsednika vlade ali ministrov
odloči parlament s sklepom.

Skica 4: Prenehanje vlade RS.
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Vir: lasten.

NEZDRUŢLJIVOST FUNKCIJE:
Član vlade ne more hkrati opravljati nobene funkcije v drţavnih organih, sodiščih,
organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij, prav tako ne sme opravljati nobenih
drugih dejavnosti, ki po zakonu niso zdruţljive s funkcijo člana vlade.
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8.2. POLOŢAJ VLADE IN NJENIH ČLANOV
Vlada je organ izvršilne veje oblasti in najvišji organ drţavne uprave RS. Vlada je pri
opravljanju svojih funkcij samostojna v okviru Ustave in zakonov, drţavnega proračuna
ter načelnih dolgoročnih usmeritev parlamenta. Vendarle je odgovorna parlamentu za
politiko drţave, ki jo vodi, in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti drţave kar
navajam v hipotezi, da je vlada RS za vsa dejanja politično odgovorna parlamentu.
Odgovarja tudi za izvajanje zakonov in drugih predpisov parlamenta ter za celotno
delovanje drţavne uprave. Tako kot v vseh klasičnih ureditvah ima tudi pri nas
predsednik vlade relativno močan poloţaj v vladi43.
On skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov,
vodi in usmerja delo vlade, predstavlja vlado ter sklicuje in vodi njene seje. V ta namen
lahko daje ministrom obvezne napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev
vlade in so pomembna za delo posameznih ministrov. Predsedniku vlade pomaga
Kabinet predsednika vlade RS. Kabinet je organiziran kot vladna sluţba. Predstojnika
kabineta imenuje in razrešuje po svoji volji predsednik vlade. Poleg tega lahko
predsedniku vlade pomagata največ dva ministra brez listnice. Predsednik vlade lahko
ustanovi strateške svete, ki na njegov predlog obravnavajo posamezna vprašanja ter
mu svetujejo in pripravljajo mnenja. Po vstopu Slovenije v EU je predsednik vlade
pridobil še nekoliko več na moči nasproti ministrom, saj so institucije EU tako
zasnovane, da kar silijo vlade drţav članic v močne šefe izvršilnih organov. Predsedniki
vlad imajo namreč svojo lastno institucijo – Evropski svet. Od nastanka Evropskega
sveta do danes prihaja do vse pogostejših srečanj in tudi konkretnejših razprav, kar
zopet napeljuje na to, da so predsedniki vlad zadnja "stopnja" medsebojnega
usklajevanja med drţavami članicami. Ta stopnja ne bi bila mogoča, če šefi izvršilnih
organov ne bi mogli vplivati na svoje ministre. Evropski svet je organ, kjer se veliko več
deluje po načelu "daj-dam", kar pomeni, da se predsedniki vlad dogovorijo o vseh
odprtih vprašanjih tako, da na nekem področju popuščajo ene drţave članice na nekem
drugem pa druge članice. Takšnih kompromisov niso sposobni ministri sami rešiti, saj
bo vsak minister trdno zagovarjal stališča svojega področja, ne oziraje se na morda
širšo sliko delovanja vlade in tudi EU kot celote. Tako bo predsednik vlade iz "ptičje
perspektive" ocenil, katera so tista pomembnejša področja v pristojnosti enega
ministra, ki morajo biti uveljavljena v korist RS, na račun nekega drugega področja v
pristojnosti drugega ministra, kjer bo potrebno popustiti.
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Če izvzamemo teţave pri vplivanju na personalno sestavo.
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Če vemo, da je v mednarodni politiki dana beseda (beseda predsednika vlade)
nemalokrat vredna več kot katerikoli dogovor, se ministri morajo pokoriti besedi
predsednika vlade.
Kot vladna sluţba deluje tudi Generalni sekretar vlade RS. Vodi ga generalni sekretar,
ki ga imenuje in razreši vlada na predlog predsednika vlade. Generalni sekretar je
predstojnik vseh vladnih sluţb, razen tistih, ki jih vodijo ministri brez listnice in
direktorji, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade.Ta organ je zelo pomemben
za nemoteno delovanje vlade, saj skrbi za pripravo sej, izvrševanje njenih odločitev in
splošno organizacijo dela. Po vstopu v EU je prevzel vrsto nalog pri pripravi stališč RS.
Na splošno lahko vlada ustanavlja vladne sluţbe za organizacijsko, strokovno in drugo
pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev, za kar lahko predsednik
vlade pooblasti tudi resorno ministrstvo. Vladno sluţbo lahko vodi minister brez resorja,
drţavni sekretar ali direktor. Pomembnejši sluţbi sta Sluţba vlade RS za evropske
zadeve (SVEZ) in Sluţba vlade RS za zakonodajo (SVZ). SVEZ je osrednji organ
slovenske vlade, ki skrbi za koordinacijo evropskih zadev. Ključni cilj delovanja SVEZ je
učinkovito uveljavljanje slovenskih interesov v EU. Dejavnosti SVEZ so koordinacija
evropskih zadev, prevzemanje evropske zakonodaje, tehnična pomoč, prevajanje ter
širitev EGP. To dela preko usklajevanja uresničevanja veljavnih sporazumov z EU ter
najpomembnejše za vlado nadzira pripravo gradiv s področja evropskih zadev, ki jih
vlada posreduje v obravnavo parlamentu, razen v delu, ki se nanaša na skupno
zunanjo in varnostno politiko EU, in sodeluje pri obravnavi teh gradiv. Tudi SVZ v
svojem delu sodeluje pri prilagajanju pravnega sistema pravu EU preko sektorja za
evropske zadeve in notifikacijo.
Vlada usmerja drţavno upravo prek ministrov, tako da ministre nadzoruje, jim daje
smernice za izvajanje politike ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje
naloge. Vlada lahko zadrţi izvršitev predpisa ministra, če meni, da ni v skladu s
hierarhično višjimi akti, vključno akti vlade. Ministri so odgovorni za delo vlade, hkrati
pa odgovarjajo za stanje na svojem ministrstvu. Kot člani vlade imajo pravico in
dolţnost sodelovati na sejah vlade in tam glasovati. Ministrstvo se ustanovi za
opravljanje upravnih nalog na upravnih področjih. Minister v skladu s sprejeto politiko
vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter
sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva. Minister ima lahko enega
drţavnega sekretarja, ki ga imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra. On je
ministrova "desna roka", saj mu pomaga pri delu in z ustreznim pooblastilom tudi
nadomešča ministra v predstavljanju ministrstva, vendarle pa ne more izdajati
predpisov ali glasovati na sejah vlade. Zaradi tesne povezanosti med ministrom in
sekretarjem slednjemu preneha funkcija v trenutku prenehanja funkcije ministra.
Drţavni sekretar lahko nadomešča ministra na sejah Sveta EU. Na zaokroţenem
delovnem področju na ministrstvu se za opravljanje upravnega in strokovnega dela
imenuje generalne direktorje. Nadalje se na ministrstvu imenuje generalni sekretar, ki
vodi strokovno delo na različnih področjih in pomaga ministru pri koordinaciji med
notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva. Minister lahko imenuje tudi strokovni
svet, kot svoj strokovno posvetovalni organ. Za opravljanje specializiranih strokovnih
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nalog se lahko z uredbo vlade ustanovi organ v sestavi ministrstva, katerega vodi
direktor. Za izpolnitev nalog, ki jih vlada zaupa več ministrstvom in vladnim sluţbam,
lahko vlada ustanovi delovno skupino vlade; delovati preneha takoj po izpolnitvi
naloge. Poloţaj vseh naštetih funkcij in institucij se po vstopu v EU bistveno ne
spreminja, oziroma se sploh ne. Tisto, kar je za vsako učinkovito vlado članice
pomembno, je zavedanje, da EU zadeve in domače zadeve niso več popolnoma ločene
stvari. Vsak posameznik-uradnik na ministrstvu se pri svojem delu srečuje z vprašanji
predlogov domače zakonodaje ter EU zakonodaje, ki prej ali slej postane zakonodaja
pravnega reda RS. Torej bistvene spremembe, razen sluţb, ki skrbijo za nemoteno
zastopanje in oblikovanje stališč RS, niti niso dobrodošle.
Ministri sodelujejo na sejah Sveta EU, glede na vsebinsko področje resornega ministra.
To bi morda dalo sklepati na to, da mora vsaka drţava članica imeti ministra, ki ima
enak naziv kot njegovi kolegi v Svetu, a temu ni tako. Drţave članice so suverene kar
se tiče nazivov ministrov, je pa v vsaki članici določen minister zadolţen za neko
določeno delovno področje. Torej se v Svetu srečujejo ministri, ki imajo enaka delovna
področja, ne nazivov. Ministri se niso dolţni udeleţevati sej Sveta, saj pravila določajo,
da je lahko odločitev sprejeta tudi brez sodelovanja vseh ministrov. Potrebno jih je le
toliko, kolikšna je zahtevana večina za sprejem odločitve. Če je za odločitev potrebno
soglasje, morajo biti prisotni vsi člani44.
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Grilc: Pravo Evropske unije, str. 172.
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8.3. STRUKTURA VLADE RS
Vlado sestavljajo predsednik/ca in ministri/ce:
PREDSEDNIK VLADE
Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za enotnost njene politične in
upravne usmeritve, usklajuje delo ministrov, predstavlja vlado in sklicuje ter vodi njene
seje. Predsednik vlade lahko ministrom daje obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki
izhajajo iz usmeritve vlade, pri čemer lahko minister, ki meni, da obvezujoči napotki
predsednika vlade ne izhajajo iz vladnih usmeritev, zahteva, da vlada obravnava
sporna vprašanja. Predsednik vlade lahko določi ministra, ki ga nadomešča v njegovi
odsotnosti ali zadrţanosti. Predsednika vlade ni mogoče nadomeščati pri opravljanju
nalog, ki zadevajo zaupnico vladi ter imenovanje in razrešitve ministrov.
MINISTRI
V vlado so imenovani ministri za naslednja področja: finance; gospodarstvo; visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo; zdravje; notranje zadeve; zunanje zadeve; pravosodje;
javno upravo; delo, druţino in socialne zadeve; promet; kmetijstvo; gozdarstvo in
prehrano; okolje in prostor; kulturo; šolstvo in šport ter obrambo.
Vlada ima lahko tudi največ dva ministra brez resorja. Minister brez resorja pomaga
predsedniku vlade pri usklajevanju dela ministrstev v okviru pooblastil, ki mu jih da
predsednik vlade. Slednji lahko da pooblastila za pomoč pri usklajevanju dela ministrov
oz. ministrstev tudi resornemu ministru.
Ministri so odgovorni za stališča in odločitve vlade in za izvajanje teh odločitev. Vsak
minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. Odgovoren je za
odločitve pri vodenju ministrstva, pa tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih moral sprejeti.
Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, daje politične
usmeritve za delo ministrstva in organov v njegovi sestavi, nadzoruje njihovo delo,
izdaja predpise in druge akte v pristojnosti ministrstva in organov v njegovi sestavi,
nadzoruje njihovo delo, izdaja predpise in druge akte v pristojnosti ministrstva in
organov v njegovi sestavi in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali kak drug
predpis.
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Skica 5: Organigram Vlade RS

Vir: Interno gradivo vlade Rs, (2007)
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9.

DELOVNI PROGRAM VLADE RS

9.1. DELOVANJE VLADE RS
Način dela vlade je veliko preprostejši kot delo parlamenta, ţe zato ker je v vladi manj
strank kot v parlamentu45. Prav tako imajo politične stranke v vladi sklenjeno
koalicijsko pogodbo, ki jih napotuje k zavzemanju za iste cilje. Vlada mora tudi veliko
učinkoviteje in hitreje delovati, kar pomeni, da se ne morejo zatikati pri nepomembnih
procesnih vprašanjih. Vendarle pa vlada potrebuje osnovna pravila za svoje delovanje
in ta so urejena v ZVRS in večinoma v PVRS, za katerega razlago je pristojen generalni
sekretar vlade. Sprejemanje poslovnika vlade je v domeni vlade. Poslovnik je načeloma
podvrţen veliko spremembam, ker je potrebno način odločanja podrediti učinkovitosti
in smotrnosti dela, kar ni v nobeni povezavi s politiko, ampak zgolj z dejanskimi
potrebami. Tako kot parlament ima tudi vlada svoja delovna telesa, ki so lahko odbori
ali komisije. Namen njih je predhodna obravnava posameznih zadev iz svoje
pristojnosti, lahko pa ţe dokončno obravnavajo gradiva, ki se veţejo na posamezna
oţja in manj pomembna vprašanja46. V tem primeru se izda sklep, ki ima enako veljavo
kot sklep vlade. Člani delovnega telesa so ministri in direktorji vladnih sluţb. Vlada
lahko tudi (so)ustanavlja svete vlade. Ti sluţijo vzpostavitvi dialoga z organizacijami
civilne druţbe in nevladnimi strokovnimi institucijami na posameznem področju.
Poseben organ vlade je delovna skupina vlade. Namen te je izpolnitev nalog, ki jih
vlada naloţi več ministrstvom in vladnim sluţbam. Vlada določi nalogo in rok za
izpolnitev. Ko je naloga opravljena oziroma poteče rok, je potrebno predloţiti poročilo,
takrat pa skupina tudi preneha. Tako sveti vlade kot tudi delovne skupine vlade so po
vstopu v EU pridobile nove pristojnosti glede oblikovanja stališč za zadeve v EU. Kaj in
kako bo vlada delala v nekem letu se določi z delovnim programom vlade, kjer so
našteti predlogi zakonov in drugih aktov, ki jih bo vlada predloţila v parlament, s
kratko obrazloţitvijo, zakaj je akt potreben. Program se sprejme do konca decembra in
se ga predloţi parlamentu, odgovornost za njega pa je na strani generalnega
sekretarja. Nasprotno je poročilo o delu vlade namenjeno naštevanju opravljenih nalog,
predvsem nepredvidenih. Poročilo se pošlje v parlament hkrati s predlogom proračuna.
Glede na to, da mora Evropska komisija vsako leto predloţiti drţavam članicam letni
zakonodajni program, s katerim se seznanijo predvsem vlade, posredno pa tudi
parlamenti, lahko rečemo, da vstop v EU ni pripeljal do poloţaja, kjer bi vlada delala
popolnoma brez kompasa, ampak ima pred sabo program Komisije. Tako se lahko
celotna izvršilna veja ţe vnaprej pripravi na predloge Komisije. Delo vlade je javno. Ta
45
46

Grad: Parlament in vlada, str. 291.
Grilc: Pravo Evropske unije, str. 186.
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javnost se zagotavlja na novinarskih konferencah ter preko drugih informacijskotelekomunikacijskih sredstvih. Ministri, drţavni sekretarji in predstojniki vladnih sluţb
morajo v javnih izjavah predstavljati in izraţati stališča vlade, tudi če so glasovali
proti47.
Novinarji na sejah vlade ne sodelujejo. Popolnoma razumljivo je, da so vsa stališča
označena kot zaupna. Stališče je v odnosu do EU pogajalsko izhodišče in zelo
nestrokovno bi bilo, če bi se morebitna popuščanja v pogajanjih ţe vnaprej obelodanila
drugim drţavam članicam. V RS vlada predlaga daleč največ zakonov, ker ima popoln
pregled nad stanjem v drţavi, tako da hitro spozna problem in tudi predlaga rešitve.
Hkrati mora te zakone tudi izvršiti, zato je v njenem interesu, da so dobri. Politična
funkcija je torej predvsem priprava prava48. Poleg zakonov vlada predlaga tudi
proračun, razne nacionalne programe in ostale pravne akte med katerimi je tudi
proračunski memorandum, ki pove stanje financ v drţavi in napovedi glede teh financ
ter rešitve, kakšna bo finančna prihodnost drţave49. K tem pristojnostim je v luči EU
treba pripisati še sprejemanje podzakonskih aktov, ki so potrebni za uresničevanje
sekundarne zakonodaje EU. Vlada torej ne potrebuje več pooblastil parlamenta za
takšen sprejem, ampak je dovolj implicitno pooblastilo uredbe EU, da vlada lahko kaj
takega naredi. Vlada je edina predlagateljica zakonov, ki uveljavlja direktivo EU. Prav
tako je tudi avtorica programov, ki določa usmeritve RS v EU. Vlada je pristojna za
zastopanje RS kot pravne osebe tako v mednarodnih odnosih, kot tudi v notranjih.
Zastopa RS v vseh postopkih, v katerih se znajde RS, izvršuje pravice in dolţnosti, ki ji
pripadajo kot ustanoviteljici javnih podjetij, javnih skladov, javnih agencij, zavodov itd.,
pa tudi v gospodarskih druţbah v lasti drţave. Nastopa kot gospodar drţavnega
premoţenja, saj skrbi za nepremičnine in premičnine, razen če ni z zakonom drugače
določeno50. Vlada vodi celotno drţavno upravo. To dela preko ministrov tako, da jim
daje napotke. Vlada lahko samo zadrţi predpis ministra, če meni, da je protiustaven ali
nezakonit in začne postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti pred ustavnim
sodiščem, ne more pa sama spremeniti predpisa. Tu se kaţe še ena relativno velika
samostojnost ministra. Prav tako vlada rešuje kompetenčne spore med ministri in tudi
med nosilci javnih pooblastil, ko se izogibajo svoji pristojnosti (negativni) ali zahtevajo
svojo pristojnost (pozitivni). Vlada tudi skrbi za organizacijske, kadrovske in druge
ukrepe za delo vlade, ministrstev in celotne drţavne uprave.
DELOVNI PROGRAM VLADE:
Vlada svoje glavne naloge za določeno obdobje določi z delovnim programom vlade in
s proračunskimi dokumenti, uspešnost izvedbe zastavljenih nalog pa ugotavlja v
poročilu o delu vlade. V delovnem programu vlade se naštejejo predlogi zakonov in
47

Peti odstavek 51. člena PVRS.
Kerševan: Delitev oblasti (poloţaj izvršilne oblasti v RS), str. 237
49
Vlada je lahko tudi predlagateljica amandmajev k predlogu zakona, če ga ni sama predlagala.
Prav tako lahko daje mnenja k drugim amandmajem, opozori na neskladje amandmiranega
predloga z ostalimi pravnimi akti. Edina lahko tudi predlaga zakon po nujnem postopku.
50
Grad: Parlament in vlada, str. 258.
48
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drugih aktov, ki jih bo vlada predloţila drţavnemu zboru. V poročilu o delu vlade se
naštejejo opravljene naloge, ki so bile opredeljene v delovnem programu dela vlade in
v proračunskih dokumentih. Posebej se navedejo in opišejo tudi opravljene naloge, ki
niso bile v naprej načrtovane. Vlada sprejme poročilo o delu vlade za preteklo leto in
ga predloţi drţavnemu zboru hkrati s predlogom drţavnega proračuna.
DELOVNA TELES VLADE RS:
Delovna telesa ustanovi vlada RS na podlagi Poslovnika vlade RS ali pa na podlagi
posameznega področnega zakona, ki določa ustanovitev delovnega telesa in njegovo
sestavo.
Delovna telesa vlade (odbori, komisije itd) sestavljajo predsednik, njegov namestnik in
ustrezno število članov, ki jih imenuje vlada. Odločajo z večino glasov na seji navzočih
članov. O obravnavi posameznih zadev in vprašanj se pripravi poročilo, ki vsebuje
oceno obravnavanega gradiva (teme), stališča do posameznih bistvenih vprašanj in
rešitev, morebitne predloge za spremembo ali dopolnitev predlaganih rešitev, stališča
delovnega telesa do predlaganih mnenj in predlogov in predlog sklepov, ki naj jih
sprejme vlada.
Da bi bilo delo vlade in vladnih organov čimbolj strokovno utemeljeno, vlada ustanovi
ustrezne strokovne svete kot svoja strokovno-posvetovalna telesa za določena
področja.
STALNA DELOVNA TELESA VLADE RS so:
- Odbor vlade RS za drţavno ureditev in javne zadeve
- Odbor vlade RS za gospodarstvo
- Komisija vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve.
SEJE DELOVNIH TELES VLADE:
Generalni sekretar lahko posamezno vladno gradivo (praviloma gre za obravnavanje
posameznih oţjih in manj pomembnih vprašanj) dodeli delovnemu telesu v dokončno
obravnavo. Če za sprejem gradiva s predlaganimi sklepi glasujejo oz. mu ne
nasprotujejo navzoči ministri, ki so člani delovnega telesa vlade, se šteje, da je gradivo
oz. sklepe po obravnavi na seji delovnega telesa sprejela vlada. O vladnem gradivu, ki
je bilo obravnavano na seji delovnega telesa, izda delovno telo kratko poročilo, če pa je
delovno telo gradivo dokončno obravnavalo, se izda sklep kot sklep vlade.
ELEKTRONSKE SEJE VLADE:
Elektronska seja vlade je seja, na kateri člani vlade sodelujejo in odločajo z uporabo
informacijsko-telekomunikacijskih storitev v okviru informacijskega sistema za podporo
postopkom sprejemanja odločitev vlade-informacijski sistem vlade. Elektronske seje
vlade so vrh kompleksnega informacijskega sistema, ki povezuje več različnih aplikacij
med seboj. Gre za proces, ki zajema delovanje vseh ministrstev in vladnih sluţb, kjer
se pripravljajo dokumenti in gradiva za seje vlade in njenih delovnih teles. Poleg gradiv
so na voljo še sklici sej, popravki, dnevni redi, zapisniki, sklepi. Člani vlade lahko preko
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prenosnih računalnikov spremljajo redno sejo vlade v sejni dvorani ali pa odločajo o
točkah dnevnega reda na dopisni seji, neodvisno od tega, kje se nahajajo. Skladno z
Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja je javnosti omogočen dostop do
vladnih gradiv ţe v postopku njihove obravnave.
Vladna gradiva sluţijo zainteresirani javnosti, ki jih vlada vključi v postopke odločanja in
sprejemanje odločitev. Vsi sodelujoči navadno razpravljajo tudi preko medijev in
lobijev, na koncu pa obvelja prepričljivost, argumentacija, podpora.
Vladna gradiva na sejah vlade so zapisana v poslovniku vlade po navodilih generalnega
sekretarja vlade.
Glede gradiv v postopku lahko pripombe pošiljajo tudi vsi zainteresirani, ki gradiva
predlagajo. Gradiva in sklepe so zainteresiranim na voljo na spletnem mestu, nekatera
gradiva so celo arhivirana za nekaj let nazaj.

9.2. PRISTOJNOSTI VLADE IN AKTI
Vlada je del izvršilne veje oblasti, zato je njena primarna funkcija izvrševanje Ustave in
zakonov. Seveda mora v ta namen tudi delati v skladu z Ustavo in zakoni (ustavnost in
zakonitost). V Ustavi funkcije vlade niso natančno opisane, zato pa so v ZVRS. Teţava
našega sistema je bila prilagoditev vlade na dejstvo, da je enakopravna parlamentu,
predvsem se je pa moral parlament sprijazniti, da ni več nad vlado51.
Dikcija prvega odstavka 2. člena ZVRS je potemtakem napačna. Potrebno je namreč
vedeti, da politiko drţave vodi vlada, ki za vsak predlog pridobi dovoljenje parlamenta,
ne kot bi bilo mogoče pričakovati, da parlament nalaga politiko drţave vladi. Bolj
pravilen je torej prvi odstavek 4. člena ZVRS52, ki določa, da je vlada odgovorna
parlamentu za politiko drţave, ki jo vodi ona sama. Politična funkcija vlade se kaţe v
določanju, usmerjanju in usklajevanju izvajanja politike drţave, tako da se zagotovi
razvoj drţave in urejenost na vseh področjih iz pristojnosti drţave. To izvaja preko
regulativne funkcije, kjer sprejema raznovrstne akte. Prav tako ima ţe ustavno
pooblastilo za predlaganje zakonov in vlada to najbolj koristi.

51

"Izvršilna funkcija predstavlja neposredno drţavno delovanje, ki za reševanje druţbenih
problemov razvije lastno iniciativo in tudi deluje na njeni podlagi; kar predstavlja bistven
element njenega delovanja."Kerševan: Delitev oblasti (poloţaj izvršilne oblasti v Republiki
Sloveniji), str. 235.
52
"Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Drţavnega zbora določa,
usmerja in usklajuje izvajanje politike drţave. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge
pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za
zagotovitev razvoja drţave in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti drţave."
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Stališča vlade so dveh vrst. Ena so tista, ki so v pristojnosti vlade in vključujejo
vsebino, ki bi bila sicer zaobseţena v uredbi. Po drugi strani pa so tista, ki jih sprejme
parlament. Gre za stališča, ki vsebujejo zakonsko materijo in so zato v pristojnosti
zakonodajalca. Tu je vlada izključna predlagateljica stališča.
Pristojnosti vlade se po vstopu v EU niso bistveno spremenile, nekaj sprememb je pa
vendarle. Vlada ni več oblikovalka politike na področjih, kjer je RS prenesla izvrševanje
pristojnosti na EU, ampak je to Komisija. Na drugi strani so se pristojnosti glede
zastopanja bistveno povečale, saj v EU RS zastopa zgolj vlada. Poleg zastopanja v
institucijah EU je tu potrebno omeniti še nekatere postopke pred SES.
Vlada je poleg tega, da se brani pred Komisijo, lahko tudi vlagatelj toţb zoper druge
drţave članice zaradi kršitev prava skupnosti. Vlada je tudi privilegirana vlagateljica
toţb zoper sekundarno zakonodajo skupnosti, ki domnevno krši primarno zakonodajo53.
Še vedno (in večinoma nespremenjeno) vlada usmerja upravo, predvsem zaradi
dejstva, da EU nima nobenih neposrednih pristojnosti glede urejanja organizacije in
delovanja uprave v drţavah članicah.
Zelo pomembna funkcija vlade je izdajanje aktov. To so lahko splošni in abstraktni
pravni akti pa vse tja do konkretnih in posamičnih pravnih aktov. Če so splošni in
abstraktni, potem so to običajno podzakonski akti, ki jih vlada sprejme, ker tako določa
zakon (specialno pooblastilo), ali pa se sama odloči, da je potrebno za laţje izvrševanje
zakona sprejeti bolj konkreten akt od zakona (generalno pooblastilo). Če vlada sprejme
konkreten in posamičen akt, deluje kot najvišji upravni organ. Akti vlade so uredbe,
odloki, odločbe in sklepi. Na splošno podzakonski akti v sodobnem svetu pridobivajo na
pomenu, saj so področja človekovega ţivljenja, kamor posega vlada vse širša, zaradi
razvoja pa tudi vse bolj komplicirana. Parlament ni sposoben s svojim dolgotrajnim
zakonodajnim procesom slediti hitremu napredku, kar seveda pomeni, da morajo biti
zakoni napisani v takšni obliki, da lahko omogočajo vladi, da izdaja izvršilne predpise in
jih po potrebi hitro spreminja54.
Hierarhično gledano je najvišji vladni predpis uredba, ki je formalno in dejansko pod
zakonom. Vlada ima po ZVRS moţnost izdajanja uredb vedno, ko je to potrebno za
izvrševanje zakona, saj bi sicer lahko prišlo do situacije, da bi bil zakon neizvršljiv, ker
ne bi imel specialnega pooblastila za izdajo uredbe (ali drugega akta)55.
Uredbe, kjer je določen način uresničevanja pravic in obveznosti drţavljanov in drugih
oseb, lahko vlada izda le, če ima za to specialno pooblastilo v zakonu. Po drugi strani
takšno pooblastilo ne pomeni pravice, ampak dolţnost, da vlada izda uredbo.
Drugi akt je odlok, ki je namenjen urejanju posameznih vprašanj ali sprejemanju
posameznih ukrepov, ki imajo splošen pomen ter sprejemanju drugih odločitev.
Problem tega akta je, da je lahko izdan zgolj, če ima specialno pooblastilo v zakonu ali
uredbi56. Očitno so odloki dveh vrst (zakonski in uredbeni) in si med seboj niso
prirejeni.
53
54
55
56

Toţba po 227. členu PES.
To so postopki po 230., 232. in 241. členu PES unije, str. 259 do 323.
Grad: Parlament in vlada, str. 286
Grad: Parlament in vlada, str. 289
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Vlada lahko izda svoj poslovnik, ki ureja notranjo organizacijo in delo. Odločbe izdaja
vedno, ko odloča o imenovanju in razrešitvah ter v upravnih zadevah iz svoje
pristojnosti. Vlada pa vedno, ko ne uporabi katerega drugega akta, izda sklep.
Namen vseh naštetih aktov ostaja nespremenjen tudi po vstopu v EU. Končno je vlada
pridobila pristojnost izdajanja stališč RS, ki jih predstavniki vlade zastopajo v EU.
Vendar stališča niso pravni akti, ker niso objavljeni v Uradnem listu, niso zavezujoči in
tudi Ustavno sodišče RS ni pristojno za presojo njihove skladnosti z višjimi akti. Torej je
pravna narava stališč nekoliko nenavadna. Po eni strani niso zavezujoča, po drugi pa
na podlagi teh stališč pride do zavezujočih aktov v EU. Stališča tudi nimajo značaja
suverenega odločanja, saj gre za določitev pozicij drţave.
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10.

RAZMERJE VLADA-PARLAMENT

Vlada pošlje gradivo drţavnemu zboru oz. njegovemu predsedniku in mu hkrati
predlaga postopek za obravnavo gradiva. Minister oz. kak drug predstavnik vlade,
kadar se minister iz upravičenih razlogov ne more udeleţiti seje, mora sodelovati na
sejah drţavnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi gradiva, ki je v njegovi
pristojnosti. Prav tako lahko na povabilo poslanskih skupin sodeluje na njihovih
sestankih in pojasnjuje gradiva, ki so predloţena v obravnavo drţavnemu zboru.
Predsednik drţavnega zbora zadrţi obravnavo predloga zakona, če še ni končan
zakonodajni postopek o predlogu zakona z enako ali podobno vsebino.
Parlament razpravlja o predlogu zakona v treh fazah zakonodajnega postopka. Vlada
kot predlagateljica zakona lahko predlaga umik predloga zakona, dokler ni končana
njegova druga obravnava, o umiku pa odloča parlament. Če parlament zavrne umik
predloga zakona, se lahko vlada odpove vlogi predlagateljice. Vlada lahko drţavnemu
zboru predlaga, naj se pred vloţitvijo predloga zakona opravi obravnava temeljnih
vprašanj in druţbenih razmerjih, ki jih je treba urediti z zakonom. V prvi obravnavi
predloga zakona lahko vlada predstavi zakon, parlament pa opravi splošno razpravo; v
tej zakonodajni fazi ni mogoče dajati amandmajev k posameznim določbam zakona. V
drugi obravnavi se lahko predlog zakona spreminja in dopolnjuje z amandmaji – to
pravico ima vlada tudi takrat, kadar ni predlagateljica zakona. Amandma mora biti
vloţen 15 dni pred dnem, določenim za sejo drţavnega zbora, na kateri je predvidena
obravnava predloga zakona, h kateremu se predlagajo amandmaji. Vlada lahko na seji
amandma tudi ustno obrazloţi, izreče pa se lahko tudi o vsakem drugem amandmaju.
Odstop od 15-dnevnega roka pomeni rešitev, po kateri lahko vlada amandmaje
predlaga do konca obravnave posameznega člena oz. do konca obravnave
posameznega poglavja zakonskega predloga, toda samo k tistim členom, na katere so
bili ţe vloţeni amandmaji v prej omenjenem 15-dnevnem roku, oz. k tistim, h katerim
je do konca obravnave posameznega člena ali poglavja zakonskega predloga vloţilo
amandma najmanj 10 poslancev, poslanska skupina ali matično delovno telo. Izjema
velja tudi za tiste amandmaje, ki jih je treba predlagati zaradi medsebojne usklajenosti
posameznih določb. Vlada amandma lahko tudi umakne ali ga spremeni, vendar mora
to storiti do začetka glasovanja o amandmajih k členu, h kateremu je bil amandma
predlagan. V tretji obravnavi, ko parlament razpravlja o zakonskem predlogu kot celoti,
lahko vlada predlaga amandma samo k tistim členom, h katerim so bili v drugi
obravnavi sprejeti amandmaji, oz. k tistim, ki so nujni zaradi medsebojne uskladitve
določb zakona. Če vlada zaradi izrednih potreb drţave, zaradi interesov obrambe ali
naravne nesreče predlaga sprejem zakona po hitrem postopku, tako da se vse tri
zakonodajne faze opravijo na isti seji, lahko amandmaje predlaga tudi v ustni obliki. V
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skrajšanem postopku za sprejem zakona pa lahko predlaga amandmaje samo k tistim
členom zakona, ki se spreminjajo ali dopolnjujejo.
POBUDE IN VPRAŠANJA POSLANCEV:
Pri posebni točki dnevnega reda drţavnega zbora, ko se obravnavajo pobude in
vprašanja poslancev, morajo biti navzoči vsi ministri. Če je minister opravičeno odsoten
ali zadrţan, ga lahko nadomesti drţavni sekretar. Poslanec ima pravico postaviti
poslansko vprašanje vladi ali posameznemu ministru z njegovega področja. Na prva tri
poslanska vprašanja odgovori opozicijskim poslancem predsednik vlade, če vprašanja
zadevajo delo vlade. Poslanec lahko vprašanje postavi ustno ali pisno. Na ustno
vprašanje mora vlada ali minister odgovoriti na isti seji, na pisno najpozneje tri dni
pred začetkom naslednje seje. Poslanec ima pravico dati pobudo vladi ali
posameznemu ministru za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih
ukrepov.

10.1. ODNOS VLADA RS PRED VSTOPOM RS V EU
Za parlamentarni sistem je značilen odnos med parlamentom in vlado, tako da
govorimo o dualizmu zakonodajne in izvršilne oblasti. Tu je odnos zavor in ravnovesij
vzpostavljen le med tema oblastema, kaţe pa se v sredstvih, ki jih imata ena nasproti
drugi za ohranjanje ravnoteţja. Parlament lahko kadarkoli izglasuje nezaupnico vladi,
ta pa lahko zahteva od šefa drţave razpust parlamenta57. Vlada je izvoljena od
parlamenta, ki je neposredno izvoljen,zato lahko govorimo o dominanci parlamenta
nad vlado58, a po drugi strani zaradi razvejanosti vladnih pristojnosti ta v sodobni
drţavi kompenzira primanjkljaj59. Razmerje med parlamentom in vlado se začne ţe pri
oblikovanju vlade, parlament je tudi tisti, ki vlado razreši s poloţaja. Ko omenjamo
odgovornost vlade, predpostavljamo, da je vlada dejansko za svoja dejanja odgovorna,
kajti če vlada zgolj izvršuje odločitve parlamenta, potem tu ne more biti odgovorna za
nič drugega kot samo za konkretno izvrševanje, saj je za vse ostalo odgovoren kar sam
parlament. Najblaţji način nadzora vlade se kaţe v institutu poslanskih vprašanj.
Namen le-teh je pridobivanje informacij o delu ministra in njegovega resorja za
katerega je odgovoren. Poslanska vprašanja ne pripeljejo do prenehanja funkcije
ministru, lahko pa postavijo ministra v zelo slabo luč, če na vprašanje ni sposoben
odgovoriti. Po PoDZ se vsak mesec na seji parlamenta določi posebno točko dnevnega
reda, ki je namenjena poslanskim vprašanjem.
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Grad: Nova razmerja med parlamentom in vlado, str. 1498.
Kerševan: Delitev oblasti (poloţaj izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji), str. 232.
Dujič: Poloţaj izvršilne funkcije v sistemu delitve oblasti, str. 259
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Poslanska vprašanja so torej neka trajna, a blaga kontrola parlamentarne opozicije o
delu celotne vlade, predvsem pa ministrov in se veţejo na konkretna področja. V tem
se razlikuje interpelacija, ki pomeni koncentriran napad parlamenta na vlado ali
ministra, s tem da se sestoji iz mnogih vprašanj o nekem širšem političnem področju.
Zato, ker le-ta lahko pripelje do izglasovanja nezaupnice, je tudi način sproţitve
interpelacije stroţji. Torej je interpelacija bolj redek pojav, zato pa toliko bolj odmeven.
Ni nujno, da se interpelacija konča z glasovanjem o nezaupnici, lahko se namreč konča
brez kakršnegakoli sklepa.
V RS je interpelacija urejena v 118. členu Ustave,60 natančneje pa v PoDZ.
61
Interpelacijo zahteva najmanj deset poslancev in se načeloma opravi na naslednji
seji. Če se po interpelaciji zahteva nezaupnica vladi, se opravi postopek, ki je enak
zahtevi za konstruktivno nezaupnico. Najhujši obliki odgovornosti vlade parlamentu sta
konstruktivna nezaupnica in zaupnica.
Oba instituta sta urejena v Ustavi ter PoDZ. 62Za nezaupnico je potrebno veliko
politične moči, za katero je skoraj nemogoče pričakovati, da bi se ob močnih koalicijah
dejansko zgodila. Drugače je za zaupnico, ki običajno sluţi vladi kot sredstvo
discipliniranja poslancev, ko ti ne sprejemajo več predlogov vlade, a hkrati nočejo
izgubiti delovnega mesta z razpustom parlamenta. Kot posebna oblika odgovornosti se
v Ustavi63 pojavlja obtoţba zoper predsednika vlade ali ministra. Parlament sprejme
sklep s katerim pred ustavnim sodiščem obtoţi predsednika vlade ali ministra zaradi
kršitve Ustave ali zakonov pri opravljanju svojih funkcij. Ustavno sodišče lahko s šestimi
glasovi za odvzame funkcijo obtoţenemu64. V Sloveniji so razmerja med parlamentom
in vlado za razliko od ostalih drţav favorizirana v korist parlamenta in se pribliţujejo
skupščinskemu sistemu65. Vlada v drugih drţavah ima nekoliko več pooblastil predvsem
na področju nadzorstva in imenovanja drţavnih funkcionarjev, v nekaterih drţavah je
lahko celo zakonodajna funkcija delegirana na vlado. Naša ustavna ureditev česa
podobnega ne dovoljuje, pa tudi zakoni, ki jih sprejema parlament, so naravnani k
temu, da se čuti prevlada zakonodajalca nad vlado66. Končno parlamentu pomaga tudi
ustavno sodišče, kot vrhovni razlagalec Ustave. Le-to je v več primerih strogo
interpretiralo 87. člen Ustave, tako da ne dovoljuje nobene moţnosti, da bi izvršilni
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"Najmanj deset poslancev lahko sproţi v drţavnem zboru interpelacijo o delu vlade ali
posameznega ministra.
61
Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev izreče nezaupnico vladi ali posameznemu
ministru, parlament vlado ali ministre razreši.
62
250. člen do 253. člen. 116. člen in 117. člen.
63
254. člen do 260. člen.
64
119. člen.
65
Vse po Grad: Parlament in vlada, str. 225 do 227 in 305 do 315.
66
»Po našem mnenju ima torej v slovenskem ustavnem sistemu samo parlament oblast, drugi
drţavni organi pa ne. S tem ima gotovo parlament "izjemen in drugačen poloţaj" v sistemu
delitve oblasti v primerjavi s poloţajem drugih drţavnih organov." Dujič: Poloţaj izvršilne
funkcije v sistemu delitve oblasti, str. 262.
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organ nekatere malenkosti urejal sam67. Rezultat tega je nemalokrat prevelika
normodajna dejavnost parlamenta, ko ureja razmerja med ljudmi, ki so tako tehnične
narave, da bi jih lahko mirno prepustili urejanju vlade. Parlament seveda mora ostati
suvereni zakonodajalec, a vendarle je potrebno razmisliti, kaj je pravzaprav zakonska
materija, s katero naj se ukvarja. Če se namreč parlament ukvarja s podzakonsko
materijo, posega v delo vlade. Tako postane vlada dejansko zgolj izvrševalec zakonov
in ostane brez lastne normodajne iniciative. Poleg tega je potrebno veliko zakonskega
urejanja. Hkrati se tudi zamegljuje odgovornost, kajti v primeru natančne delitve
pristojnosti je vlada odgovorna za svoja dejanja, tu pa vsa dejanja izhajajo iz
parlamenta, torej je on pravzaprav odgovoren za delo vlade, tako da ne more priti do
prave napetosti med organoma, kot se to za delitev oblasti tudi predvideva68.
Še večji problem je avtomatizem sprejemanja odločitev, ko so vsi predlogi predvsem
zaradi časovne stiske v parlamentu hitro sprejeti, brez ustrezne razprave, samo zato,
da lahko vlada normalno deluje. Parlament si prizadeva razširjati svojo pristojnost na
vse mogoče oblike pri tem pa pozablja na najpomembnejšo funkcijo, to je nadzorstvo
nad delom vlade69. To so problemi, ki peljejo naš sistem med parlamentarni in
skupščinski, kar je slabo, saj je v končni fazi tudi vlada oblast, ta pa je dana od ljudstva
in njemu tudi odgovarja. Torej v tem pogledu ni nobene razlike med vlado in
parlamentom70.

10.2. ODNOS VLADA-PARLAMENT PO VSTOPU RS V EU
3.a člen Ustave je bil primarno zasnovan zaradi prenosa suverenosti RS, a je v
postopku sprejemanja prišlo do pobude, da se tudi v naši Ustavi, podobno kot drugod,
uredi vprašanje med parlamentom in vlado. Tako je nastal četrti odstavek 3.a člena 71,
s to razliko, da je v drugih članicah eksplicitno omenjena EU, pri naši ureditvi pa velja
sodelovanje za vse mednarodne organizacije, na katere bi Slovenija prenesla
izvrševanje dela suverenih pravic, kar je dobro, saj ob morebitnem vstopu Slovenije v
neko podobno mednarodno organizacijo ne bo potrebno spreminjati Ustave. Sicer je ta
ustavna določba primerljiva z ostalimi članicami, ki so ta razmerja uredila v ustavah.
Ustanovitvene pogodbe določajo, kdo je zastopnik drţave članice in če bi upoštevali
zgolj te pogodbe, potem bi tudi primerjalno gledano vse odločitve suvereno sprejemale
67

Npr. 3. člen ZVRS.
Več o strogosti interpretacije 87. člena Ustave Pavčnik: Teorija prava, str. 225 do 227.
69
Grad: Razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo, str. 1199.
70
Kersevan: Delitev oblasti (poloţaj izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji), str. 244.
71
V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere
Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča parlament o predlogih
takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Parlament lahko o tem sprejema stališča, vlada pa
jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med drţavnim zborom in vlado iz tega odstavka
podrobneje ureja zakon.
68
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vlade članic, parlamenti pa bi bili popolnoma izločeni. A je pravna teorija zaznala
premik v temeljnem načelu delitve; kjer je prišlo do pretrganja legitimacijske verige
med ljudstvom, ki preko neposredno izvoljenega parlamenta postavlja pravila, in
dejanskim postavodajalcem. Torej se je vzpostavila nekakšna posredna demokracija.
72
Razlogi, da je razmerje med parlamentom in vlado urejeno v Ustavi so vezani na
pomembnost razmerij med temeljnima drţavnima organoma, ki so praviloma urejena v
Ustavi. Čeprav naša Ustava na splošno ne ureja nobenih dolţnosti vlade napram
parlamentu in je to prva takšna določba, to ni prevelika nedoslednost73, saj je konec
koncev stvar politične izbire, katera ustavna tvarina bo dejansko zapisana v Ustavi,
katera pa bo v drugih aktih.
Vlada je pridobila pristojnosti, ki bistveno presegajo njene pristojnosti po naši ustavni
ureditvi. S tem se v tem delu spreminjajo razmerja med parlamentom in vlado,
utemeljena na ustavnem načelu delitve oblasti med zakonodajno in izvršilno oblastjo74.
Govorimo o delu, kjer je RS prenesla izvrševanje suverenih pravic, saj je pri ostalih
vprašanjih razmerje popolnoma enako kot prej. Potrebno je torej najti optimalno
ureditev, ki bo zagotavljala demokratičnost odločitev, po drugi strani pa ne bo
zmanjševala učinkovitosti sprejemanja odločitev, ki je tako značilna za EU75.Teţava
našega sistema je v dominanci parlamenta. Hipoteza, da ima parlament bistven vpliv
na sestavo vlade, torej zagotovo drţi. Za razliko od ostalih članic, kjer je bila popkovina
med parlamentom in vlado ţe prerezana ali pa ni imela več nobenega pomena, je pri
nas prišlo do situacije, kjer se je razmerje drastično prevesilo v korist vlade.
Zato ni bilo bojazni, da bo parlament to razmerje zopet uravnoteţil, saj v končni fazi
sodelovanje nacionalnih parlamentov v zadevah EU pušča tudi prepotrebno legitimnost
odločitev v EU, saj nacionalni parlament s svojim pristankom dodeli "blagoslov" v
imenu drţavljanov76. Ali je optimum med parlamentom in vlado najden, bo pokazal čas.
Prva pomembna določba četrtega odstavka 3.a člena Ustave je dolţnost vlade, da
sproti obvešča parlament. V tem kontekstu je potrebno predloge aktov, odločitve ter
dejavnosti interpretirati široko, saj mora vlada obveščati parlament pravzaprav o vsem,
kar se dogaja v EU. Parlament je torej zadostno obveščen o dejavnostih vlade v EU,
kar je predpogoj za kakršnokoli nadzorovanje vlade.
Obveščanje nacionalnih parlamentov s strani vlade določa ţe Protokol št. 9 k
Amsterdamski pogodbi, ki določa, da mora vlada poslati parlamentu vse dokumente
pravočasno. Potrebno je vedeti, da parlament ne more nadzorovati vlade, ko je ta npr.
na seji Sveta, saj pravila določajo, da je vlada tam popolnoma samostojna. Torej je
edini način nadzora v predhodnem in naknadnem obveščanju, kaj so predstavniki vlade
delali v EU. To izhaja tudi iz dejstva, da so seje Sveta za tesno zaprtimi vrati, kamor ne
morejo vstopiti niti poslanci nacionalnih parlamentov. Pred vstopom RS v EU je imel
parlament stalni nadzor nad vlado, zdaj temu ni več tako. Vlada se lahko v EU zaveţe
72
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Vehar: Parlament RS – še zakonodajni organ z dnem pristopa k EU? str. II.
Grad: Nova razmerja med parlamentom in vlado, str. 1502.
Kaučič: Spremembe ustave po vključitvi v Evropsko unijo, str. 194.
Grad: Nova razmerja med parlamentom in vlado, str. 1500.
Krašovec: Vloga nacionalnih parlamentov v EU zadevah-študije primerov, str. 73.

73

nasprotno, kot si je to zamislil parlament, a posledice so takšne, da odločitev EU velja,
parlament pa ne more te odločitve nikakor spremeniti; pred vstopom je parlament
lahko odločitve vlade korigiral77.
Nadalje je določeno, da vlada upošteva stališča, ki jih sprejme parlament. Največ
negotovosti nedvomno pušča beseda upošteva. Ta vezanost vlade ne pomeni, da je
vlada zavezana k določenemu ravnanju neposredno, kot da bi parlament sprejel zakon.
Po drugi strani pa to tudi ni izključeno in je takšna vezanost lahko podana. Vlada je
samostojna pri opravljanju zakonodajne funkcije v Svetu, hkrati za to odgovarja
parlamentu. Torej je vezanost zgolj politična, kar iz dikcije Ustave ni razvidno. A glede
na potrebo po pogajalskih pooblastilih vlade, bi bila preveč ozka stališča parlamenta
neuporabna78. Ravnanje vlade je odvisno od primera do primera, glede na stopnjo
zavezujočih stališč parlamenta, ki so lahko bolj splošna ali konkretna in podana večkrat
tekom postopka79. Parlament torej nima zgolj enkratne pravice do podajanja stališč,
ampak lahko to stori v celotnem postopku sprejemanja akta EU. Ustavodajalec je
predvidel, da pojem »upošteva« natančneje opredeli zakon, a tako širok pojem bo
lahko natančno definirala zgolj praksa in ta bo tudi natančneje opredelila odgovornost
vlade za neupoštevanje stališč parlamenta. Kot zadnje je Ustava določala sprejetje
posebnega zakona, ki podrobneje ureja razmerje med vlado in parlamentom v zadevah
EU. Ta Zakon o sodelovanju med drţavnim zborom in vlado v zadevah Evropske
unije80, ki ureja razmerje med parlamentom in vlado v postopkih sprejemanja pravnih
aktov in odločitev v EU, je bil sprejet leta 2004 z relativno dvotretjinsko večino
glasov81.
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Če vlada izda podzakonski akt, za katerega parlament meni, da ni v skladu z
zakonom, lahko v skrajnem primeru parlament tako spremeni zakon, da vladi že vnaprej
postavi vsebino podzakonskega akta, lahko pa tudi sproži postopek pred ustavnim
sodiščem.
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Kocijančič: Vloga nosilcev izvršilne oblasti in parlamentov drţav članic v Evropski uniji (EU),
str. 40.
79
Vehar: Parlament po 1. maju-igralec ali zgolj statist na evropskem prizorišču, str. 119 70.
Grad: Nova razmerja med parlamentom in vlado, str. 1503.
80
Uradni list RS, št. 34/04.
81
Takšna večina se zahteva za sprejem poslovnika parlamenta (94. člen Ustave) ter volilno
zakonodajo (90. člen Ustave)
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11.

VLADNE SLUŢBE

Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela
ministrstev vlada ustanavlja vladne sluţbe. Predsednik vlade lahko za te naloge
pooblasti tudi resorno ministrstvo. Vladno sluţbo vodi minister brez resorja, drţavni
sekretar ali direktor, ki je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalnemu
sekretarju vlade.
VRSTE VLADNIH SLUŢB :
•Generalni sekretariat Vlade RS
Delo v Generalnem sekretariatu Vlade RS je poleg kabineta generalnega sekretarja
vlade organizirano v sektorje in sluţbe, nekateri med njimi tudi v oddelke:
1. Kabinet generalnega sekretarja vlade
2. Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade
3. Sektor za sodelovanje z Drţavnim zborom in za evropsko in mednarodno
sodelovanje
4. Sektor za delo delovnih teles vlade
5. Sektor za delo svetov vlade in drugih strokovnih delovnih teles
6. Sektor za dokumentacijsko dejavnost in informatiko z notranjimi
organizacijskimi enotami:
6.1. Glavna pisarna
6.2. Oddelek za arhiviranje in reprodukcijo dokumentarnega gradiva
6.3. Oddelek za informacijsko tehnologijo
6.4. Oddelek za uporabniške aplikacije
7. Sekor za analitične in kadrovske zadeve z notranjimi organizacijskimi enotami:
7.1. Analitični oddelek
7.2. Kadrovski oddelek
7.3. Knjiţnica
8. Skupna notranje revizijska sluţba
9. Sluţba za obrambne priprave in varnost
10. Sektor za ekonomske in tehnične zadeve z organizacijskimi enotami:
10.1. Finančni oddelek
10.2. Oddelek za tehnične zadeve in vzdrţevanje
10.3. Oddelek za avtomobilske prevoze
11. Sektor za prevajanje
12. Sektor za podporo dela Komisije Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve
13. Sekretariat za PEU
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Skica 6: Organigram generalnega sekretariata vlade RS

VIR: Sektor za analitične in kadrovske zadeve, Analitični oddelek (27.9.2007)

76

• Kabinet predsednika Vlade RS
V kabinetu se opravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade, in
sicer:
pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri
vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri
izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,
pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika
vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih drţav,
mednarodnih organizacij in drugih institucij,
pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika
vlade s predstavniki drugih drţavnih organov, organizacij civilne druţbe, drugih
institucij ter z mediji,
spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da
ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so
pomembne za delo posameznih ministrstev,
organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno
področje več ministrstev in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj
med ministrstvi,
usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in drţavne sekretarje v
kabinetu,
usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,
organiziranje in zagotavljanje administrativno tehnične podpore delu kabineta,
opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.
• Sluţba vlade RS za evropske zadeve (SVEZ) je osrednji organ slovenske vlade,
ki skrbi za koordinacijo evropskih zadev. Ključni cilj delovanja SVEZ je učinkovito
uveljavljanje slovenskih interesov v EU. Slovenija si v evropskih institucijah tudi prek
SVEZ prizadeva prevzeti vlogo oblikovalke politik EU. Zaradi poglabljanja evropskih
povezav je namreč velik del domačih zadev povezan z evropskimi politikami. SVEZ kot
osrednji organ vlade RS za koordinacijo evropskih zadev sodeluje z ministrstvi in
drugimi vladnimi sluţbami, predstavništmi RS v tujini, z delovnimi telesi drţavnega
zbora RS ter s strokovnimi sluţbami ustanov in teles EU. Za vlado RS nadzira pripravo
gradiva o evropskih zadevah (razen o skupni zunanji in varnostni politiki) in sodeluje
pri njihovi obravnavi v drţavnem zboru. Usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov
z EU in sodelovanje Slovenije, vezano na tehnično pomoč EU tretjim drţavam.
• Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVRL) Sluţba
je razdeljena na tri delovna področja: področje lokalne samouprave, področje
regionalnega razvoja in področje evropske kohezijske politike.
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Na področju lokalne samouprave:
pripravlja sistemske predpise s področja organizacije, delovanja ter financiranja
lokalnih skupnosti
usklajuje delo z ministrstvi in drugimi pristojnimi drţavnimi organi pri pripravi
sistemskih rešitev in področne zakonodaje v zadevah organizacije, delovanja ter
financiranja lokalnih skupnosti
usmerja in svetuje občinskim organom pri zagotavljanju zakonitosti njihovega
dela s področja sistemske zakonodaje o lokalni samoupravi
pripravlja sistemske analize lokalne samouprave
daje strokovno pomoč lokalnim
samoupravnih lokalnih skupnosti

skupnostim

in

sodeluje

z

zdruţenji

sodeluje v Vodilnem odboru za lokalno in regionalno demokracijo (CDRL) pri
Svetu Evrope, z delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu
Evrope (CLRAE) in z delegacijo Odbora regij pri EU (COR) ter sodeluje z
organizacijami, ustanovami in drugimi institucijami v tujih drţavah s področja
organizacije lokalne samouprave in njenega uresničevanja
vzpostavlja baze podatkov za spremljanje delovanja
skupnostih in baze podatkov za potrebe lokalnih skupnosti

organov

lokalnih

opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave
Na področju regionalnega razvoja:
usklajuje aktivnosti za izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja in politike regionalnega razvoja ter opravlja naloge splošnega
upravljanja neposrednih regionalnih spodbud in drţavnega razvojnega
programa
usmerja politiko in spremlja izvajanje programa dela Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeţelja
zagotavlja strokovno podporo delovanju Sveta za strukturno politiko, Sveta za
trajnostni razvoj in Razvojno poslovnega sveta za Slovence iz sveta
zvaja naloge na področju medregionalnega meddrţavnega razvojnega
sodelovanja, še posebej čezmejnega razvojnega povezovanja, oblikovanja
evroregij ter poslovnega in znanstveno raziskovalnega sodelovanja s Slovenci iz
sveta.
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Na področju evropske kohezijske politike:
vodi priprave in usklajevanje strateških dokumentov z Evropsko unijo, na
podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema strukturna sredstva iz
evropskega proračuna,
opravlja naloge splošnega upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov
in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja
kohezijske politike,
usklajuje, določa, spremlja in vrednoti delovanje ministrstev, vladnih sluţb ter
drugih organov in sluţb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike ter o
tem poroča vladi in opravlja druge naloge s področja evropske kohezijske
politike.
• Sluţba vlade za zakonodajo (SVZ)
Delo Sluţbe Vlade RS za zakonodajo je glede na vrsto in zahtevnost delovnih nalog ter
njihov obseg in medsebojno povezanost organizirano v naslednjih notranjih
organizacijskih enotah.
Sektor za ustavno ureditev in mednarodno javno pravo:
spremlja in preučuje ustavnopravna vprašanja, vprašanja volilnih sistemov,
vprašanja s področja upravnega prava, vprašanja s področja lokalne
samouprave in vprašanja s področja mednarodnega javnega prava in daje vladi,
njenim delovnim telesom, vladnim sluţbam in ministrstvom mnenja in predloge
o teh vprašanjih;
obravnava vprašanja uresničevanja ustavnosti in zakonitosti in opravlja za vlado
strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki
jih izdajajo ministri in opozarja vlado na protiustaven ali nezakonit predpis
ministra;
pripravlja po sklepu vlade predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov, ki
zadevajo področje sektorja, pa po zakonu ne sodijo v delovno področje
posameznih ministrstev in drugih vladnih sluţb;
ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem
so bili sprejeti.
Sektor za negospodarske dejavnosti:
s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim sluţbam
in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični
pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem
drţavnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
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po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na
področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev
ali drugih vladnih sluţb;
ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem
so bili sprejeti;
spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema
ter daje vladi, vladnim sluţbam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh
vprašanj.
Sektor za kmetijstvo, okolje in prostor:
s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim sluţbam
in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični
pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem
drţavnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na
področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev
ali drugih vladnih sluţb;
ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem
so bili sprejeti;
spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema
ter daje vladi, vladnim sluţbam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh
vprašanj.
Sektor za gospodarsko ureditev:
s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim sluţbam
in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični
pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem
drţavnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na
področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev
ali drugih vladnih sluţb;
ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem
so bili sprejeti;
spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema
ter daje vladi, vladnim sluţbam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh
vprašanj.
Sektor za javne finance in finančni sistem:
s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim sluţbam
in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični

80

pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem
drţavnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na
področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev
ali drugih vladnih sluţb;
ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem
so bili sprejeti;
spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema
ter daje vladi, vladnim sluţbam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh
vprašanj.
Sektor za pravosodje in notranje zadeve:
s svojega področja dela daje vladi, njenim delovnim telesom, vladnim sluţbam
in ministrstvom mnenja o pravno-sistemski skladnosti in pravno–tehnični
pravilnosti predpisov vlade in ministrov, gradiv, ki jih vlada pošilja v sprejem
drţavnemu zboru ter drugih gradiv, ki imajo pravno naravo;
po sklepu vlade pripravlja predloge zakonov, predpisov in splošnih aktov na
področjih, ki po zakonu ne spadajo v delovno področje posameznih ministrstev
ali drugih vladnih sluţb;
ugotavlja, ali so akti, ki jih je sprejela vlada, pripravljeni v besedilu, v katerem
so bili sprejeti;
spremlja in preučuje pravno-sistemska vprašanja izgradnje pravnega sistema
ter daje vladi, vladnim sluţbam in ministrstvom mnenja in predloge glede teh
vprašanj.
Sektor za evropske zadeve in informatizacijo zakonodajnih postopkov:
upravlja in vodi registre in zbirke podatkov, katerih skrbnik je SVZ;
spremlja, proučuje in nadgrajuje sisteme za učinkovito obdelavo pravnih
podatkov;
spremlja in proučuje vpliv pravnega reda Evropske unije na notranji pravni red
in vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda Evropske unije, ter o tem
daje vladi in ministrstvom mnenja in predloge,
opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev
prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča vladi;
koordinira in v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravlja stališča v
predsodnih postopkih, sproţenih zaradi nenotifikacije, ter o stanju poroča vladi;
spremlja izvajanje delovnega programa vlade z vidika pravnega reda Evropske
unije;
sodeluje v delovnih skupinah pri Svetu Evropske unije;
organizira izobraţevanja za resorne organe na področju delovnih nalog sektorja.
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Sluţba za splošne zadeve:
zagotavlja pogoje za nemoteno delo sluţbe ter v zvezi s tem
planira potrebna proračunska sredstva za delo sluţbe in spremlja porabo;
skrbi za gospodarno in namensko porabo razpoloţljivih proračunskih sredstev;
izvaja nabave sredstev za delo sluţbe in vodi postopke javnega naročanja;
skrbi za redno vzdrţevanje in evidentiranje sredstev za delo sluţbe;
skrbi za varstvo pri delu;
skrbi za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest sluţbe ter
kadrovski načrt;
vodi kadrovske zadeve sluţbe ter s tem v zvezi izvaja postopke javnih
natečajev za sklenitev delovnega razmerja, naloge v zvezi s postopki
zaposlovanja, razporejanja, ocenjevanja, napredovanja javnih usluţbencev in
prenehanja delovnega razmerja;
planira, organizira in skrbi za izvajanje izobraţevanja in usposabljanja
zaposlenih v sluţbe;
skrbi za informacijski sistem sluţbe;
organizira izvajanje nalog vloţišča in poslovanja z dokumentarnim gradivom
sluţbe.
• Sluţba vlade RS za razvoj (SVR)
Sluţba Vlade za razvoj je zadolţena za usklajevanje in spremljanje izvajanja Strategije
ter opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarske in socialne reforme ter razvoj. Pri
tem nudi ministrstvom vso potrebno strokovno pomoč ter sodeluje pri pripravi
zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov, ki so potrebni za izvedbo Strategije
razvoja Slovenije in reform. V okviru vodenja priprave Drţavnega razvojnega programa
Republike Slovenije 2007-2013 Sluţba usklajuje celovito načrtovanje razvoja Republike
Slovenije.
Sluţba Vlade za razvoj je organizirana v dva sektorja, in sicer:
Sektor za ekonomske reforme in razvoj opravlja naloge, ki se nanašajo na usklajevanje
vladnih resorjev glede reform na gospodarskem področju, predvsem glede
prestrukturiranja javnih financ, davčnega sistema, spodbujanja konkurence,
raziskovalne dejavnosti, inovativnosti in izobraţevanja, privatizacije in razvoja
finančnega sektorja, uresničevanja Lizbonske strategije ter regulacije javnih
gospodarskih sluţb, usklajevanja celovitega načrtovanja razvoja Republike Slovenije, ki
se odraţa v vsebinah, izvedbenih strukturah in finančnih virih razvojnih načrtov drţave
v okviru Drţavnega razvojnega programa 2007-2013, pri čemer daje poudarek
nalogam usklajevanja vladnih reform na področju učinkovitega črpanja EU sredstev.
Sektor za socialne reforme in razvoj opravlja naloge, ki se nanašajo na usklajevanje
vladnih resorjev glede reform na socialnem področju, zlasti glede ukrepov za
prilagodljivejši trg dela in večjo zaposlenost, za pravičnejši in bolj motivacijski sistem
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socialnih transferjev, za bolj kakovostno in učinkovito zdravstvo ter glede sprememb
pokojninskega sistema in drugih sprememb za uresničitev ciljev Strategije razvoja
Slovenije, povezanih s socialnim razvojem.
Vlada RS je na seji 14. junija 2007 določila Sluţbo Vlade RS za razvoj za nacionalno
kontaktno točko za spremljanje izvajanja Prenovljene Strategije EU za trajnostni razvoj,
prav tako je Sluţbo za razvoj določila za nosilko dosjeja »Trajnostni razvoj« v okviru
priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta 2008
• Urad vlade za komuniciranje (UVK)
Podrobneje sem Urad za komuniciranje predstavila ţe v samostojnem poglavju pod
točko 6. V tem sklopu le povzetek.
UVK je samostojna strokovna sluţba Vlade RS in opravlja naloge, ki zadevajo:
- zagotavljanje javnosti dela vlade in obveščanje domače javnosti o delu predsednika
vlade in ministrstev;
- pripravljanje in izvajanje komunikacijskih kampanj o najpomembnejših programskih
prioritetah vlade;
- obveščanje tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika
drţave ter o dogodkih v Sloveniji nasploh;
- zagotavljanje strokovne podpore vladnemu predstavniku za odnose z javnostmi,
sluţbam za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih sluţbah;
- zagotavljanje komunikacijske podpore pri velikih drţavnih dogodkih, organiziranih v
Republiki Sloveniji, predvsem ko gre za drţavniške obiske, srečanja in mednarodne
konference na najvišji ravni;
- načrtovanje in izvajanje oziroma koordiniranje splošne promotivne dejavnosti drţave;
izvajanje aktivnosti, povezanih z neposrednim komuniciranjem vlade z drţavljani;
Po dogovoru opravlja urad strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za
druge drţavne organe.
Urad je v preteklem obdobju vodil dva obseţna in več let trajajoča komunikacijska
programa v podporo vključevanja Slovenije v EU in Nato:
Program obveščanja slovenske javnosti o vključevanju Slovenije v Evropsko unijo
Program obveščanja domače in tuje javnosti o vključevanju Slovenije v NATO
Urad je skupaj z Banko Slovenije in drugimi partnerji vodil komunikacijski program v
podporo uvedbi evra v Sloveniji.
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Marca 2006 je Urad vlade za komuniciranje skupaj s Sluţbo Vlade RS za razvoj in
nekaterimi ministrstvi začel izvajati Komunikacijsko strategijo v podporo izvedbi
strategije razvoja Slovenije in reformam.
Pri svojem delu se moderno posluţujejo tudi SMS klipingov za nabor naročnikov, in
sicer naročnikom posredujejo povzetke za informativne informacije. Vladni informacijski
sistem, katerega nosilec je zunanji izvajalec SRC.SI je v pomoč pri napredni
komunikaciji za povezavo UVK, ministrstva za javno upravo in generalni sekretariat
vlade RS. Za te informacije si prizadevajo, da bi se s sodobno tehnologijo kmalu
ponudila v obliki za javnosti.
• Urad za enake moţnosti
Nastanek vladne organizacije, ki si prizadeva za uveljavljanje načela enakosti ţensk in
moških v praksi, je omogočila sprememba političnega sistema. V prejšnji politični
ureditvi je namreč prevladovalo mnenje, da obstoječe ustanove ustrezno skrbijo tudi za
pravice ţensk in da zato ni potrebe po ustanovitvi posebnih institucij. Po drugi strani pa
je bil poloţaj ţensk v marsičem na zavidljivi ravni: visoka stopnja zaposlenosti, liberalna
zakonodaja glede splava in načrtovanja rojstev, dokaj kakovostna in dostopna mreţa
javnega otroškega varstva itd. so zagotovo pridobitve, ki jih je potrebno ohraniti.
Prvi korak k uveljavljanju politike enakih moţnosti na najvišjih ravneh oblasti je bil
storjen z ustanovitvijo parlamentarne Komisije za ţensko politiko. Komisija je bila
ustanovljena junija 1990, kmalu po prvih večstrankarskih volitvah.
Spoznanje, da je potrebno sistematično spremljati poloţaj ţensk in preprečiti njihovo
diskriminacijo in marginalizacijo, ki jo prinaša trţna ekonomija, je privedlo tudi do
zahteve po ustanovitvi samostojnega medresornega vladnega telesa. Tako je bil na
pobudo komisije 1. julija 1992 z Odlokom Vlade Republike Slovenije ustanovljen Urad
za ţensko politiko.
Vlada Republike Slovenije je na seji 15. februarja 2001 s sklepom ustanovila Urad za
enake moţnosti, ki je prevzel naloge Urada za ţensko politiko.
• Urad vlade za verske skupnosti
Urad Vlade RS za verske skupnosti (v nadaljevanju: Urad) je s Sklepom o ustanovitvi
Urada Vlade RS za verske skupnosti (Ur. l. RS, št. 72/93) ustanovila Vlada Republike
Slovenije. Urad na podlagi Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Urada Vlade RS za
verske skupnosti (Ur. l. RS, št. 22/07) ter na podlagi Zakona o verski svobodi (Ur. l. RS,
št. 14/07) (v nadaljevanju: Zakon) spremlja poloţaj cerkva in drugih verskih skupnosti,
daje strokovno pomoč in obvešča registrirane cerkve in druge verske skupnosti o
predpisih, drugih aktih in ukrepih, ki zadevajo njihovo delovanje, vodi postopek
registracije in register cerkva in drugih verskih skupnosti v skladu z Zakonom, izdaja
izpise iz registra in podatke o stanju registra, izdaja potrdila o pravni osebnosti
registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, izdaja potrdila o pravni osebnosti
sestavnih delov registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti na podlagi
predhodnega potrdila cerkve ali druge verske skupnosti, izvaja izplačila in potrebne
proračunske načrtovalne dejavnosti za izplačevanje namenske drţavne finančne
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pomoči, kot je določeno v Zakonu, daje pomoč in zagotavlja proračunska sredstva v
skladu z Zakonom, spremlja izvajanje predpisov, drugih aktov in ukrepov, ki zadevajo
delovanje cerkva in drugih verskih skupnosti, sodeluje pri pripravi predpisov, drugih
aktov in ukrepov s področja delovanja cerkva in drugih verskih skupnosti, ki jih
pripravijo ministrstva oziroma drugi drţavni organi, pripravlja gradiva in predloge
sklepov za odločanja Vlade RS o zadevah s področja delovanja cerkva in drugih verskih
skupnosti, organizira razgovore in srečanja s predstavniki registriranih cerkva in drugih
verskih skupnosti, sodeluje z ministrstvi, drugimi drţavnimi in lokalnimi organi ter
organizacijami pri reševanju odprtih vprašanj cerkva in drugih verskih skupnosti,
spremlja mednarodne konference in srečanja s področja religije in se jih udeleţuje,
sodeluje s pristojnimi sluţbami v drugih drţavah, v okviru svojega delovnega področja
si zlasti prizadeva za uresničevanje načela enakega obravnavanja, v okviru svojih
pristojnosti ustvarja pogoje za enako obravnavanje oseb ne glede na versko
prepričanje z ozaveščanjem in spremljanjem poloţaja na tem področju ter z ukrepi
normativne in politične narave, opravljan druge naloge, določene z zakoni in
podzakonskimi akti, nadzoruje izvajanje Zakona kot prekrškovni organ za prekrške,
določene v Zakonu. Na Uradu je sedeţ Komisije vlade republike Slovenije za reševanje
odprtih vprašanj verskih skupnosti.
• Urad vlade za narodnosti
Urad za narodnosti je samostojna strokovna sluţba Vlade RS, ki spremlja uresničevanje
ustavnih in zakonskih določil, ki zadevajo posebne pravice pripadnikov italijanske in
madţarske narodne skupnosti ter spremlja in skrbi za zaščito posebnih pravic v
Sloveniji ţiveče romske skupnosti, kolikor to ne sodi v področje drugih drţavnih
oziroma organov lokalnih skupnosti.
Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti so zapisane v Ustavi RS, podrobnejše
določbe pa so vključene v zakone z različnih področij, ki se kakorkoli dotikajo poloţaja
narodnih skupnosti in romske etnične skupnosti. Za njihovo izvajanje so odgovorna
posamična ministrstva. Ob takšni razdelitvi pristojnosti je naloga Urada za narodnosti
predvsem v tem, da globalno spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb o
zaščiti narodnih skupnosti in njihove učinke v praksi, opozarja na pomanjkljivosti,
pripravlja predloge in pobude vladi in drugim drţavnim organom in skupaj s
posamičnimi ministrstvi pripravlja analize in poročila, ki zajemajo širša vprašanja
varstva narodnih skupnosti.
Urad sodeluje na področju manjšinske tematike tudi z mednarodnimi organizacijami
(Svet Evrope, Evropska Unija, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE),
civilni del NATO pakta, …).
Nekaj originalnih pristojnosti pa ima Urad Vlade RS za narodnosti sam. To so predvsem
področja, ki niso v pristojnosti posamičnih ministrstev (financiranje krovnih organizacij
italijanske in madţarske narodne skupnosti, sofinanciranje dvojezičnosti in drugih
ustavnih pravic v tistih občinah, kjer avtohtono ţivita italijanska in madţarska narodna
skupnost, sofinanciranje skupnih italijanskih kulturnih ustanov s sedeţem v sosednji
Hrvaški, sofinanciranje italijanskih in madţarskih radijskih in televizijskih programov ter
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še nekatere pristojnosti, ki se nanašajo na tradicionalno oz. zgodovinsko poseljeno
romsko skupnost, ţivečo v Republiki Sloveniji kot npr: financiranje delovanja krovne
organizacije Romov (Zveza Romov Slovenije), posredno sofinanciranje romskih društev
po celotni drţavi ter sofinanciranje dejavnosti na področju romskega informiranja oz.
medijev).
• Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)
Do sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi republike Slovenije
(UL RS št. 119 z dne 22. 12. 2000) je bil UMAR organ v sestavi Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj, od uveljavitve tega zakona pa je samostojna vladna
sluţba. Vodi jo direktor, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade. Glede
strokovnih in metodoloških vprašanj, ki se nanašajo na uporabo metodologij analize in
napovedovanja ter interpretacij rezultatov, je UMAR strokovno samostojen.
Glavne naloge UMAR-ja so spremljanje, analiziranje in vrednotenje tekočih gibanj in
razvoja v njegovi ekonomski, socialni in okoljski dimenziji; kratkoročno in srednjeročno
napovedovanje narodnogospodarskih agregatov (napoved pripravi dvakrat letno, do
15. aprila in do 15. oktobra), priprava strokovnih podlag za kratkoročne in strateške
usmeritve in ukrepe ekonomske in razvojne politike; raziskovalno delo.
Pomembna je tudi publicistična dejavnost v slovenskem in angleškem jeziku.
Ekonomsko ogledalo je mesečni pregled tekočih gospodarskih gibanj. Poročilo o
razvoju ugotavlja rezultate in sposobnost Slovenije za trajnostni razvoj skladno z
veljavno razvojno strategijo. Socialni razgledi analizirajo kakovost razvoja z vidika
človekovega in socialnega razvoja. IB revija je namenjena strokovni obravnavi
metodoloških vprašanj trajnostnega razvoja. V Delovnih zvezkih UMAR-ja objavljajo
tekoče delo raziskovalcev in poglobljene analize posameznih vprašanj. V knjiţni zbirki
Analize, raziskave in razvoj občasno izhajajo tudi druge analize, ki jih pripravlja UMAR
in njegovi sodelavci. V letu 2007 je bilo prvič izdano tudi novo letno poročilo, ki bo
namenjeno analizi ključnih makroekonomskih in fiskalnih gibanj ter drugim aktualnim
temam s področja ekonomske politike.
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• Statistični urad RS
Statistični urad Republike Slovenije je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju
drţavne statistike. Poleg povezovanja in usklajevanja statističnega sistema sodijo med
njegove najpomembnejše naloge še mednarodno sodelovanje, določanje metodoloških
in klasifikacijskih standardov, predvidevanje potreb uporabnikov, zbiranje, obdelava in
izkazovanje podatkov ter skrb za njihovo zaupnost.
Statistični urad izvaja dejavnost drţavne statistike na osnovi Zakona o drţavni statistiki
(1995, 2001) skupaj s pooblaščenimi izvajalci, ki so opredeljeni v Srednjeročnem
programu statističnih raziskovanj 2003-2007. Urad s pomočjo ostalih izvajalcev
zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o
stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na
področju okolja in naravnih virov.
V organizacijski shemi Vlade republike Slovenije je Statistični urad, ki sodeluje pri
proračunskih razpravah kot neodvisna vladna institucija, neposredno odgovoren
predsedniku vlade. Strateška in razvojna vprašanja drţavne statistike obravnava
Statistični svet Republike Slovenije, ki je strokovno metodološko posvetovalno telo in
najvišji predstavnik uporabnikov in strokovne javnosti. Sestavljajo ga predstavniki
Drţavnega zbora RS, Drţavnega sveta RS, Banke Slovenije, delojemalcev in
delodajalcev, sodne veje oblasti, statistične stroke in Statističnega urada. (več na
http://www.stat.si)
• Slovenska obveščevalno-varnostna agencija(SOVA)
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) je osrednja civilna obveščevalnovarnostna sluţba, oblikovana po mednarodnem priznanju samostojne in suverene
drţave Slovenije.
Sova sledi načelu, da drţava potrebuje majhno, učinkovito in strokovno organizacijo, ki
bo pristojnim organom na področjih, ki ne sodijo v delokrog drugih drţavnih ustanov,
sposobna zagotavljati uporabne informacije iz tujine. Vključevanje Republike Slovenije
v svetovne integracijske procese, njena aktivna vloga v mednarodnih organizacijah ter
boj proti naraščajočim groţnjam mednarodni varnosti (mednarodni terorizem,
mednarodni organizirani kriminal in druge oblike nadnacionalnih groţenj) postavljajo
Sovo pred nove izzive.
Med njene temeljne naloge sodi v prvi vrsti delovanje pri zaščiti nacionalnih interesov
na varnostnem, političnem in gospodarskem področju oziroma zagotavljanje nacionalne
varnosti. Temu je prilagojena tudi organizacijska struktura agencije.Temelj delovanja
Sove, samostojne vladne sluţbe, in njen največji vir moči je Zakon o Sovi (ZSOVA),
sprejet aprila 1999, dopolnjen z novelo (Zakon o spremembah in dopolnitvah ZSOVA) v
novembru 2003 ter dopolnjen in spremenjen junija 2006. Delokrog in pristojnosti
agencije, oblike sodelovanja z drugimi drţavnimi organi ter uveljavljene oblike nadzora
nad njenim delom pa celovito zaokroţi nacionalnovarnostni program, ki ga sprejme
parlament.
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Agencija opravlja svoje delo pod nadzorom zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti,
kar je značilnost sodobno urejenih varnostno-obveščevalnih sluţb v demokratičnih
drţavah.
Razvoj agencije je usmerjen v oblikovanje moderne in dinamične sluţbe, v kateri imajo
pomembno vlogo uporaba sodobnih informacijskih in analitičnih metod in najnovejše
informacijske tehnologije, njeni razvojni oz. strateški cilji pa so obenem naravnani na
strokovni in karierni razvoj zaposlenih, razvijanje primerne organizacijske kulture ter na
varčno in smotrno uporabo materialnih virov.
Sova je samostojna vladna sluţba. Svoje naloge opravlja na podlagi zakona in v skladu
s prednostnimi nalogami, ki jih določi vlada na podlagi nacionalnovarnostnega
programa, sprejetega v drţavnem zboru.
Zakon o Sovi v 2. členu opredeljuje tri osnovne naloge agencije:
1. pridobivanje podatkov,
2. analiza podatkov,
3. posredovanje informacij iz tujine ali v povezavi s tujino.
Delovno področje agencije zajema tako obveščevalno kot protiobveščevalno pa tudi
varnostno razseţnost delovanja.
Na obveščevalnem področju gre za pridobivanje podatkov iz tujine, pomembnih za
zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov drţave. Ker učinkovite
obveščevalne dejavnosti ni mogoče izvajati brez protiobveščevalne podpore in obratno,
se obveščevalno in protiobveščevalno delo v agenciji prepletata tudi na področju
pridobivanja podatkov o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo iz
tujine ali v povezavi z njo ogroţajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost drţave in
njeno ustavno ureditev.
Varnostna dejavnost agencije poteka v sodelovanju s pristojnimi drţavnimi organi in
sluţbami, predvsem tistimi, katerih osnovna dejavnost je skrb za varnostne zadeve v
drţavi. Omenjeno sodelovanje je še zlasti pomembno pri varnostnem preverjanju in
posredovanju podatkov, pomembnih za varnost določenih oseb, delovnih mest,
organov, objektov in okolišev. Vendar je treba pri tem poudariti, da agencija tovrstne
podatke pridobiva pri izvrševanju svojih nalog, s pridobivanjem podatkov iz tujine ali v
povezavi z njo.
Pri opravljanju nalog iz 2. člena ZSOVA agencija sodeluje oziroma izmenjuje podatke
tudi s tujimi obveščevalnimi in varnostnimi sluţbami ter tako prispeva k zagotavljanju
nacionalne in tudi mednarodne varnosti.
Kot je bilo ţe omenjeno, agencija o svojih ugotovitvah obvešča predsednika vlade,
kadar gre za zadeve iz njihove pristojnosti, pa še predsednika republike, predsednika
drţavnega zbora in pristojne ministre, pristojna ministrstva in druge organe drţavne
uprave, ki jim posreduje tudi podatke z njihovega delovnega področja, da bi lahko
predlagali oziroma sprejeli določene ukrepe. Drţavni organi so na zahtevo agencije
dolţni le-tej posredovati podatke in informacije, pomembne za izvajanje njenih nalog.
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• Urad vlade za varovanje tajnih podatkov (UVTP)
Dela in naloge Urada vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljevanju: UVTP) so
opredeljena v Sklepu o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP (Ur. l. RS, št. 6/2002),
v Zakonu o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo) ter v Aktu
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UVTP.
UVTP v skladu z njimi opravlja sledeče poglavitne naloge:
1. Spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih podatkov in skrbi za
razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih
podatkov v drţavnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil
ter v gospodarskih druţbah in organizacijah, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi
podatki.
2. Skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb o
varovanju tajnih podatkov ter na tem področju sodeluje z ustreznimi organi tujih drţav
in mednarodnih organizacij. Skrbi za zagotavljanje varnosti tajnih podatkov v
nacionalnih organih in v tujini ter v zvezi s tem opravlja zlasti naslednje naloge:
- izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
- izdaja varnostna potrdila pravnim osebam,
izdaja varnostna potrdila za sisteme in naprave za prenos, hranjenje in obdelavo tajnih
podatkov,
- potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev za obravnavanje tajnih podatkov s strani
posameznega organa tujim drţavam in organizacijam,
- predlaga varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
katerih predlagatelji niso zajeti v 22. členu Zakona o tajnih podatkih in potrebujejo
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov tuje drţave ali mednarodne organizacije,
- izdaja navodila za ravnanje s tajnimi podatki tuje drţave oziroma mednarodne
organizacije,
nadzoruje izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje tajnih
podatkov tuje drţave oziroma mednarodne organizacije in skladno z ugotovitvami
nadzora izdaja obvezna navodila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so jih
organi dolţni nemudoma izvršiti ter
- izmenjuje podatke z nacionalnimi varnostnimi organi in mednarodnimi organizacijami.
3. Pripravlja predloge predpisov, potrebnih za izvajanje Zakona o tajnih podatkih.
4. Daje mnenje o skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do
tajnih podatkov z Zakonom o tajnih podatkih.
5. Koordinira delovanje drţavnih organov, pristojnih za varnostno preverjanje.
6. Predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov.

89

7. Vodi evidenco:
- dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (22. člen ZTP),
- dovoljenj fizičnim osebam za dostop do tujih tajnih podatkov (43. b člen),
- izdanih varnostnih dovoljenj organizacijam (35. člen ZTP)
- zdanih varnostnih dovoljenj organizacijam za dostop do tujih tajnih podatkov (43. b
člen ZTP)
- začasnih dostopov do tajnih podatkov (30. člen ZTP).
8. Organizira in izvaja usposabljanja s področja varovanja tajnih podatkov.
9. Opravlja druge naloge, ki so določene s predpisi, sprejetimi na podlagi Zakona o
tajnih podatkih.
Poglavitni cilj Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je:
Realizacija sprejetega programa dela UVTP, dokument št. 1535-1-750/067-2005.
• Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki zadevajo
slovensko manjšino v sosednjih drţavah ter slovenske zdomce in izseljence po svetu.
Vzdrţuje stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljenskimi
organizacijami; vzpodbuja njihovo kulturno, prosvetno, gospodarsko in drugo
povezovanje z matično drţavo; organizira posvete, seminarje, natečaje itd.
Prek javnih razpisov zagotavlja finančno pomoč RS za programe in projekte Slovencev
v zamejstvu in po svetu in za sodelovanje z njimi. Urad je zadolţen tudi za spremljanje
in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci
zunaj RS.
V skladu z odlokom o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na:
oblikovanje in izvajanje drţavne politike do Slovencev v zamejstvu in po svetu;
avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih drţavah;
slovenske zdomce in izseljence po svetu;
kulturno, prosvetno, gospodarsko, politično in drugo sodelovanje pripadnikov
avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih drţavah in Slovencev po
svetu z matično drţavo Republiko Slovenijo;
skrb matične drţave Republike Slovenije za ustrezno pravno in zakonsko zaščito
slovenskih skupnosti zunaj njenih meja;
izvajanje finančne podpore organizacijam in dejavnostim Slovencev zunaj
Republike Slovenije;
izvajanje finančne podpore organizacijam civilne druţbe in posameznikom v
Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju povezovanja s Slovenci v zamejstvu
in po svetu ter izvajanje nadzora porabe javnih sredstev v teh organizacijah;
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informiranje, svetovanje in pomoč posameznikom ter organizacijam Slovencev
zunaj Republike Slovenije;
skrb za repatriacijo Slovencev v domovino;
pridobivanje statusa Slovenca brez slovenskega drţavljanstva;
opravljanje drugih nalog, povezanih s posebnimi pravno-statusnimi zadevami
pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih drţavah in
slovenskih zdomcev oziroma izseljencev v Republiki Sloveniji.
• Protokol RS
Protokol opravlja protokolarne zadolţitve ob uradnih obiskih za predsednika RS, za
predsednika Drţavnega zbora RS, za predsednika Vlade RS, za predsednika Drţavnega
sveta RS, za predsednika Ustavnega sodišča RS, za varuha človekovih pravic, za
predsednika Računskega sodišča RS, za ministra za zunanje zadeve RS in za bivšega
predsednika drţave.
Protokol opravlja organizacijsko-tehnično delo in zagotavlja prevajalske storitve ob
obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih drţav in ob obiskih osebnosti RS v tujini ter
izvaja vse druge dejavnosti, ki so določene v Sklepu o določitvi protokolarnih pravil v
RS.
Protokolarni dogodki:
Mednarodni obiski tujih drţavnikov v Republiki Sloveniji:
• šefa drţave,
• predsednika parlamenta,
• predsednika vlade,
• predsednika drţavnega sveta,
• predsednika ustavnega sodišča,
• predsednika vrhovnega sodišča,
• varuha človekovih pravic,
• predsednika računskega sodišča,
• predstavnikov mednarodnih organizacij.
Uradni in delovni obiski:
• predsednika RS,
• predsednika drţavnega zbora RS,
• predsednika vlade RS,
• predsednika drţavnega sveta RS,
Uradni obiski ministrov za zunanje zadeve v RS,
Uradne obveznosti soproge predsednika RS,
Nastopni, poslovilni in delovni obiski diplomatskih predstavnikov pri predsedniku
RS, predsedniku drţavnega zbora, predsedniku vlade in predsedniku drţavnega sveta,
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Predaja poverilnih pisem tujih veleposlanikov predsedniku drţave,
Slovesnosti ob vročanju odlikovanj RS, ki jih podeljuje predsednik RS oziroma
druge osebnosti po pooblastilu predsednika RS,
Podpisi meddrţavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za drţavo,
Sovesnosti ob izrekanju priseg,
Polaganje vencev na spominska obeleţja,
Drţavni pogrebi,
Uradni sprejemi, ki jih prirejajo visoki drţavniki RS,
Proslave in druge prireditve drţavnega pomena,
Protokolarne obveznosti bivšega predsednika RS.
Zanimivo pri sluţbi za protokol je to, da v času nastajanja naloge zaenkrat še nima
vzpostavljene samostojne domače strani, kar bi bilo zelo priporočljivo.
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12.

VLADA IN KOMUNIKACIJE

12.1. KOMUNIKACIJA KOT FUNKCIJA VLADANJA
V dobi mnoţičnih komunikacij je vloga vlade v obveščanju javnosti ena od
pomembnejših sestavin demokratičnega sistema. Toda razvite komunikacijske
tehnologije in delo strokovnjakov za odnose z javnostmi so odprle moţnost načina
komunikacij vlade, ki ni usmerjeno zgolj v informiranje, ampak si prizadeva tudi za
prirejanje informacij in informacijskih tokov potrebam vlade. Vladni odnosi z javnostmi
so zato postali eno najpomembnejših komunikacijskih orodij vlade. Izvršilna oblast naj
bi obstajala zvečine zato, da izvaja zakone in da je njena naloga samo posredovanje,
ne pa oblikovanje informacij, ki izvirajo iz dejanj in programov, ki jih potrjuje
zakonodajna oblast. Izvršilna oblast naj bi skozi zelo omejene kanale samo podajala
informacije, ne da bi pri tem poskušala prepričevati ali voditi, se pretirano truditi za
oceno javnega mnenja ali preverjati odziv javnosti. Toda ta ozko definirana vloga
izvršilne oblasti ne ustreza dejanskemu stanju v komunikacijskih procesih, niti ne
izvrševanju ene najpomembnejših nalog vlade: da opravlja vodstveno funkcijo. Hiebert
pravi, da vlada v vseh svojih segmentih in stopnjah dolguje drţavljanom učinkovito
vodenje, vodenje pa izhaja iz učinkovitega komuniciranja (1981, str. 4-5).
Kaj pa sestavlja učinkovito komuniciranje?
Komuniciranje je proces, sestavljen iz več delov. Če upoštevamo shemo Harolda
Lasswella, predstavljam ga kot pionirja raziskovanja političnih komunikacij: kdo – reče
kaj – skozi katere kanale – komu – s kakšnim učinkom (skica 7) in jo prenesemo na
raven vladnega komuniciranja, dobimo po Hiebertu podobno shemo (skica 8):
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Skica 7 : Lasswellova shema političnih komunikacij
reče kaj

kdo

skozi
kakšne
kanale

s kakšnimi
učinki

komu

Vir: Hiebert (1981: 4)

Skica 8 : Hiebertova shema vladnih komunikacij

politike

strategije

drţavni
uradniki

mediji

reakcije
javnosti

javnost

Vir: Hiebert (1981: 4)
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Hiebert je zato Lasswellovo shemo prenesel tudi na raven vladnih odnosov z javnostmi
in prišel do naslednjih povezav:
Skica 9: Hiebertova shema vladnih odnosov z javnostmi

raziskave
javnosti

določanje
ciljev

oblikovanje
idej

evaluacija
rezultatov

organizacija in
komuniciranje
nalog

Vir: Hiebert (1981: 5)

POVEZAVA MODELOV S PRAKTIČNIMI DOGODKI
Skica 2: npr. kajenje
OLITIKA: škodljivost kajenja
STRATEGIJA:oglaševanje, oddaje o negativnih učinkih kajenja, na cigaretnih škatlicah
napisi »kajenje ubija«
MEDIJI: članki in diskusije na temo o škodljivosti kajenja
JAVNOST: protikadilski lobiji se spopadajo s kadilskimi lobiji
REAKCIJE JAVNOSTI: nekadilci potencirajo ogroţenost zaradi kadilcev
DRŢAVNI URADNIKI: vzgled, inšpekcijske sluţbe, sankcije
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Skica 10 : Hiebertova shema vladnih komunikacij na praktičnem primeru

škodljivost
kajenja

negativno
oglaševanje

vzgled,
inšpekcijesankcije

negativni
članki in
diskusije

nekadilci proti
kadilcem

spopad
kadilskih
lobijev

Vir: lasten.

Skica 3: npr. volilna udeleţba na predsedniških volitvah
RAZISKAVE JAVNOSTI: volilna udeleţba na predsedniških volitvah
OBLIKOVANJE IDEJ: vzpostavitev sloganov in analiza, katere prednosti bi bilo potrebno
pri predsedniškem kandidatu poudariti, kako ga kot ideal pribliţati ljudem
ORGANIZACIJA IN KOMUNICIRANJE NALOG: vzpostavitev volilnih štabov,
strokovnjakov, podpornikov, anketiranje in širjenje dobrih informacij o kandidatu
EVALVACIJA REZULTATOV: pregled dejanskega stanja in segmentiranje rezultatov
DOLOČANJE CILJEV: realizacija zmage predsedniškega kandidata
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Skica 11: Hiebertova shema vladnih odnosov z javnostmi na praktičnem
primeru

volilna
udeleţba

slogani,
analize in
poudarki
prednosti

zmaga

stanje in
segmentiranje
rezultatov

anketiranje,
podporniki,
širjenje
informacij

Vir: lasten.

Določanje ciljev in politik je primarno funkcija vrhovnega javnega managementa, toda
demokratične druţbe ne bi bilo, če ti cilji in politike ne bi odgovarjale potrebam ljudi.
Za definiranje ustreznih ciljev in politik politiki potrebujejo strokovnjake, svetovalce za
odnose z javnostmi, ki jim bodo pomagali razumeti stališča javnosti, njihova mnenja in
interese. Zato pa morajo biti svetovalci za odnose z javnostmi v zadostni meri vključeni
v procese oblikovanja politik, saj je njihovo delo bistveno za celotni proces
komuniciranja. Svetovalci za odnose z javnostmi se lahko učinkovito vključijo v te
procese le, če poznajo ciljne javnosti, torej jih morajo tudi raziskovati, da bodo znali
odgovoriti na vprašanja: katere so njihove javnosti, kako razmišljajo, kaj si ţelijo, kaj
so pripravljene sprejeti. Svetovalci torej morajo poznati cilje in hkrati razumeti javnosti,
da lahko igrajo aktivno vlogo pri oblikovanju idej, kaj narediti, da bo politika razumljiva
in sprejemljiva. Ta kreativna vloga ne obsega samo oblikovanja idej in sporočil.
Vključuje tudi odločitev, kateri medij je najboljši za prenos sporočila. Zato tudi vlada
potrebuje strokovnjake za odnose z javnostmi - podobno kot zasebni sektor ali drugi
deli demokratične druţbe. Hiebert pri tem pride do pomembnega spoznanja, ko obstoj
odnosov z javnostmi poveţe z obstojem demokratične druţbe. Odnosi z javnostmi po
njegovem mnenju v nedemokratičnih druţbah ne morejo obstajati. Pomenijo namreč
legitimno funkcijo samo v tistih druţbah, kjer ima posameznik pravico, da svobodno
izraţa svoje mnenje (Hiebert, 1981, str. 7). Vlada bi bila v deprivilegiranem poloţaju,
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če ne bi imela pravice do komuniciranja kot jo imajo zasebni sektor in mediji. Kajti tudi
vlada se mora boriti za pozornost drţavljanov in mora najti komunikacijske kanale,
preko katerih lahko to uresničuje. Zakoni ji ne zagotavljajo nobenega posebnega
poloţaja, na osnovi katerega bi zapovedovala pozornost do svojih idej, programov in
aktivnosti. Zato ima vlada pravico in dolţnost, da komunicira. Scott M. Cutlip je ta
sistem poimenoval »demokratični sistem javnega informiranja«, gre pa za tesno
povezan sistem, sestavljen iz vseh tistih komunikacijskih elementov in kanalov, prek
katerih se drţavljan seznanja z aktivnostmi vlade in vladi sporoča svoja stališča in
potrebe. Ta "interlocking system" je edini način, da sistem javnega informiranja deluje.
Sistem sestavljajo:
• vlada s političnimi voditelji, drţavnimi uradniki in strokovnjaki za odnose z javnostmi;
• politične stranke, v katerih prav tako delujejo strokovnjaki za odnose z javnostmi;
• skupine političnega pritiska - tudi z osebjem za odnose z javnostmi in
• mediji (Cutlip, 1981, str. 24).
Vsak od teh elementov predstavlja pomembno integralno funkcijo v demokratičnem
procesu iskanja konsenza ter vzpostavljanja ravnoteţja. Tisto, kar nastane kot javna
podoba tega sistema, je rezultat prepletanja in interaktivnih procesov vseh sestavin
sistema javnega informiranja. Cutlipova definicija prepletenosti priznava vladne odnose
z javnostmi za bistveni element učinkovitega vladanja: drţavljani morajo biti informirani
s strani vlade, kaj se dogaja v njej, kajti brez obveščenih in aktivnih drţavljanov bi
lahko drţavni uradniki hitro izgubili stik z dejanskimi potrebami in interesi volivcev.
Vladne komunikacije so pomembne, ker omogočajo drţavljanom boljši nadzor nad
vlado. Z razširitvijo vladnega aparata in tehnoloških moţnosti za komunikacije so
narasli tudi interesi vlade, da s komunikacijo čim več drţavljanov prepriča o pravilnosti
svojega ravnanja. Prenos informacij je s tem postal pomembno orodje v rokah politike,
kar je povzročilo tudi nevarnost, da vlada komunicira z ljudmi samo tiste vsebine, ki so
v podporo njeni politiki, druge, ki bi ji lahko škodovale ali pokazale njeno
nesposobnost, pa zamolči. Moţnosti za takšno zlorabo oziroma manipulacijo je izjemno
veliko.
Razprava o pomembnih temah na relaciji vlada - javnost je moţna le, če je javnost
informirana o tem, kaj in kako dela vlada in kaj načrtuje. Če torej vlada dela tajno in
ne informira o svojem delu, ali pa objavlja le izbrane informacije, spodkopava razpravo
o javnih zadevah in posredno vpliva na mnenje v javnosti in v končni fazi na volilni izid.
Kajti tisto, česar vlada ne pove, je velikokrat enako pomembno kot tisto, kar pove, zato
je prikrivanje informacij oziroma označevanje dokumentov in vsebin za tajne, lahko
zelo pomembno komunikacijsko orodje. Torej je potrebno na nek način izsiliti od vlade,
da govori, komunicira. V tem segmentu se srečata pravica drţavljanov do
obveščenosti, »do vedeti« in dolţnost vlade, da obvešča in komunicira.
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12.2. VPLIV TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA NA VLADNE KOMUNIKACIJE
Medtem, ko večina avtorjev govori o pozitivnem učinku razvoja tehnologij na
komunikacijske procese v vladi (Baker, 1997, Cutlip, 2000, Kernell, 1997), je po
mnenju Marka G. Yudofa tehnološki razvoj poslabšal poloţaj javnosti v odnosu do vlade
in njenih institucij. Govori o tem, da lahko tehnologija privede do izgube skupnostnega
občutka, kar potem povzroči, da se javnost identificira s posredniškimi institucijami in
njenimi idejami. Yudof pravi temu spopad med tehnologijo in liberalizmom, ki je
politične narave. Ali lahko hkrati obstajajo napredne tehnologije in individualne
svoboščine? Pri tem je raziskoval odnos med vladajočo večino, liberalizmom in
tehnološkimi inovacijami. Politični pomen tehnologij je v tem, da si drţavni uradniki z
njihovo pomočjo pridobijo boljše in večje sposobnosti pri ohranjanju vladajočih pozicij
in pri pridobivanju podpore za svojo politiko, laţje pa dominirajo tudi v razpravah o
javno pomembnih vsebinah. Tehnologija je sicer etično nevtralna, toda neetični
voditelji si jo lahko prilastijo in izkoriščajo v prid lastnim interesom.
Nova kritična variabla, o kateri govori Yudof, je materialna moč, ki jo ima v rokah
oblast, ko dominira nad javnostjo. Po njegovem je ta moč v spopadu z nematerialnim z ideologijo liberalizma in tudi demokracije. Po drugi strani pa je treba priznati, da je
pri komunikacijskih procesih v vladi z razvojem tehnologije več pozitivnih učinkov, saj
vlada deluje le, kadar ima podporo. Na tem mestu pa je vse odvisno tudi od sodobnih
prijemov, ki jih prinaša tehnološki razvoj. Torej kljub temu, da ima internet kot
sredstvo političnega komuniciranja številne prednosti in slabosti, mnogi avtorji
poudarjajo, da prednosti preseţejo slabosti.
Pomembnejše vlade z namenom večje demokratizacije v svoje E-vladne aktivnosti
vključujejo informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Ta trend zahteva vzpostavitev
ţelenih rezultatov in ciljev, ki bodo odločilni pri razvoju tovrstnih prizadevanj. Večina
sodobnih raziskav demokratičnih, političnih in vladnih vplivov na IKT je osredotočena
na:
- raziskovanje online javne sfere in moţnosti za posvetovalno demokracijo,
kakršno omogoča splet
- E-parlamentom; tovrstnih raziskav je sicer malo, vendar so pomembne
- Potrebe uporabe za informiranje v razvoju E-vlade
Na splošno so revolucionarna pričakovanja, ki jih je v mnogih dejavnostih ustvarilo
obdobje interneta in podjetij »dotcom« zameglila evolucijske procese, ki dejansko
potekajo. Prihodnost demokracije in E-vlade se bo določala z razvojem z raziskavami
podprtih smernic, ki bodo vključevale najboljše recepte za E-demokracijo in opombe
glede regionalnih in kulturnih specifičnosti. Te smernice, če jih bodo uporabljali v
demokratične namene, bodo pomagale izpolniti ţelje drţavljanov po bolj smiselnem in
učinkovitem participativnem vodenju. Med demokratične cilje, ki morajo biti povezani s
prizadevanji in prakso za E-vlado, sodijo:
- zaupanje in odgovornost
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-

legitimnost in razumevanje
zadovoljstvo drţavljanov in storitve
doseg in nepristranski dostop
učinkovito predstavljanje in sprejemanje odločitev
sodelovanje z vnosom informacij in razpravo
angaţiranost in razprava

Uporaba IKT, kot je navedeno v Deklaraciji Zdruţenih narodov ob prehodu v novo
tisočletje (United Nation`s Millennium Declaration), za pospeševanje »demokratičnega
in participativnega vodenja na osnovi volje ljudi«, lahko vodi do bolj dostopne in
učinkovite vlade. Poleg tega uporaba IKT ţe tudi sama po sebi namiguje na reformo in
dinamiko, ki se razlikujeta od avtomatizma ali siceršnje reforme obstoječih storitev.
Potencialna korist IKT v participativni demokraciji narašča po vsem svetu. Vsak dan po
vsem svetu vse več drţavljanov uporablja internet. Vsak dan je več takih, ki internet
uporabljajo tudi v politične namene in za namene skupnosti. Vsak dan kaka vlada doda
novo online značilnost, ki je bila oblikovana, da bi bolj povezala vlado in drţavljane.
Čeprav ta potencial narašča, pa je realnost še vedno taka, da se izkušnje večine ljudi in
vlad spreminjajo le v majhni meri. Če so drţavljani in vlade zaenkrat s trenutnim
stanjem demokracije zadovoljni, je čutiti le majhno stopnjo spodbude, ki bi pospešila
napore in povečala prizadevanja za izbolšanje vodenja in sodelovanja drţavljanov.
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13.

POLITIČNO KOMUNICIRANJE

Kaj je politično komuniciranje? Odgovorov na to vprašanje je več. Za nadaljnje
razmišljanje o političnem komuniciranju je potrebno najprej opredeliti sam pojem
političnega komuniciranja in ga dovolj jasno razmejiti od drugih pojmov. Politično
komuniciranje je ena izmed podvrsti komuniciranja. Tudi o pojmu komuniciranja, kot o
mnogih drugih pojmih v znanosti, ne obstaja soglasje glede definicije. Komuniciranje
na najsplošnejšem nivoju lahko definiramo tako, kot ga pojmuje Kripendorf (1969):
komuniciranje je proces prenašanja struktur med dvema deloma sistema, ki ga je
mogoče identificirati v prostoru in času. Pri tem je potrebno vedeti, da teorija sistemov
pojmuje tudi dele sistema kot sisteme, tako da lahko del sistema pomeni tako
organizacijo ali skupino kot tudi posameznika itd. Vendar se bom v svojem delu omejila
na podvrsto komunikacije, na človeško komuniciranje, kot ga pojmuje F.Vreg (1990):
Človeško komuniciranje je tisto komunikativno delovanje, ki se dogaja v okviru
socialnega delovanja (str.20). Je simbolno posredovana interakcija (str.21).
Komuniciranje je proces "posredovanja" pomenov med bitji, je prenos sporočil med
komunikacijskimi partnerji (str.21). Politično komuniciranje pa je podvrsta človeškega
komuniciranja, ki se dogaja v povezavi s politiko. Pod pojmom politika razumemo
predvsem dejavnosti, ki so povezani z dejavnostjo drţave, za postopke, procese in
subjekte, ki so z drţavo povezani. Gre torej za komuniciranje, ki je del in temelj
političnega procesa. Pomenski obseg tega pojma je širok in vseh njegovih pomenov ni
mogoče obravnavati ločeno, zato bom izpostavila le najbolj značilne oblike političnega
komuniciranja, ki pa so seveda le kategorije, ki so arbitrarno postavljene in v realnosti
ne obstojijo v čisti obliki. Te kategorije navajam v kronološkem vrstnem redu.
Začenjam s politično propagando in političnim marketingom, kot najpogostejšima
pojavnima oblikama političnega komuniciranja, nadaljujem pa s komunikativno
interakcijo ter kot zadnjo obliko predstavljam pranje moţganov. Za razumevanje razlik
med njimi, je potrebno najprej spoznati nekaj duševnih temeljev človekovega
delovanja, ki so osnova za razlikovanje med temi oblikami, kajti brez vedenja o razlikah
med pojmi kot so stališče, mnenje ipd., ne moremo graditi in razumeti nadaljnje
razlage. Tudi pomen teh pojmov je arbitraren in brez njihovega definiranja ni mogoče
graditi naprej.
PSIHOLOŠKI TEMELJI ČLOVEKOVEGA DELOVANJA
Osnova za čIovekovo delovanje leţi v zapletenih strukturah, ki kot neodvisne
spremenljivke določajo podlago za človekovo delovanje. Take strukture so stališča,
mnenja, prepričanja,... Najpomembnejša med njimi so stališča. Te strukture so
sestavljene iz treh komponent (Pečjak, 1994 in Ule-Nastran, 1994:
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1. Spoznavna (kognitivna, intelektualna) komponenta, ki vsebuje sodbe, znanja in
argumente o nekem objektu (osebi, dogodku, situaciji, predmetu).
2. Čustvena (emotivna, evalutivna) komponenta so občutja (čustva) in ocenjevanje
(pozitivno, negativno) objektov.
3.Vedenjska (konativna, aktivnostna, dinamična) komponenta je teţnja ali dispozicija
posameznika, da deluje na določen način.
Tako stališča lahko opredelimo kot: pridobljene, relativno trajne in trdne strukture
pozitivnih in negativnih čustev, vrednostnih sodb in reagiranj do nekega objekta
(Psihološki besednjak 1992, po Pečjak, 1994, str. 12l ). Vsebujejo vse tri komponente,
med katerimi je tesna povezanost, ki pa ni popolna. Od samih stališč in razmer, v
katerih se pojavljajo, je odvisno, katera komponenta bo bolj poudarjena (npr.
posameznik lahko reagira drugače kot čuti) (Ule-Nastran, 1994). Če je objekt stališča
oseba in je poudarjena spoznavna (kognitivna) komponenta, govorimo o stereotipu.
Stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih dejstvih, govoricah, imenujemo predsodki.
Razlika do sorodnih pojmov (Ule-Nastran, 1994):
-Prepričanje je zasnovano predvsem na spoznavni (intelektualni) komponenti, stališče
pa na spoznavni, čustveni in vedenjski. Ko govorimo o prepričanju se sklicujemo na
dejstva, argumente. Prepričanja so lahko zasnovana na predpostavki, da obstajajo
argumenti zanje, čeprav v resnici logičnih argumentov nimamo. V tem primeru
govorimo o verovanju ali celo praznoverju.
-Mnenje je predvsem bolj specifično od stališča in bolj nestabilno oziroma laţje
spremenljivo. Mnenja predstavljajo konkretizacijo stališč oziroma manifestacijo stališč v
konkretnih situacijah. Po Eysencku (1954) pa stališča predstavljajo integracijo mnenj;
večjih mnenj o nekem objektu ali situaciji privede do oblikovanja stališča o tem objektu
ali situaciji.
-Vrednota je predvsem ideja ali situacija, ki predstavlja nekaj pozitivnega, zaseljenega,
nekaj za kar se je treba zavzemati. Vrednote so pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih
visoko cenimo, za katere se v ţivljenju zavzemamo in k čemur teţimo. Vrednote so na
primer svoboda, čovekove pravice, demokracija. So splošnejše od stališč in so lahko
izvor mnogih stališč. Svoboda je npr. vrednota, ker je lahko osnova in je sestavljena iz
cele vrste stališč, npr. do svobode govora, gibanja, izbire načina ţivljenja, izbire
partnerske skupnosti itd.
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Po Fishbeinovem modelu lahko predvidimo obnašanje posameznika iz poznavanja
njegovih stališč, če poznamo zraven še socialne razmere, v katerih se bo to obnašanje
odvijalo (Ule-Nastran, 1994):

Skica 12: Fishbeinov model predvidevanja obnašanja posameznika iz
poznavanja njegovih stališč (Gergen, 1986, str. 188)
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Vir:Ule-Nastran1994, str. 140
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VEDENJE

OBLIKE POLITIČNEGA KOMUNICIRANJA
POLITIČNA PROPAGANDA
Ko sliši besedo propaganda, večina ljudi najprej pomisli na Goebbelsa in njegovo
delovanje med drugo svetovno vojno, nekaterim beseda zveni celo nekoliko rusko,
skratka poveţejo jo z ideološko indoktrinacijo v totalitarnih druţbah. Pa vendar,
Goebbels ni bil prvi, bil je samo verjetno najbolj neusmiljen praktik, ki se ni ustavil pred
ničemer (čeprav bi mu v bivših socialističnih drţavah hitro našli tekmece). Prvi je bil
papeţ Urban VIII, ki je ţe leta 1626 ustanovil »Sacra congregatio Cristiano nomini
propaganda« (Šliber (1992)). Sama beseda pa izvira iz latinskega pro-pago: razploditi,
raztegniti. V Slovarju tujk (Bunc, 1967) je beseda opredeljena kot: načrtno širjenje
naukov in načel. Tukaj navajam nekaj opredelitev propagande, ki sem jih izbrala ker
konvergirajo v neko skupno točko, deloma pa tudi naključno:
K. Young:
Propaganda je širjenje idej, misli in stališč, tako da ostane cilj takšnega delovanja
poslušalcu ali gledalcu prikrit (Šliber, 1992, str 6).
G. A. Miller:
Propaganda je poskus vplivati na druge v smeri nekega določenega cilja, tako da
delujemo na njihovo milšjenje in občutke (Miller, 1976).
F. Vreg:
Propaganda je oblika komuniciranja, s katero komunikatorji ali skupine zavestno,
namensko, načrtovano in organizirano oblikujejo propagandne projekte in sporočila
(simbole in ideologeme), s katerimi oblikujejo in nadzorujejo mnenja in stališča ciljnega
občinstva oziroma vplivajo na spremembo njihovih stališč. Je širjenje miselnih vzorcev
s pomočjo mnoţičnih medijev (Vreg, 1992)
I. Šiber:
Propaganda je namerno in načrtovano delovanje v smeri spreminjanja in nadzorovanja
stališč, z namenom ustvariti podlago za določen način vedenja.
V okvir političnega komuniciranja pa lahko uvrstimo eno izmed podvrsti propagande politično propagando, ki se odvija v zvezi s politiko (poznamo še ekonomsko
propagando)

VRSTE POLITIČNE PROPAGANDE
Politična propaganda se ponavadi na podlagi uporabe resničnih/neresničnih informacij
oziroma na podlagi uporabe resnic/laţi in na podlagi točnosti navajanja vira deli na
belo, sivo in črno (Jowett, O'Donnell, 1992, str 8.):
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-bela propaganda je zasnovana na informacijah, ki so v večini resnične. Vir
informacije je točno naveden. Taka propaganda temelji na uporabi dejstev, s pomočjo
katerih poskuša prepričati ljudi v upravičenost določene politike. Čeprav so ta dejstva
blizu resnici, je treba vedeti, da poskuša taka propaganda prepričati občinstvo, da je
sporočevalec "good guy" (ali dober fant po slovensko) z najboljšimi idejami in najboljšo
politično ideologijo. Bela propaganda poskuša ustvariti predstavo o kredibilnosti
(zanesljivosti) vira, kar bi lahko v prihodnosti sluţilo v druge namene. K taki propagandi
po navadi štejemo drţavne proslave s prekipevajočim patriotizmom in regionalnim
šovinizmom, komentarje mednarodnih športnih dogodkov itd. Prav tako spadajo v to
kategorijo razne matematične naloge, kjer se računajo obresti, zasluţek... in se skozi to
legitimizira obstoječi druţbeni red. Za to vrsto propagande so značilna pretiravanja in
napihovanje dejstev.
-siva propaganda je zasnovana na prilagojenih resnicah in se v sodobnem času
največ uporablja. Vir informacije je lahko pravilno naveden, ali pa tudi ne, informacija
je nezanesljiva. Npr.: Pitje alkohola je zdravju škodljivo - ta stavek je resničen, če gre
za večje količine popitega alkohola, kozarec vina pri kosilu pa je celo priporočljivo
popiti, vendar propaganda tega ne pove, zato da doseţe večji učinek. Drug primer je
npr. trditev iz časa volitev 92': odprli bomo 100000 novih delovnih mest. Trditev lahko
imamo za resnično, ker je sporočevalec res nameraval odpreti 100000 novih delovnih
mest, vendar pri tem ne smemo pozabiti, da ni nikjer napisano, v kolikšnem času bodo
ta nova delovna mesta nastala, nikjer ne piše, da lahko ta "nova" delovna mesta le
nadomestijo izgubljena "stara" in je lahko končni učinek za delavce celo manjše končno
število delovnih mest... Lahko pa seveda to trditev obravnavamo kot laţno, ker vsakdo,
ki ve kaj o ekonomiji, ve, da v drţavi z dvema milijonoma prebivalcev preprosto ni
mogoče v štirih letih odpreti 100000 novih delovnih mest.
-črna propaganda je povezana z uporabo laţi, z manipuliranjem z dejstvi, z uporabo
vseh sredstev za dosego cilja. Navajajo se laţni viri, informacije so laţne, izmišljene in
varajoče. Eden izmed pogojev za praktično uporabo take propagande je onemogočen
dostop do drugih informacijskih virov, kar je moţno doseči le v zelo zaprti druţbi in na
kratek rok (bolj je sistem zaprt, dalje jo je mogoče vzdrţevati). Primera take
propagande sta nacistična nemška in stalinistična ruska, pa tudi srbska in hrvaška iz
zadnjega časa., prav tako pa je primer črne propagande tudi Zalivska vojna oz.
poročanje medijev o njej (predvsem CNN).
V današnjem času se veliko uporablja ti. propaganda za druţbene cilje, kjer se s
pomočjo propagande (večinoma je to siva propaganda) poskuša doseči nek za druţbo
pomemben cilj, npr. zmanjšanje števila smrtnih nesreč na cestah, preprečevanje
zasvojenosti z mamili, odvračanje od kajenja.... Pri teh akcijah gre za čiste
propagandne akcije, kjer se uporabljajo vsi triki iz arzenala sive (pa tudi črne in bele)
propagande. Velikokrat pa se takšne akcije sprevrţejo v populariziranje določenih
politikov, tak primer lahko najdemo v bliţnji preteklosti pri razpravi o t.i. kadilskem
zakonu. Tako se uporablja blatenje nasprotnikov - poimenovanje tobačni lobi za tiste,
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ki nasprotujejo drastičnemu omejevanju kajenja, namigovanja o podkupninah s strani
tobačnih tovarn; kadilce se stigmatizira in postavlja v podobno vlogo, kot so jo imeli
Ţidje med drugo svetovno vojno; izvajajo se oglaševalske akcije, ki se jim ne
zoperstavlja nikakršna protipropaganda; izvaja se propaganda skozi šolski sistem; brez
argumentov se predstavlja kajenje kot vzrok mnogih smrti (v resnici obstaja mnogo
dokazov proti tem trditvam), kar je tipična siva propaganda; zlorabljajo se otroci, ki
npr. protestirajo proti kajenju, pišejo gesla... - (sami se tega gotovo ne bi spomnili),
itd.
POLITIČNI MARKETING
Ker pojem politični marketing izhaja iz pojma marketing, je treba najprej definirati ta
pojem.
Leta 1960 je American Marketing Association (AMA) definirala marketing kot: "izvajanje
poslovnih dejavnosti, ki usmerjajo tok dobrin in storitev od proizvajalca do potrošnika
ali uporabnika. (Hunt in Shelby, 1976, str. 17-28) Leta 1969 sta Kotler in Levy
opozorila, da je potrebno definicijo razširiti, tako da bo vsebovala tudi neposlovne
prvine - politiko, cerkve itd. (Hunt in Shelby,1976, str. 17-28). Nove definicije so se
osredotočile na idejo transakcije, dokler niso končno prišli do naslednje definicije
marketinga :
"dejanja oseb, ki so narejena z namenom povzročiti odziv pri drugih osebah, za dosego
nekega določenega druţbenega cilja" (Hunt in Shelby, 1976, str. 17-28).
M. Bongrand (Bongrand, 1986, str. 117), pa ga opredeli kot:
Zbir tehnik, ki imajo za cilj prilagoditi proizvode tako, da jih bo trţišče sprejelo, z njimi
seznaniti potrošnike, ustvariti razlike v primerjavi s tekmeci in s kar najmanj sredstvi
optimizirati dobiček pri prodaji.
Politični marketing pa je opredeljen kot eno izmed področij marketinga oziroma kot
metode 'navadnega' marketinga prenesene v politiko. Tako opredeljujejo avtorji
politični marketing na naslednje načine (izbrala sem nekaj tipičnih predstavnikov):
D.David (David et. al., 1978):
Politični marketing je dejavnost, ki ima za cilj čim večje število aktivistov, denarnih
dohodkov in pristašev neke stranke, programa ali kandidata, tako da uporablja vsa
sredstva, ki so nujna za dosego zastavljenega cilja v funkciji zadovoljitve zahtev
javnega mnenja.
Šliber (Šliber,1992, str. 83):
Politični marketing je vseobsegajoč, zapleten proces raziskovanja trţišča (struktur
potreb in interesov, vrednostnih usmeritev, strahov in upov); ustvarjanja lastnega
političnega proizvoda in njegovo prilagajanje političnemu trţišču; ter proces vplivanja
na trţišče, da bi bil zanj 'politični proizvod' sprejemljiv.
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B. Spahič (Spahič, 1990, str. 65):
Politični marketing je zbir analitičnih, ustvarjalnih in načrtovalnih akcij, s katerimi
politični subjekt poskuša pridobiti kar največjo mogočo podporo pristašev in široke
javnosti za čim uspešnejšo dosego političnih ciljev, uresničitev političnega programa ali
preprosto, za osvojitev oblasti na parlamentarnih volitvah, s hkratnim zagotavljanjem
materialnih temeljev svojega delovanja.
M. Bongrand (Bongrand, 1986, str. 117):
Politični marketing je zbir tehnik, ki imajo za cilj povečati primernost kandidata za
določeno skupino moţnih volilcev, da ga pribliţajo čim večjemu številu volilcev, da
vsakemu volilcu prikaţejo vidno razliko v primerjavi z drugim kandidatom ali
nasprotnikom in da s čim manjšimi sredstvi pridobijo čim več oglasov, ki so pomembni
med kampanijo.
Opozorim pa naj na to, da nekateri avtorji kategorijo, ki jo tukaj imenujem politični
marketing, imenujejo drugače. Tako Jowett in O'Donnell poimenujeta to kategorijo
prepričevanje (Jowett in O'Donnell, 1992), kar jo v bistvu zelo dobro karakterizira,
vendar je izraz politični marketing mnogo bolj razširjen, zato ga uporabljam tudi sama.
Podobno, kot se propaganda razdelili na črno, sivo in belo, lahko tudi marketing
razdelimo na podvrste. Klasifikacijo so razvili Shet, Gardner, Garett (1988), str. 20, po
Jančič ,1990:

Skica 13: Ekonomska in neekonomska perspektiva

EKONOMSKA PERSPEKTIVA

NEEKONOMSKA PERSPEKTIVA

AKCIJSKA
PERSPEKTIVA

INTERAKCIJSKA
PERSPEKTIVA

I
-Blagovna
-Funkcijska
-Regionalna

III
-Institucionalna
-Funkcionalistična
-Upravljalska

II
-Behavioristična
-Aktivistična
-Makromarketinška

IV
-Organizacijskodinamična
-Sistemska
-Druţbeno-menjalna

Vir: Shet, Gardner, Garett ((1988), str. 20, po Jančič (1990))
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Iz komunikološkega stališča je pomebna predvsem razlika med AKCIJSKO perspektivo
in INTERAKCIJSKO perspektivo, medtem ko delitev ekonomsko/neekonomsko tukaj ni
toliko pomembna. Posebej bi izpostavila iz teh perspektiv šolo DRUŢBENE MENJAVE, ki
jo nekateri imenujejo kar nova marketinška paradigma. Ta šola temelji na
enakopravnih menjavah dveh partnerjev v odnosu. In v tej točki se politični marketing
popolnoma pribliţa pojmu komunikativne interakcije, s katerim se delno prekriva. Zato
bom izpostavila tri paradigme:
-Akcijsko, kjer se marketing pribliţa propagandi, kjer menjave delijo na delni
vsiljenosti, kjer sporočevalec skuša vsiliti sprejemalcu svoja mnenja. Bistvena stvar, ki
pa to obliko marketinga loči od propagande, je nezmoţnost vplivanja na globje
kognitivne strukture, kot so mnenja, stališča. Ta paradigma temelji predvsem na akciji
sporočevalca, sprejemalec je pasiven.
-Interakcijsko, kjer postane sprejemalec aktiven, aktivna sta tako sporočevalec kot
sprejemalec, vendar je vseeno aktivnejši sporočevalec, ki tudi poseduje določena
znanja, kako sprejemalca v toku interakcije prepričati v svoj prav. V osnovi je še vedno
namen sporočevalca vsiliti nekaj sprejemalcu, vendar to, kar poskuša sprejemalcu
vsiliti, prilagaja sprejemalcu. Preko raziskav "trţišča" (volilcev), poskuša proizvod tako
prilagoditi, da bo sprejemalcem všeč, da ga bodo ti sicer prostovoljno, pa še vedno
zaradi sporočevalčeve spretnosti, sprejeli. Ta komunikacija je torej še vedno delno
vsiljena.
-Druţbeno-menjalno, kjer menjava temelji na ENAKOPRAVNOSTI PARTNERJEV, kjer
sta po izvršeni menjavi oba zadovoljna, ker sta oba nekaj pridobila. V političnem
marketingu bi tako menjavo lahko predstavljala menjava med volilcem in politikom
(glas se menja za lepšo prihodnost), kjer politik tudi v resnici 100% izpolni svoje
obljube. Oba, volilec in politik s tem pridobita, v nasprotju s prejšnjo paradigmo
(interakcijsko), kjer politik ţe od začetka ve, da ne bo mogel izpolniti svojih obljub in
tako delno manipulira s svojimi volilci in zato volilec nekaj obljubljenega plačila izgubi.
Zraven političnega marketinga in politične propagande je mogoče v model uvrstiti tudi
idealno (in v realnosti neobstoječo, utopično) obliko političnega komuniciranja popolno dvosmerno komunikacijo ter njeno popolno nasprotje, (prav tako v realnosti
neobstoječo, ki pa se ji pranje moţganov skoraj popolnoma pribliţa) popolno
enosmerno komunikacijo.

POPOLNA DVOSMERNA KOMUNIKACIJA
Popolna komunikacija je nov pojem, ki ga navajam zaradi pomenskega ločevanja,
predstavlja pa, enako kot ostale oblike političnega komuniciranja, neko idealno obliko,
ki jo je v realnosti nemogoče doseči. V komunikološki teoriji je pojmu popolne
komunikacije najbliţje pojem komunikativne interakcije. Popolna komunikacija je v
svojem bistvu do skrajnosti izpeljana komunikativna interakcija. Je popolno strinjanje o
neki zadevi med vsaj dvema komunikacijskima partnerjema. Mirjana Nastran-Ule
omenja obstoj takšne zveze z naslednjimi besedami (Ule-Nastran, 1993, str. 67):

108

Posebej intenzivne oblike vzajemnosti spremlja občutek in čustvo partnerjev, da "je
drugi njegov lasten del" ali "sestavina njegovega jaza", tako da vse, kar se dogaja
partnerju, občuti enako ali še bolj intenzivno on sam. Primer za to je npr. odnos
matere do novorojenčka. Tak intenziven odnos opevajo poeti vseh jezikov kot najvišjo
obliko odnosa, ki jo lahko doţivimo ljudje. Zato ni čudno, da je našel svoj izraz tudi v
religiji oz. v izrazih religioznih izkustev vseh verstev; ko bog postane v zavesti mistika
del njega samega in on sam del boga.
Gergen pravi dobesedno takole:
To je stopnja popolne unije partnerjev (Gergen,1986, str. 112).
Komuniciranje je izmenjavanje informacij med sporočevalcem in sprejemalcem zaradi
medsebojnega sporazumevanja. S komuniciranjem se torej izpoljnjuje teţnja, da po
komunikacijskih kanalih prenesena informacija izzove enako razumevanje (pojmovanje)
danega pojava ali dejanja pri sprejemalcu, kot ga ima sporočevalec, enega
najučinkovitejših dokazov pa ponuja sistemska teorija.
Če si dva posameznika predstavljamo kot popolnoma ločena od okolja, predstavljata
vsak zase element sistema, skupaj pa oblikujeta zaprt sistem. V procesu popolne
komunikacije se torej vzpostavi enako mišljenje (razumevanje, pojmovanje) o neki
zadevi pri obeh (ali vseh, če jih je več) komunikacijskih partnerjih. Ker govorimo pri
tem o politični komunikaciji, gre pri tem za dosego enakega mišljenja o neki politični
zadevi. Bistveno pri tem pa je, da gre za prostovoljno sodelovanje v komunikaciji, ki
temelji na enakopravnosti komunikacijskih partnerjev. Končni rezultat komunikacije je
mnenje (ali v bolj poglobljeni in dolgotrajni tudi stališče) o neki zadevi, ki je rezultat
interakcije med partnerjema. To mnenje oba partnerja sprejmeta za svoje in tako
vzpostavita enakost v mišljenju o neki zadevi.
Skica 14: Začetno In Končno Stanje V Popolni Dvosmerni Komunikaciji:

A

B

Vir: lasten.
Skica 15: končno stanje v popolni dvosmerni komunikaciji:
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AB

AB'

Vir: lasten.

KOMUNIKATIVNA INTERAKCIJA
Komunikativna interakcija je komunikativno delovanje (najmanj dveh) komunikativno
kompetentnih partnerjev, ki skušata dosegati (spo)razumevanje (Vreg, 1992, str. 28).
Po Habermasu
(1988), po Vreg (1992), so komunikativno kompetentni tisti
komunikacijski partnerji, ki obvladajo naslednje zahteve po veljavnosti:
- zahteva po razumljivosti - govorec mora stavke oblikovati tako, da bodo glede na
slovnične norme in izraze razumljivi tudi sprejemalcu
- zahteva po propozicionalni resnici - govorec mora govoriti o tistem, kar je realno
obstoječe za oba partnerja
-zahteva po pravilnosti - izjava mora biti pravilna glede na druţbeno oziroma
intersubjektivno priznane norme in vrednote
-zahteva po resnicoljubnosti (iskrenosti)
Komunikativna interakcija lahko poteka le v idealnih pogojih za komuniciranje, ki se po
Habermasu imenujejo idealna govorna situacija. Idealno govorno situacijo označuje
naslednje:
1.vsi udeleţenci imajo enake moţnosti, da izbirajo in izvajajo govorna dejanja;
2.vzpostavljena mora biti enakopravna porazdelitev moţnosti, razlag, trditev, pojasnil
in opravičil ter utemeljevanja zahtev po veljavnosti;
3.govorci ne smejo slepiti niti sebe niti drugih o svojih namerah (intencijah);
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4.samo govorcem je dopuščeno, da imajo kot komunikatorji enake moţnosti uporabiti
reprezentative (Habermas in Luhmann, 1971, po Vreg (1990).
Takšna govorna situacija pa je nemogoča, utopična kar je pojasnil ţe A. Gouldner
(1976).
V idealni komunikacijski interakciji ni moţna enostranska intencionalnost (namenskost).
Komunikativno delovanje je uresničeno takrat, kadar je sprejemalec pripravljen
sporočilo sprejeti (razumeti), kadar ţeli s partnerjem deliti pomen sporočila in se nanj
odzivati. Tako je vzpostavljena dvostranskost - recipročnost komunikacijskega
dogajanja. Komunikativna interakcija je dvostranski recipročni proces, je proces
vzajemnega prevzemanja vlog in predpostavlja obojestransko razvijanje pričakovanj
oziroma medsebojno odvisnost pričakovanj (Vreg,1992, str. 28). Komunikativna
interakcija vodi do doseganja konsenza, doseţenega v dialogu. Za dosego resničnega
konsenza bi morali partnerji popolnoma izključiti iz razprave svoje osebne,
nacionalne,... interese, kar pa se seveda ne ujema z resničnostjo.

POPOLNA ENOSMERNA (VSILJENA) KOMUNIKACIJA
Popolna enosmerna (vsiljena) komunikacija je proces, v katerem en (ali več)
komunikacijski partner drugemu (ali drugim) vsili svoje mišljenje o neki (politični)
zadevi. Drugi partner to mišljenje sprejme za svoje in se ne zaveda, da mu je bilo
vsiljeno. V realnosti se je tej obliki skoraj do popolnosti pribliţalo stanje
komunikacijskih partnerjev po izvedenem postopku ti. pranja moţganov. Ta proces
temelji na neprimerlijivo večji moči sporočevalca, nasproti sprejemalcu, katerega moč
je skorajda nična. sprejemalec kot subjekt izgine, postane popoln objekt, s
katerim lahko pošiljalec upravlja po svoji volji. Sporočevalec "dresira"
sprejemalca tako dolgo, da ta ne samo ravna tako, kot sporočevalec od njega
pričakuje, temveč to počne po svoji volji, sporočevalec je namreč popolnoma spremenil
njegovo kognitivno strukturo (stališča, mnenja, kognitivno mreţo...) in jo sprojektiral
po svojih ţeljah. Po koncu procesa popolne enosmerne (vsiljene) komunikacije,
sprejemalec sprejme, kar mu je sporočevalec vsilil, sporočevalec pa ne prevzame od
sprejemalca nobene povratne informacije.
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Skica 16: Začetno stanje v popolni enosmerni (vsiljeni) komunikaciji:

A

B

Vir: lasten.

Skica 17: Stanje po končani popolni enosmerni (vsiljeni) komunikaciji:

A

A'

Vir: lastna spoznanja
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PRANJE MOŢGANOV
Pranje moţganov je do popolnosti izvedena propaganda oziroma, do skrajnosti
pripeljana enosmerna politična komunikacija. Zaradi posebnih pogojev, ki so potrebni
za izvajanje pranja moţganov se lahko izvaja le na omejenem številu ljudi v posebnih
pogojih (omejeno gibanje - Goli otok, zapori, taborišča itd.). Uporablja vsa klasična
načela propagande, ki se jim pridruţi še nasilje nad sprejemalcem v vseh svojih oblikah
(fizično, fiziološko, psihološko).
E. Schein je izprašal veliko bivših ujetnikov in ugotovil, da pranje moţganov temelji na
štirih točkah:
1. Na ponavljanju. Zasliševalci so ponovili eno in isto vprašanje ali trditev tudi
tisočkrat. Podobno je moral ujetnik tisočkrat odgovoriti z istimi besedami.
2. Na postopnem dviganju zahtev. Sprva so bile zahteve dokaj nepomembne, npr.
priznanje tatvine kruha, kasneje pa so prišle na vrsto pomembnejše. Ujetniki so morali
priznati vse mogoče zločine, npr. sodelovanje pri pokolih.
3. Na aktivni udeleţbi. Vodstvo se ni zadovoljilo s tem, da so ujetniki pasivno poslušali
obtoţbe, morali so aktivno sodelovati s priznanji, pisanjem poročil, javno samokritiko,
obtoţevanjem sojetnikov itd.
4. S kaznimi in nagradami. Vsak "pravilen" odgovor je spremljala nagrada, npr.
dodatna hrana, vsak "napačen" pa kazen, npr. samica. Kazni so bile pogosto nadvse
krute.
Mann (1991) po Pečjak, 1995, str.127) dodaja še nekaj pogojev, ki so za uspešno
pranje moţganov neobhodno potrebni:
- V taboriščih za pranje moţganov so posameznike izolirali od njihove skupine. Ko so
bile vezi s prvotno skupino potrgane, so se čutili neskončno osamljene. Sem spada tudi
odvzemanje fotografij domačih oseb in prepoved pisanja pisem.
- Novim skupinam so vladitelji moţgane ţe oprali. Tako se je vzpostavila nova
skupinska identiteta z novim vrednostnim sistemom.
Dodatne tehnike so še (Pečjak, 1995, str. 127):
- senzorna izolacija, stanje ko na človekove čutne organe deluje le malo draţljajev, ena
od njenih posledic pa je tudi povečana sugestibilnost.
- senzorna preobremenitev, ko na človeka deluje preveč draţljajev (npr. hud hrup,
nenehna svetloba...), ki učinkuje podobno.
V našem svetu se podobne tehnike, ki jih lahko imenujemo pranje moţganov,
uporabljajo pri zdravljenju odvisnikov od drog in alkohola, kar je šokantno spoznanje.
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Pranje moţganov je najbolj perverzna in pokvarjena oblika politične komunikacije, kar
jih svet pozna. Pranje moţganov, ki je popolnoma uspelo, je v svojem bistvu do
skrajnosti pripeljana enosmerna, vsiljena komunikacija, ko sprejemalec nekritično
sprejme mnenje, ki mu ga vsili sporočevalec.
Tudi v zgodovini Slovenije je pranje moţganov bilo prisotno, a o tem se dolgo časa ni
niti govorilo. Dandanes pa čisto izkoreninjeno v celoti zagotovo še ni, a razprava o tem
ni namen naloge.
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14.

POLITIČNO OGLAŠEVANJE

Vključuje tako različne medije, kot so: revije in časopisi, radio in televizija, oglaševanje
na prostem (panoji, znaki, napisi na zgradbah...), neposredno pošto, predmete
(vţigalniki, koledarji...), karte, kataloge, sezname in reference, programe in jedilnike,
kroţna pisma in vse bolj internet.... Tako kot za vsakdanje oglaševanje, ki ga posnema,
je tudi za politično cilj, da poveţe proizvod - politiko in politika - s ključnimi druţbenimi
vrednotami, ki so okvir, v katerem misli večina ljudi. V funkciji prepričati, da je točno to
za drţavljane najbolj prav.
Kotler (Kotler, 1982, str. 357) je za proces ustvarjanja oglaševanja naredil naslednji
model:

Skica 18: Major Decisions in Advertising Management

ODLOČITEV O
SPOROČILU

POSTAVITEV
CILJEV
OGLAŠEVANJA

IZVEDBA
OGLAŠEVANJA

UGOTAVLJANJE
POTREBNIH
IZDATKOV

OCENITEV
REZULTATOV

IZBIRA MEDIJA

Vir:Kotler (1982, str. 357)

Vendar je ta model napačen, kar Kotler kasneje tudi prizna, kajti izdatkov ne
moremo izračunati pred izbiro medijev, ki jih bomo uporabili.
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Pravilen model bi izgledal takole:
Skica 19: Major Decisions in Advertising Management

UGOTAVLJANJE POTREBNIH IN
RAZPOLOŢLJIVIH IZDATKOV

POSTAVITE
CILJEV
OGLAŠEVANJA

IZBIRA MEDIJA

ODLOČITVE O
SPOROČILU

IZVEDBA
OGLAŠEVANJA

OCENITEV
REZULTATOV

Vir:Kotler (1982, str. 357)

Odnos med izbiro medija, odločitvami o sporočilu in ugotavljanjem potrebnih in
razpoloţljivih izdatkov je interakcijski, vsak element povratno vpliva na drugega.
Razpoloţljivi izdatki pa postavljajo okvir, čez katerega ostala elementa ne smeta.

14.1. POSTAVLJANJE CILJEV OGLAŠEVANJA
Zraven temeljne marketinške strategije in komunikacijske strategije na cilje
oglaševanja vplivajo naslednji dejavniki (Kotler, 1982, str. 358 in in TNWPC, 1990,
str.185):):
1. Ciljni trg
Ciljna skupina odločilno vpliva na: kaj je treba povedati, kako je to treba povedati, kdaj
je to treba povedati, kje naj se pove in kdo naj sporočilo pove.
2. Ţeljeni odziv trga
Marketinški komunikator mora vedeti, na kateri stopnji pripravljenosti za nakup je trg
trenutno in na katero stopnjo naj bi ga premaknil (Kognitivna faza: 1-nezaznavanje, 2-
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zaznavanje, 3-poznavanje, emotivna faza:, 4-všečnost, 5-naklonjenost, 6-ţelja,
vedenjska faza: 7-nakup (oddanje glasu za našega kandidata)).
Predvidevamo lahko, da mora volilec po vrsti skozi te stopnje do zadnje, sedme.
Najboljši učinek glede na stroške ima pomikanje ciljne skupine po eno stopnjo
naenkarat. Cilje oglaševanja lahko torej za vsak segment opredelimo glede na to, ali so
usmerjeni k informiranju, prepričevanju ali opominjanju.
3. Pogostost in način doseganja ciljnega trga
Vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je, koliko izpostavitev ciljne skupine sporočilu je
potrebno, da se premakne v ţeljeno stopnjo pripravljenosti za nakup.
4. Tipa volilne tekme
- Če je kandidat branilec (se poteguje za ponovno izvolitev), je cilj opomniti ljudi, da je
kandidat ţe sedaj njihov zastopnik in da jim je vedno stal ob strani, ko je šlo za
probleme volilnega okroţja. Prav tako naj opomni volivce, naj gredo volit na dan
volitev, namesto, da menijo, da so volitve ţe odločene. Kot branilec ima kandidat
čvrsto osnovo v podpori volilnega okroţja. Lahko naravnajo sporočila tako, da volivci
začutijo, da so ţe del zmagovalnega moštva.
- Če je kandidat napadalec, potem bo cilj, med drugim, pokazati na probleme v zvezi s
sedanjim zastopnikom. Lahko trdimo, da je sedanji zastopnik neodziven in manj
prodoren, kot bi bil naš kandidat. Prav tako lahko zatrdimo, da volilno okroţje
potrebuje spremembo.
Pri tem tipu poznamo dve podvrsti napada, ki sta odvisni od temeljne marketinške
strategije.
Če gre za frontalni napad je potrebno upoštevati zgornje nasvete. Če pa gre za
strategijo trţne niše, je potrebno vse sile usmeriti na zasedbo določene ciljne skupine
in ne tratiti virov z napadanjem vodilnega tekmeca na drugih področjih, ki niso
pomembna za našo ciljno skupino.
- Če gre za tekmo za prost poloţaj, je prvi cilj vzpostaviti prepoznavnost imena in
kandidatove edinstvenosti med tekmeci. Če se za poloţaj bori mnogo ljudi, je
kandidata potrebno dvigniti iz mnoţice in se usmeriti na določene ciljne skupine
volilcev.
- Če kandidat močno zaostaja za tekmeci, je potrebno razmisliti o oglasih, ki bi
poudarili napake, ki jih je tekmec storil v svojem javnem delovanju.
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14.2. UGOTAVLJANJE POTREBNIH IN RAZPOLOŢLJIVIH IZDATKOV
Izdatki potrebni za oglaševanje, se tukaj ugotavljajo po malo drugačni poti, kot izdatki
za ekonomsko oglaševanje. Pri ekonomskem oglaševanju je glavni dejavnik, ki določa
izdatke za oglaševanje, ekonomska učinkovitost; to pomeni učinek vloţenega denarja
na prodajo, vsota se povečuje dokler se prodaja povečuje v dovolj veliki meri, da
upraviči vloţek za oglaševanje. Pri političnem oglaševanju pa je glavni vir cilj izvolitev
in stroški se izračunajo povratno, iz števila izpostavitev volivcev našemu sporočilu, ki je
potrebno, da se doseţe zastavljeni cilj. Tako dobimo potrebne izdatke. Po navadi pa
denarja ni dovolj na voljo, tako da se morajo zadovoljiti z denarjem, ki je na razpolago.
Če se količina denarja, ki je na razpolago, bistveno razlikuje od potrebnih izdatkov, je
potrebno spremeniti osnovno strategijo. V primeru, ko se razpoloţljiva količina denarja
bistveno razlikuje od potrebne, hkrati pa je na voljo dovolj drugih virov, se oglaševanje
nadomestiti z drugimi oblikami komuniciranja, ki niso tako denarno zahtevne (osebna
prodaja, neplačano komuniciranje...). Če pa tudi alternativnih virov ni dovolj na
razpolago, je bolje,da kandidat izstopi iz volilne tekme. V tej fazi moramo določiti,
koliko denarja bomo usmerili na posamezne segmente trga (ciljne skupine). Izdatke
moramo razporejati glede na pričakovano mejno odzivnost trga na oglaševanje.

14.3. ODLOČITVE O SPOROČILU
Idealno sporočilo bi pritegnilo pozornost, vzpodbujalo zanimanje, vzbudilo ţeljo in
povzročilo akcijo (AIDA model).
Odločanje o sporočilu je trostopenjsko:

14.3.1.

Ustvarjanje sporočil

V tej stopnji se razvije večje število sporočil (apelov, tem, motivov, idej), ki naj bi
vzbudila ţeljeni odziv pri ciljni skupini volilcev. Sporočila je potrebno ustvarjati v skladu
s prej sprejetimi usmeritvami (temeljna marketinška strategija; komunikacijska
strategija, osnovna vodila pri načrtovanju taktik) in glede na to, komu so namenjena,
kaj ţelimo z njimi doseči (cilje), fazo kampanje, poloţaj kandidata
(branilec/napadalec)...
V oglasu lahko uporabimo mnogo različnih tehnik, najpogostejše so (Šiber, 1992, str.
31- 35):
a) Čustveni sendvič
Začne se s sporočilom, ki izzove močna čustva, kar ustvari podlago za sprejem
sporočila, sledi bolj ali manj racionalno sporočilo, na koncu pa spet močno čustveno
nabito sporočilo, ki »sendvič« zapre.
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b) Prenos čustev
Uporablja enega izmed osnovnih zakonov iz teorije učenja. Pogosto pojavljanje nečesa,
do česar imamo na začetku nevtralen odnos, skupaj z nečim, do česar imamo pozitiven
čustveni odnos, bo po določenem času pripeljalo do pozitivnega odnosa tudi do nečesa
nevtralnega.
c) Povezana stališča
Neko novo vsebino poveţemo z ţe obstoječimi vrednotami oziroma stališči. Npr. politik
sodeluje v humanitarni akciji in tako skuša sebe povezati s simpatijami, ki jih ljudje
gojimo do invalidov, otrok...
č) Čustveno nabite besede
Ta tehnika se opira na razliko med denotativnim in konotativnim pomenom besede. Z
pazljivim izbiranjem besed, nabitih s čustvi (kar pa ni razvidno na prvi pogled, izbira se
besede, ki jih ne zaznamo kot čustveno nabite, nosijo pa s sabo močna čustva), se
vnaprej daje negativen ali pozitiven pomen neki osebi, dogodku, programu/ npr.
stranke pomladi - pomlad je zelo pozitivno vrednotena beseda in konotativno sporoča
spremembe in prebujanje.
d) Sprememba imena
Tehnika se uporablja, ko ali ţe obstajajo, ali pa se jih šele skuša ustvariti, drugače
čustveno polarizirana imena za neko vsebino, npr. rdečkar namesto komunist ali v
obratni smeri predsednik poslovodnega organa namesto v socializmu osovraţenega
direktorja.
e) Uporaba stereotipov
Zasnovana je na obči nagnjenosti ljudi k poenostavljanju sveta okrog sebe. Uporablja
ţe obstoječe stereotipe o določenih skupinah ljudi, npr. 'Cigani kradejo, kot vsi
vemo...'.
f) Uporaba seksualnosti in erotike
Ker je vedno privlačno to, kar je prepovedano, se z uporabo seksualnih in erotičnih
apelov priteguje pozornost, kar poveča moţnost sprejema sporočila.
g) Uporaba avtoritete
Pojavi se nekdo, ki deluje kot avtoriteta na povprečnega člana druţbe, ki ima
avtoritarno strukturo osebnosti. Ta povprečni človek rabi neko trdno oporo za svoja
ravnanja in opredelitve, potrebuje nekoga, ki se mu lahko podreja. Avtoritete je več
vrst, sloni lahko na moči, znanju, spretnosti, poloţaju...
h) Uporaba konformizma
Konformizem je povezan s potrebo človeka po socialnosti, s potrebo ne biti sam, s
potrebo človeka, da ga druţba sprejme in posledično ščiti. Npr. stavki kot vsi vemo, vsi
mislijo da..., pravi Slovenec voli X.
V primerjalni raziskavi, ki sta jo s pomočjo sodelavcev opravili Christina Holtz-Bacha in
Lynda Lee Kaid (1995, str. 215), sta odkrili, da se največkrat pojavljajo naslednje vrste
oglasov:
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Oglasi branilcev :
- Uporaba simbolov
- Karizma in sedanji poloţaj
- Kompetentnost in sedanji poloţaj
- Kandidat je zadnji branik pred prepadom
- Predsednik vlade je zagotovilo za legitimnost
- Poudarjanje doseţkov
- Pojavljanje s svetovnimi voditelji
- Podpora voditeljev z višje ravni
- Pričevanja »volilcev«
Oglasi napadalcev:
- Klic po spremembah
- Vzbujanje optimizma za lepšo prihodnost
- Sklicevanje na tradicionalne vrednote
- Aktivno zavzemanje stališč glede spornih vprašanj
- Napadanje nasprotnikovih preteklih rezultatov
- Predstavljanje kandidata kot središča stranke
V Ameriki uporabljajo večinoma naslednje vrste oglasov - TV spotov:
1. Oglas podpore
Nekaj znanih oseb (politiki, umetniki, športniki, sodniki...) ali oseb z ulice intervjuanih
in posnetih na video, ki pripovedujejo, zakaj je kandidat izredna osebnost in zakaj naj
bi ga izvolili na določen poloţaj. Zelo učinkuje na poznavanje imena kandidata.
2. Biografski oglas
Če vzamemo izrezke iz časopisov, fotografije, diapozitive..., iz kandidatove preteklosti,
lahko naredimo kratko in učinkovito sestavljenko o kandidatovi preteklosti in značaju.
To je lahko pomembno, če hočemo predstaviti kandidata ciljnim skupinam, še posebej
če je napadalec.
3. Neposredni nagovor
Pojavi se pribliţana slika kandidata, ki govori o razlogih, ki so ga pripeljali do tega, da
se poteguje za izvolitev. To je odličen oglas za prepričevanje neodločenih volilcev.
4. Zgodba volivca
Nekdo iz kandidatovega okroţja pripoveduje, kako mu je kandidat pomagal. Zelo dober
oglas za tiste branilce, ki jih napadajo tekmeci.
5. V peklu kampanje
Kandidat, ki teka od govora na TV do srečanja z volilci, od kampanje od vrat do vrat do
voţnje otrok iz vrtca. Ta oglas je učinkovit za napadalce, ki napadajo nekoga, ki ţe
dolgo zaseda ţeljeni poloţaj.
6. Izvlečki iz govorov
Kandidat je imel govor na zborovanju ali je sodeloval na debati. Izvleček se postavi v
30 sekundni spot. Je poceni, predstavi kandidata kot voditelja, pomaga pri krepitvi
imena in prepričuje volilce.
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7. Risanka ali karikatura
Se ne uporablja pogosto, zelo učinkovito nevtralizira nasprotnikove negativne oglase. Z
norčevanjem iz negativne plati kampanj se lahko branilci ubranijo napadov močnih
izzivalcev.
8. Negativni oglasi
Le redko vsebujejo sliko ali ime napadajočega kandidata. Po navadi so metafore, ki
uporabljajo pretiravanje, da povedo ţeljeno - napihnejo neko zadevo ali komentirajo
neko zadevo iz tekmečeve preteklosti. Za napad na nasprotnika se uporabljajo
simbolične figure, predmeti ali celo ţivali. Ti oglasi imajo smisel in učinek, če kandidat
močno zaostaja za tekmeci.

14.3.2.

Ocenjevanje in izbira sporočil

Merilo za izbiro je (Twedt, 1969, str. 53-57): zaţeljenost, edinstvenost, verjetnost. Če
je sporočilo šibko v katerikoli od teh treh ravni, bo njegova moč zelo zmanjšana.
Sporočilo mora povedati o kandidatu nekaj zaţeljenega, vendar to ni dovolj, povedati
mora tudi, kaj ga ločuje od drugih kandidatov in hkrati mora biti verjetno, moţno.
Ocenjuje se lahko s pomočjo testnih volilcev, ki sporočila ocenijo na vseh treh ravneh.

14.3.3.

Izvedba sporočila

Učinek sporočila ni odvisen samo od tega, kaj sporočilo pravi, ampak tudi od tega, na
kakšen način je to povedano. Torej: stil, slogani, vrstni red, ton, oblika... (Kotler,
1982).
Nekaj najpomembnejših stilov :
- Košček ţivljenja
Prikaz izseka iz ţivljenja neke osebe, zraven se mimogrede pove, zakaj bo ta oseba
nekaj naredila.
- Ţivljenski slog
Podoben, vendar se tukaj prikaţe ţivljenski slog neke osebe in se ga poveţe z nečim
(kandidatom, stranko, odnosom do nekega spornega vprašanja)
- Sanjarjenje
Nekdo sredi nekega početja začne sanjariti o nečem, kandidata se prikaţe kot moţno
uresničitev teh sanj.
- Razpoloţenje
Nekoga se prikaţe v nekem razpoloţenju in se pove, da je to razpoloţenje nastalo
zaradi kandidata (pozitivno razpoloţenje) ali tekmeca (negativno razpoloţenje)
- Musical
Nekdo poje o koristih, lepoti..., ki so nastale zaradi našega kandidata.
- Simbol osebnosti
Neka znana oseba v povezavi s kandidatom.
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- Tehnično poročilo
Znan strokovnjak govori o kandidatovem programu.
- Znanstveni dokazi
Prikaţejo se znanstveni dokazi za neko kandidatovo trditev...
- Najpomembnejši tipi sloganov: poročila, pripoved, ukaz, ena - dva -trije načini, kako kaj - zakaj.
- Vrstni red v sporočilu je zelo pomemben.
Pri tem se pojavljajo tri odločitve:
1. Ali prikazati zaključek?
Do katere mere je potrbno zaključek prikazati oz. pustiti sprejemalcem, da ga naredijo
sami?
Raziskave kaţejo, da je zaključek, ki je nazorno izraţen bolj učinkovit od tega, da
občinstvu prepustimo, da ga naredi samo. Obstajata pa dve izjemi: če sprejemalci
izrazito ne zaupajo sporočevalcu ali, če so sprejemalci povprečno visoko intelegentni in
vznemirjeno reagirajo na vsak poskus prepričevanja.
2. Ali uporabiti enostranske, ali dvostranske argumente?
- če je občinstvo naklonjeno sporočevalcu, enostranske, če mu ni naklonjeno,
dvostranske
- na višje izobraţene bolje vpliva dvostranska argumentacija
- če je verjetno, da bo občistvo izpostavljeno tudi prepričevanju nasprotnika, je bolj
učinkovita dvostranska argumentacija
3. Vrstni red v pripovedi
Ali naj prikaţemo najmočnejše argumente na začetku ali na koncu?
Prednost takojšnjega prikaza najmočnejših argumentov je, da s tem pridobimo
pozornost in zanimanje občinstva. To je še posebej pomembno v časopisih in drugih
medijih takšne vrste, kjer občinstvo ni prisiljeno sprejemati vseh sporočil zapored. Če
uporabljamo dvostransko argumentacijo, se pojavi še dodatno vprašanje, kdaj naj
predstavimo argumente za in proti - na začetku (učinek predhodnosti) ali na koncu
(učinek zadnje besede). Če nam občinstvo na začetku nasprotuje, je bolje, da
sporočevalec najprej predstavi argumente druge strani. To jih razoroţi in omogoči
govorcu, da zaključi sporočilo s svojimi najmočnejšimi argumenti (Hovland, Lumsdaine
(1948)).
- Oblika v kateri je sporočilo poslano, lahko močno vpliva na njegov učinek, kot tudi
stroške. Boljši oglasi se od slabših razlikujejo po: novosti, izstopanju, privlačnih slikah,
naslovih, nenavadnih formatih, obliki in poloţaju sporočil, barvi, obliki, gibanju.
Naj še kot praktičen primer omenim kampanijo predsednika republike Danila Turka, ki
se je dobro oglaševalsko in osebno predstavil v oglasih (zadetek v polno tek v naravi
kot njegov ţivljenski slog, predstavitev druţine….ipd) ter prepričljivo zmagal.
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14.4. IZBIRA MEDIJA
Izbira medija je zelo zahtevna naloga, kajti iz razpoloţljivih je potrebno izbrati tiste
medije, preko katerih lahko na najcenejši način doseţemo posamezno ciljno javnost.
Tako odločitev sprejmemo na treh ravneh (Kotler, 1982):
1. Izbira med tipi medijev
Izbiramo med tipi medijev, ki so: časopisi (dnevniki, tedniki, revije, mesečniki...),
elektronski mnoţični mediji (TV, radio), neposredna pošta, zunanje oglaševanje (jumbo
plakati, avtobusi, elektronski displeji...), računalniško omreţje (internet...). Tip medija,
ki ga bomo uporabili, izberemo po naslednjih kriterijih: katere medije spremljajo naše
ciljne javnosti, lastnosti kandidata, tip sporočila, strošek.
2. Izbira med realnimi mediji
Izbrati moramo točno določen medij znotraj poprej izbranega tipa medija, ki bo naše
sporočilo prenesel na najbolj učinkovit način, to je z največjim odzivom občinstva ob
čim manjših stroških na enoto. Upoštevajo se podatki kot: doseg medija, cena oglasa
na doseţeno osebo...
3. Časovni razpored
Ta je razdeljen na makroraven in mikroraven. Na makroravni se odločimo, kdaj bomo
oglaševali v določenih medijih in v kateri fazi kampanje po časovnem razporedu. Na
mikroravni se odločimo, kdaj bodo določeni oglasi objavljeni v neki krajši časovni enoti,
npr. v enem mesecu. Na tej ravni poznamo tri najpogostejše načine oglaševanja:
- koncetrirano oglaševanje
V kratkem času porabimo vse razpoloţljive vire.
- nenehno oglaševanje
Oglasi se pojavljajo nenehno skozi določeno obdobje. Sicer učinkovito, vendar tudi
izredno finančno zahtevno, pri preveliki količini pa se pojavlja nevarnost prezasičenja,
ko postanejo sprejemalci alergični na neko sporočilo in vsaka dodatna objava sporočila
povzroči celo padanje učinka.
- utripajoče oglaševanje
Obdobja koncentriranega oglaševanja se izmenjujejo z obdobji, ko oglaševanja ni. To
je glede na stroške najbolj učinkovit način oglaševanja.
Pri vsakem od teh moramo sprejeti še odločitev o frekvenci pojavljanja oglasov (Lavrič
(1995)).
Na povečanje frekvence vplivajo:
- Razmere na trgu - pojav novih tekmecev, nizek trţni deleţ, slabo znano ime
(kandidata, stranke), nizka stopnja zvestobe (kandidatu, stranki), kratka oddaljenost
od prejšnih volitev, močni tekmeci
- Oglas - kompleksen scenarij, nerazpoznaven oglas, nova oglaševalska akcija,
poudarek na imidţu, več različnih sporočil v enem oglasu, manjše oglaševalske enote,
nova sporočila
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- Medijsko okolje - nasičenost z oglasi, nekompatibilno redakcijsko okolje (če so na
trgu samo kuharske knjige moramo pač oglaševati politike v njih), stopnja pozornosti,
uporaba več medijev, utripajoče oglaševanje...
Na zmanjševanje frekvence vplivajo:
oglaševanje uveljavljenenega politika ali stranke, visok trţni deleţ, preprost scenarij,
unikaten oglas, ţe utečena oglaševalska akcija, sporočilo je eno samo, kompatibilno
redakcijsko okolje, neprekinjeno oglaševanje...
Ugotovitve, ki izhajajo iz osnovnih korakov političnega komuniciranja in oglaševanja so
v veliko pomoč v politiki. Se pa zastavi vprašanje, ali so vsi omenjeni pristopi korektni
in v katerih primerih so dopustni; je sploh še moţno interpretirati vse politične korake
in kaj je pravzaprav bistvo politike…
Do sedaj je kot prevladujoč medij v razvitih drţavah televizija. Dandanes pa jo vse bolj
izpodbija internet, ki omogoča še globalnejše stike, kljub temu da za starejše
populacije še ni tako zelo priljubljen.
Vendar razvoj gre tudi v to smer. Sčasoma bo uporaba interneta dostopna in nujna za
vse zainteresirane.
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15.

TREND E-VLADE

15.1. E-VLADA (E-GOVERNANCE)
Na začetku 21. stoletja je informacijska revolucija povzročila velike spremembe v
gospodarstvih mnogih drţav. Po pojavu e-trgovine in e-poslovanja se je s
spremembami v vladi pojavila tudi e-vlada. Pojem e-vlada se nanaša na uporabo
informacijske Širša definicija e-vlade je uporaba vsake informacije in komunikacijske
tehnologije s strani vlade. E-vlada ne spreminja le načina dostopa do javnih storitev,
ampak tudi odnos med vlado in drţavljani.
Tehnologija in administracija:
Tradicionalni model javne uprave je temeljil na uporabi svinčnika in kasneje pisalnega
stroja, kar je bil najbolj primeren način za strikten hierarhični in birokratski sistem. Kot
pravi Weber je pisarna kraj, kamor gredo uradniki delat, kjer javnost stopi v stik z
agencijo in osrednji prostor za organizacijsko tehnologijo in shranjevanje informacij.
Sčasoma so v javno upravo prodrle nove tehnologije-telefon, telegraf in kasneje še
računalnik. Od 1960 naprej je vlada vztrajno uporabljala računalnike, ki pa niso imeli
velikega vpliva na organizacijo. Računalnike so uporabljali le strokovnjaki – ločena
dejavnost znotraj vlade. V 90 letih 20. stoletja so se stvari spremenile. Računalniki so
se zelo razširili in postali pomemben dejavnik v javni upravi za vodenje poslov in
zagotavljanje storitev drţavljanom. Izmenjava informacij je postala hitrejša in bolj
učinkovita (internet, elektronska pošta). Informacijska tehnologija je prinesla
decentralizacijo menedţmenta, večji dostop do informacij, manj časa, porabljenega za
rutinsko delo, javni usluţbenci lahko uporabljajo računalnike doma, namesto da hodijo
v pisarno.
Začetki e-vlade
V poznih 90 letih se je pojavila e-trgovina in e-poslovanje, kot način poslovanja preko
interneta. Informacijska revolucija je od vlade terjala modernizacijo.
Bellamy in Taylor razlikujeta tri stopnje razvoja informacijskih in komunikacijskih
tehnologij v vladi:
avtomatizacija: uporaba računalnikov za zmanjšanje stroškov na papirju temelječega
dela, informacije so obstranske;
informatizacija: poudarek na informacijah, uporaba informacijskih virov za iskanje
informacij, prenos informacij;
transformacija: reorganizacija javne uprave (poslovni proces upravljanja), laţji dostop
do informacij.
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Nova tehnologija naj bi zniţala stroške javnih storitev in pomagala zgraditi odnos med
vlado in drţavljani. Zastarela birokratska struktura javne uprave ni mogla več dobro
delovati v hitro spreminjajoči, informacijsko bogati druţbi in ekonomiji 90 let. Potrebne
so bile spremembe. Drţave sedaj razvijajo e-vlado, vendar je še vedno premalo
zastopana.
Faze e-vlade
Splošno so sprejete 4 faze razvoja vlade;
-Informacija: Na internetu ministrstva in agencije objavljajo svoje podatke, ki so
dostopni širši javnosti. Te informacije ne vključujejo pravih odločb storitev, le osnovne
informacije o agencijah – njihovi cilji, kontakti.
-Interakcija: Gre za dvosmerno komunikacijo, kjer drţavljani sporočajo svoje podatke
preko elektronske pošte, telefon in navadna pošta nista več potrebna. Dostop do
informacij je večji.
-Predelovanje: Omogoča, da so naloge, ki so jih prej opravljali javni usluţbenci,
postale samopostreţne na internetu.
-Transakcija: Portal z vladnimi storitvami, ki so dostopne drţavljanom in temeljijo na
njihovih potrebah.
Povezava vlade z drţavljani
Čeprav se bo pravi vpliv povezave vlade z drţavljani čutil šele, ko bo večje število ljudi
uporabljalo internet, je veliko načinov, kako to pospešiti. Storitveni sistem je lahko
povezan z ţivljenjskimi dogodki in drţavljanskimi potrebami (npr. potni listi, vize,
zdravstveno zavarovanje, podaljšanje vozniškega dovoljenja, sprememba naslova).
Javne agencije preko e-vlade zagotavljajo storitve, ki jih drţavljani potrebujejo. Take
storitve krepijo pogled na drţavljane kot kupce. Narašča uporaba orodij, kot je
Customer Resource (pripomoček) in management , ki zagotavlja bliţji odnos z
drţavljani (povečanje storitev). Za ta model je značilna velika dostopnost do informacij
o vladnih storitvah. Čeprav gre v večini za enosmerni proces komunikacije, je
drţavljanom dostopnih veliko več informacij kot v starem tradicionalnem modelu
uprave.

Vlada in poslovanje
E-poslovanje v smislu elektronske menjave, ki vključuje trgovske in poslovne
transakcije, se je razširilo v nešteto drţavah. Uporaba informacij in komunikacijske
tehnologije v privatnem sektorju je sproţila zahtevo po boljših storitvah vlade. Vladne
pogodbe so v večini drţav pomemben del poslovanja za privatni sektor. E- vlada
spodbuja poslovanje preko interneta, saj bi zmanjšala stroške na področju nabavljanja,
zmanjšala bi stroške transakcije. Zavzema se, da bi z dobavitelji čim več poslovali
preko interneta. Nabava preko interneta je enostavnejša, cenejša in omogoča večjo
izbiro.
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Povezava vlade z vlado
Vladne agencije med seboj naraščajoče uporabljajo vladne povezave za izboljšanje
storitvenih dostav. To ni povsem novo, se je pa zmoţnost vlad povečala. Uporaba
interneta lahko premaga probleme nezdruţljivega računalniškega sistema. E-vlada bo
omogočila še večji prenos podatkov med vladami. Drţavljani morajo prečkati meje
različnih področij. Npr. storitve za starejše ljudi so zagotovljene iz različnih agencij. S
povezavo le-teh preko e-vlade bi zagotovili boljši dostop storitev, saj bi bile vse storitve
na enem mestu. Drţavljanov ne zanima, kaj počne vsaka agencija posebej in kakšna je
njena struktura, vaţne so le storitve. E-vlada omogoča vladnim agencijam, da delujejo
bolj učinkovito.
Vpliv tehnoloških sprememb na birokracijo
E-vlada je vplivala na mišljenje, da lahko organizacija temelji na informacijah in ne na
hierarhiji. Vladnim kupcem so lahko vladne storitve ponujene skupaj-zbrane informacije
so iz več agencij. Birokracija in hierarhija še vedno obstajata, vendar ne potrebujeta
toliko stopenj. Tehnologija je zmanjšala potrebe po srednjih menedţerjih. Potreba po
njihovih nalogah se je zmanjšala (prenos informacij od spodaj navzgor in obratno,
nadzor osebja). Višji menedţerji dobijo informacije direktno od spodaj, niţji delavci so
nadzorovani elektronsko. Manj je potreb tudi po niţje zaposlenih delavcih. Tehnologija
z močno bazo podatkov omogoča, da zahtevnejše naloge lahko opravljajo tudi manj
izobraţeni. Večja bo potreba po bolj izkušenem in izobraţenem kadru, nastopila bo
sprememba nadzorne vloge, transformacija hierarhičnih odnosov in modernizacija
narave oblastne strukture in sistema. Tehnologija omogoča tudi enako učinkovito delo
na domu, virtualne korporacije, ki delujejo ne glede na oddaljenost različnih krajev. Evlada bo povzročila velike spremembe v birokratski organizaciji.

E-vlada in reforme javne uprave
Obstajajo spori ali je e-vlada zadnja stopnja v javnem sektorju reform ali celo zaključek
novega javnega poslovanja. Brez dvoma pa lahko rečemo, da bo e-vlada vplivala na
delovanje in teorije javnega sektorja. E-vlada lahko pomaga k uresničitvi reform javne
uprave z zagotavljanjem potrebnih informacij menedţerjem. Pojavlja se vprašanje ali je
e-vlada še en nov model javne uprave ali pa je vključena znotraj reform javne uprave,
ki so se začele v 80-ih letih. Nekateri trdijo, da je e-vlada nova stopnja v javnem
menedţmentu. Na koncu pridejo do zaključka, da je e-vlada vključena v reforme javne
uprave ( dostava storitev, sodelovanje s privatnim sektorjem, zagotavljanje informacij).
Problemi e-vlade
E-vlada je torej nova faza v vladnih reformah, ki so se začele v 80 letih 20. stoletja. Evlada pa prinaša tudi nekatere probleme:
- Digitalna razdelitev: Čeprav število uporabnikov interneta strmo narašča, obstajajo
drţave, ki niso in nikoli ne bodo imele dostopa do interneta. Naloga vlade pa je
zagotovitev storitev vsem ljudem, zato mora zagotoviti druge pristope. Nekatere vlade
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omogočajo internet povezave v knjiţnicah in drugih javnih prostorih, vendar še vedno
nimajo vsi dostopa. Vlada mora zato uporabljati tudi navadno pošto in telefon.
Najmanjša uporaba interneta je v drţavah v razvoju.
Zasebnost in varnost: Varovanje zasebnosti in varnosti sta pomembna vidika e-vlade.
Obstaja problem vdora v zasebnost. E-vlada s seboj prinaša povečan nadzor nad
drţavljani. Uporaba interneta ali elektronske pošte je zabeleţena in jo je laţje odkriti
kot navadno pošto in telefonske klice. Nekatere organizacije (npr. policija) lahko tako
vdre v zasebnost posameznika. Tudi varnost računalnikov je nezadostna. Hekerji lahko
vdrejo v vladne računalnike. Naslednji problem je lastništvo in uporaba informacij.
Vlada mora zagotoviti, da ne pride do izkoriščanja vladnih informacij s strani privatnega
sektorja.
Vpletenost e-vlade v politiko: E-vlada lahko vodi v spremembe v političnem sistemu in
v notranjih operacijah vlade. Pojmi kot npr. elektronska demokracija, demokracija.com
so vse bolj pogosti. Veliko je zagovornikov, ki se zavzemajo za volitve preko interneta,
politične stranke uporabljajo internet. Vseeno pa so ljudje bolj naklonjeni
reprezentativni demokraciji kot pa elektronski.
Problemi z uresničitvijo: Lahko pa da do e-vlade sploh ne bo prišlo v ţeljenem obsegu.
Obstaja problem razlike med prispodobo in realnostjo. Mogoče pride do upora
delavcev. Poleg tega je vladna informacijska tehnologija draga, problemi so tudi s
standardi, komunikacijo.
Kaj in kako se bo v praksi z E-vlado zgodilo bo seveda pokazal čas. V Sloveniji se
trenutno E-vlada razvija hitro in z veliko mera optimizma.

15.2. E-KOMUNICIRANJE IN PARTICIPACIJA DRŢAVLJANOV
Informacije same po sebi še niso dovolj. Biti morajo spremljane in uresničene s
komuniciranjem, dialogom namesto monologa. Informacije so enosmerno
posredovanje podatkov posameznikom ali skupinam; so pravzaprav monolog.
Komunikacija pa se praviloma odvija v formi dialoga in vsebuje sprejemanje sporočila
kot tudi odziv prejemnika nanj. Obdobje, ko so bile informacije moč, je postopoma ţe
nadomestilo obdobje, da imajo ljudje pravico do informacij in morajo imeti tudi pravico
do odgovora; omogočiti jim je potrebno moţnosti in zagotoviti vire za odgovor, dialog,
komunikacijo. Pri tem je vsak posameznik svet zase, s svojimi pravicami in
svoboščinami, neodvisnostjo, vrednotami.
Povsod in vsakomur postaja jasno, da IT(predvsem E-komuniciranje) narekuje
spremembe tudi na področju organiziranosti druţbe nasploh. IT omogoča nov dostop
do izobraţevanja in prinaša nova kulturna spoznanja, preoblikuje izkoriščanja prostega
časa, revolucionizira pojem tradicionalnih medijev mnoţičnega obveščanja, saj danes v
dobi interneta in interaktivnih medijev nastaja galaksija medijev. Razlog za takšno
spremembo globalnih razmerij so seveda »globalne komunikacije lokalnih stroškov«-
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Bill Gates namreč v svoji knjigi »The roads ahead« pravi, da se »stroški komuniciranja
ţe počasi bliţajo …. ničli.« Ob vseh teh pozitivnih spremembah in koristih, ki jih prinaša
IT, pa nenehno zaznavamo tudi zaskrbljenost. Nevarnosti in pasti ter realnih dilem v
resnici ni malo, nekateri pa jim tudi neupravičeno in neutemeljeno pripisujejo
apokaliptične razseţnosti, ki naj bi sodobne druţbe pahnile v neobvladljiv kaos,
namesto vsaj minimalnega druţbenega reda v nov druţbeni ne-red. Toda kdo bo
onemogočil zlorabe in manipulacije ustavno precej univerzalno določenih svobode
govora in izraţanja, uzurpiranja ali zaščitnika zlorab otrok, kdo urednika in brokerja
informacij, kako reševati vse večji prepad med tistimi, ki imajo in tistimi, ki nimajo
moţnosti uţivati koristi informacijske revolucije….Je cenzura sploh potrebna, legitimna,
kje naj bi bile njene meje, kdo bi jo naj izvajal….Izzivov ne bo zmanjkalo in tudi vlada
se tega zaveda ter po najboljših močeh spretno uporablja tudi E-komuniciranje za
moderen način ţivljenja in predvsem obstoja.

15.3. KONKRETEN PRIMER ZA UGOTAVLJANJE JAVNEGA MNENJA
V nadaljevanju predstavljam konkreten primer za ugotavljanje javnega mnenja, ki je
bilo izvedeno maja 2007 in ga je za naročnika Kabinet predsednika vlade RS pripravilo
podjetje Aragon d.o.o.
Izbrana metoda je bilo telefonsko anketiranje, vzorec je bil oblikovan s postopkom
naključnega izbora gospodinjstev, kjer je bila upoštevana prostorska razpršenost glede
na slovenske statistične regije. Izbor sogovornika je potekal v skladu s Kishovo metodo
izbora osebe (podrobneje glej v Kalton, Graham, Vehovar,Vasja (2001): Vzorčenje v
anketah.Ljubljana:FDV-knjiţna zbirka Profesija). S Kishevo metodo je znotraj
gospodinjstva zagotovljen naključni izbor polnoletne osebe, drţavljana RS z volilno
pravico. Končni vzorec je znašal 900 anketirancev. Da je vzorec reprezentativen po
spolu, starosti, izobrazbi ter statističnih regijah so bili podatki obteţeni (zaradi postopka
obteţevanja lahko skupni odstotek pri nekaterih vprašanjih odstopa od 100%, vendar
ne za več kot 0,1%). Anketiranje je trajalo med 23.5. in 27.5.2007, povprečna dolţina
ankete je bila 9 minut.
Rezultati so razdeljeni v naslednja tematska sklopa:
- variabilni del (aktualna politična tematika)
- kontinuirani del (podpora vlade, volilna intenca)
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Tabela 1: Končni vzorec spremljanja odnosa javnosti do vlade in aktualnih
dogodkov, maj 2007

Spol

Starost

Popis 2002 (SURS)

Neobteţeno

Obteţeno

N

%

N

%

N

%

Moški

958576

48,8

304

33,8

429

47,7

Ţenski

1005460

51,2

596

66,2

471

52,3

1964036

100

900

100

900

100

30 in manj

374948

23,6

121

13,4

206

22,9

31 do 45

450219

28,4

207

23

252

27,9

46 do 60

392202

24,7

241

26,8

199

22,1

61 in več

370575

23,3

331

36,8

244

27,1

OŠ in manj

549466

33

142

15,8

300

33,3

1663869

100

900

100

900

100

899341

54,1

544

60,4

476

52,9

215062

12,9

214

23,8

124

13,8

1663869

100

900

100

900

100

Pomurska

120875

6,2

56

6,2

67

7,4

Podravska

3107431

15,8

144

16

137

15,2

Koroša

73296

3,7

34

3,8

36

4

Savinjska

253574

12,9

115

12,8

109

12,1

Zasavska

45436

2,3

21

2,3

26

2,9

Spodnjeposavska

68565

3,5

32

3,6

36

4

Jugovzhodna
Slovenija

136474

6,9

61

6,8

56

6,2

Osrednjeslovenska

488364

24,9

221

24,6

197

21,9

Gorenjska

195885

10

90

10

111

12,3

Notranjsko-kraška

50243

2,6

23

2,6

24

2,6

Goriška

118511

6

55

6,1

59

6,6

Obalno-kraška

102070

5,2

48

5,3

43

4,8

1964036

100

900

100

900

100

srednja šola
Izobrazba višja, visoka šola

Regija

Vir: Aragon raziskovanje in načrtovanje d.o.o. (2007, str.1)
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VPRAŠANJE 1: Najprej nas zanima vaše mnenje o področjih druţbenega ţivljenja, s
katerimi posredno ali neposredno upravlja slovenska drţava. Zanima nas, kako vi
osebno ocenjujete politiko vlade na teh področjih. Torej, ali bi vi osebno vladi republike
Slovenije za njeno politiko na področju … prisodili zelo pozitivno, pozitivno, negativno
ali zelo negativno oceno?

Grafikon 1: Mnenje o področjih druţbenega ţivljenja
1. zelo pozitivno 2. pozitivno 3. negativno 4. zelo negativno
boja proti korupciji

2,83

pravosodja

2,81

privatizacija podjetij v državni lasti

2,81
2,72

zdravstva
kmetijstva

2,61

socialne varnosti

2,61

javnih financah

2,59

zunanje politike

2,58

človekovih pravic

2,57
2,52

obrambe
šolstva

2,47

prometa

2,46

gospodarstva

2,45
2,3

kulture

2,17

evropskih zadev

ARAGON, MAJ 2007,
N=900
Vir: Aragon raziskovanje in načrtovanje d.o.o., (2007, str.4)
Osnovna analiza
Anketirani so najbolj pozitivno ocenili delo vlade na področju evropskih zadev. Bolj
pozitivno je ocenjeno tudi delo vlade na področjih kulture, gospodarstva, prometa in
šolstva.
Delu na področjih boja proti korupciji, pravosodja in privatizacije podjetij v drţavni lasti
so anketirani prisodili najbolj negativne ocene.
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VPRAŠANJE 2: Ali vi osebno menite, da se je nadzor nad delom Slovenske
obveščevalno varnostne agencije – SOVA, za katerega se je odločila vlada, doslej
izkazal za upravičenega?

Grafikon 2: Nadzor nad delom SOVE

17,50%
41,00%

DA
NE

42%

NE VEM ne
morem oceniti

ARAGON, MAJ 2007,
N=900
Vir: Aragon raziskovanje in načrtovanje d.o.o., (2007, str.5)

Osnovna analiza
Glede upravičenosti nadzora nad delom Slovenske obveščevalno varnostne agencije
imajo anketirani deljena mnenja.
Na eni strani 41% anketiranih meni, da se je nadzor nad delom SOVE, za katerega se
je odločila vlada, doslej ţe izkazal za upravičenega, na drugi strani pa je 42%
anketiranih mnenja, da se nadzor ni izkazal za upravičenega.
Slaba petina anketiranih (17,5%) je glede upravičenosti nadzora nad delom Slovenske
obveščevalno varnostne agencije neopredeljena.
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VPRAŠANJE 3: Ali se strinjate z oceno, da je bilo poslovanje prejšnjega vodstva SOVE s
črnim fondom nezakonito?
Grafikon 3: Poslovanje prejšnjega vodstva SOVE s črnim fondom

24,20%

49,30%

DA strinjam se

NE ne strinjam se

NE VEM ne
morem oceniti

27%

ARAGON, MAJ 2007,
N=900
Vir: Aragon raziskovanje in načrtovanje d.o.o., (2007, str.6)

Osnovna analiza
Polovica anketiranih (49,3%) je mnenja, da je bilo poslovanje prejšnjega vodstva SOVE
s črnim fondom nezakonito.
Drugačno mnenje ima četrtina anketiranih (26,5%), ki se ne strinja, da je bilo
poslovanje vodstva SOVE s črnim fondom nezakonito, medtem ko je četrtina
anketiranih (24,2%) glede tega neopredeljena.

133

VPRAŠANJE 4: Kako verjetne se vam osebno zdijo domneve, ki so se v zadnjem času
pojavile v javnosti, in sicer da je bila SOVA v času prejšnjih vlad uporabljena tudi za
nadzor nad takratno politično opozicijo.
Grafikon 4: Uporaba SOVE za nadzor v času prejšnjih vlad

Ne vem, ne
morem oceniti

13,40%

15%

Niso verjetne

Deloma verjetne

46,20%

Zelo verjetne

0,00%

25,30%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

ARAGON, MAJ 2007,
N=900
Vir: Aragon raziskovanje in načrtovanje d.o.o., (2007, str.7)

Osnovna analiza
Večini anketiranih (71,5%) se zdijo domneve, da je bila SOVA v času prejšnjih vlad
uporabljena tudi za nadzor nad takratno politično opozicijo, verjetne. In sicer se četrtini
anketiranih (25,3%) zdijo takšne domneve zelo verjetne, preostalemu delu anketiranih
(46,2%) pa delno verjetne.
Po mnenju 15% anketiranih takšne domneve niso verjetne, 13,4% anketiranih pa se
glede tega ni moglo opredeliti.
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VPRAŠANJE 5: Zanima nas, kako vi osebno ocenjujete delo vlade, ko govorimo o …

Grafikon 5: Osebna ocena dela vlade po posameznih sklopih
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0%
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20%
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40%

60%
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neuspešno

14,00%
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4,90%

80%

100%

ARAGON, MAJ 2007,
N=900
Vir: Aragon raziskovanje in načrtovanje d.o.o., (2007, str.8)

Osnovna analiza
Večji del anketiranih ocenjuje delo vlade na omenjenih področjih kot uspešno.
In sicer največ anketiranih (63,1%) kot uspešno vidi prizadevanja vlade na področju
spoštovanja človekovih pravic.
58,3% anketiranih ocenjuje kot uspešno delo vlade na področju reforme trga dela,
54,4% kot uspešno vidi delo na področju uvedbe pokrajin. Delo vlade na področju
privatizacije podjetij v drţavni lasti pa je kot uspešno ocenilo 52,2% anketiranih.
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Kontinuirani del
-

Podpora vlade

VPRAŠANJE 6: In gledano nasploh, ali vi osebno podpirate vlado Janeza Janše? Ali bi
dejali, da jo gledano v celoti...

Grafikon 6: Podpora vladi Janeza Janši
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ARAGON, MAJ 2007,
N=900
Vir: Aragon raziskovanje in načrtovanje d.o.o., (2007, str.9)

Osnovna analiza
Polovica anketiranih (51,5%) ne podpira vlade Janeza Janše. Drugačno mnenje ima
42,3% anketiranih, ki vlado podpira.
Manjšina anketiranih (6,2%) se glede podpore vlade ni mogla opredeliti.
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Grafikon 7: Primerjava podpore vlade Janeza Janše
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Primerjava merjenj
V primerjavi s preteklim merjenjem se je v mesecu maju nekoliko povečal deleţ
anketiranih, ki podpirajo vlado Janeza Janše ter zmanjšal deleţ anketiranih, ki je ne
podpira (ne gre za pomembne spremembe v primerjavi s prejšnjim merjenjem).
Deleţ neopredeljenih ostaja v maju na pribliţno enaki ravni kot v preteklosti.

137

-

Volilna intenca

VPRAŠANJE 7: Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v parlament. Za katero
stranko bi volili?
Grafikon 8: Hipotetično katero stranko bi volili naslednjo nedeljo
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Osnovna analiza
Če bi bile naslednjo nedeljo volitve v parlament, bi največ anketiranih volilo Slovensko
Demokratsko Stranko (22,2%), sledijo Socialni Demokrati (18,8%).
Za strankama z najvišjo volilno intenco sledijo stranke Liberalna Demokracija Slovenije
(10,7%), Slovenska Ljudska Stranka (5,5%), Slovenska Nacionalna Stranka (5,0%),
Demokratična Stranka Upokojencev Slovenije (4,7%), Nova Slovenija (4,7%) ter
stranka, ki bo nastala iz društva Zares (2,5%).
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0,8% anketiranih bi volilo katero drugo stranko, medtem ko je 12,8% anketiranih
glede svoje volilne namere še neopredeljenih. 10,3% anketiranih se volitev ne bi
udeleţilo, manjšina (2,1%) pa na vprašanje o volilni nameri ni ţelela odgovoriti.

Pri raziskavah o naročniku se velikokrat pojavi problem realnosti pripravljenih
rezultatov, saj naročnik-plačnik raje o sebi vidi pozitivne, manj pa negativne rezultate.
Seveda naj bi se na drugi strani (izvajalec raziskave) odvijal predvsem profesionalni
odnos, a realnost je včasih še vedno olepšana oziroma izboljšana, kar pa ne pomeni,
da so raziskave laţne. Mogoče pa kdaj tudi so,a na tem mestu predpostavljam, da je
predstavljena raziskava verodostojna.
Javno mnenje je za vlado kazalnik, ki predstavi pogled javnosti in pomeni kompas za
naprej. Kadar vlada javno mnenje ceni in upošteva, je lahko pri svojem delu bolj
prepričljiva. In čeprav je vedno potrebno iskati konsenz na strani vlade ter javnostmi,
so v sodobnem svetu čedalje bolj priljubljene vlade, ki znajo komunicirati z javnostmi.
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16.

PREVERITEV HIPOTEZ

V uvodu predmetne naloge sem postavila štiri delovne hipoteze. Glede na obravnavano
problematiko ureditve delovanja in komuniciranja vlade RS, ugotavljam, da je mogoče
potrditi vse štiri hipoteze:
1. Učinkovitost vladanja pomeni učinkovitost komuniciranja
V dobi mnoţičnih komunikacij je vloga vlade v obveščanju javnosti ena od
pomembnejših sestavin demokratičnega sistema. Toda razvite komunikacijske
tehnologije in delo strokovnjakov za odnose z javnostmi so odprle moţnost načina
komunikacij vlade, ki ni usmerjeno zgolj v informiranje, ampak si prizadeva tudi za
prirejanje informacij in informacijskih tokov potrebam vlade. Vladni odnosi z javnostmi
so zato postali eno najpomembnejših komunikacijskih orodij vlade. Izvršilna oblast naj
bi obstajala zvečine zato, da izvaja zakone in da je njena naloga samo posredovanje,
ne pa oblikovanje informacij, ki izvirajo iz dejanj in programov, ki jih potrjuje
zakonodajna oblast. Izvršilna oblast naj bi skozi zelo omejene kanale samo podajala
informacije, ne da bi pri tem poskušala prepričevati ali voditi, se pretirano truditi za
oceno javnega mnenja ali preverjati odziv javnosti.
Toda ta ozko definirana vloga izvršilne oblasti ne ustreza dejanskemu stanju v
komunikacijskih procesih, niti ne izvrševanju ene najpomembnejših nalog vlade: da
opravlja vodstveno funkcijo. Hiebert pravi, da vlada v vseh svojih segmentih in
stopnjah dolguje drţavljanom učinkovito vodenje, vodenje pa izhaja iz
učinkovitega komuniciranja. Glede na to, da učinkovitost vladanja pomeni
učinkovitost komuniciranja in če vlada pri komuniciranju uporablja zavajajoče
informacije, to pomeni tudi, da so vzporedno zunanje javnosti zavajujoče.
Nenazadnje so politiki plačani in v sluţbi „ljudstva‟. Pa to „ljudstvo‟ in njihovi problemi
naše politike sploh zanima? Evropska druţboslovna raziskava o zanimanju politikov za
mnenja »navadnih ljudi«, ki je bila opravljena leta 2002, je pokazala, da se Slovenija v
tem uvršča na sam rep 21 evropskih drţav – z 20 % naj bi si delila zadnje mesto s
Portugalsko. Za primerjavo, odstotek je v skandinavskih drţavah kar 3,5-krat višji. Kar
torej pomeni, da se politiki pri nas bore malo zmenijo za mnenja »navadnih
smrtnikov«, torej potencialnih volivcev
2. Odnosi z javnostmi določajo kakšno podobo ima vlada v javnosti.
Odnosi z javnostmi soodločajo, kakšno podobo ima vlada v javnosti. Problemi,
s katerimi se srečujejo praktiki za odnose z javnostmi v vladi in njenih organih, so
znatno drugačni od tistih v poslovnem svetu in industriji. Največji problem po mnenju
Stevensa (2003) je, kako vzpodbuditi javno zanimanje za manj privlačne in glamurozne
teme. Teţavno je pritegniti medijsko zanimanje za manj dramatične teme, katere ima
javnost vseeno pravico slišati.
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Govorimo o posebni veji odnosov z javnostmi. Gre za prepletanje komunikacij med
drţavnimi organi oz. njihovimi predstavniki in številnimi ciljnimi javnostmi (mediji,
drţavljani, strokovne javnosti idr.). Odnosi v vladi pomenijo predvsem širjenje
informacij, saj javnosti predstavijo svojo politiko, projekte in ukrepe in jim pri tem ne
laţejo ali namerno prikrivajo dejstva. Ker vladne odločitve in dejanja velikokrat vplivajo
na veliko število ljudi in pri tem povzročajo številne posledice, je komuniciranje vlade
bolj pomembno in teţje kot pa komuniciranje v poslovnem svetu. Uspešne
komunikacijske politike lahko veliko pripomorejo k temu, da se javnost hitro prilagodi
na način obnašanja in zaznavanja rizikov. Po drugi strani pa neuspešne komunikacije
pripeljejo do jeze in razdraţenosti ter na ta način preprečijo napredek in ublaţitev
posledic.
Za medije nekateri teoretiki pravijo, da so „le‟ mediator, posrednik med organizacijo in
njenimi javnostmi. Če pogledamo, kako piarovci v Sloveniji funkcionirajo v odnosu do
medijev, vidimo, da le redki nastopajo v vlogi tiskovnega predstavnika, kot je to primer
v tujini (Bruselj, ZDA, Velika Britanija …). Zakaj slovenski piarovci raje ostajajo v
ozadju, v „boj‟ in „ogenj‟, torej pred mikrofone in kamere, (seveda pa tudi po „trofeje‟)
raje pošljejo svoje „šefe‟, še ni bilo podrobneje raziskano – povezano pa je verjetno s
poloţajem piarovcev v podjetju (da ga lahko predstavljaš, moraš o podjetju zelo veliko
vedeti, hkrati pa imeti tudi potrebna pooblastila) ter s karakterjem vodstva (biti v soju
ţarometov …).Kakor koli obrnemo, je delo piarovcev le odsev dogajanj znotraj
organizacij. Poslovanja organizacij pa so odsev dogajanj, zakonodajne in izvršilne
oblasti, okolja, duha, pričakovanj, „navajenosti‟. Isto velja za direktorje, menedţerje,
novinarje, zdravnike, pravnike … Visoka moralna in etična načela? Na tej točki se lahko
vprašamo, zakaj npr. v Sloveniji bogataši niso pozitivno ocenjeni, zakaj ljudje najbolj
berejo rumeni tisk, zakaj policija, sodišča, vlada, politika v javnomnenjskih raziskavah
ne uţivajo pretiranega zaupanja … skratka, posplošujemo lahko v neskončnost. Piar
lahko imenujemo manipulacija ter z manipulacijo „utemeljitev‟ tudi „dokaţemo‟. Kot
praktično za vsak drug poklic. Vsaj v Sloveniji.

3.Vstop drţave v EU povečuje moč izvršilne oblasti.
Glede na to, da je RS članica EU, je vlada tudi predstavnica RS v institucijah EU. Vstop
sleherne drţave v EU namreč zahteva prilagoditve delovanja izvršilne oblasti in tudi
upoštevanje predpisov EU. Organi EU, kjer se vlada pojavlja so Svet EU, Evropski svet,
posredno pa še Evropska Komisija in SES. Za vsako od teh institucij je potrebno
drugačno sodelovanje, saj so odločitve teh institucij drugačne, tudi postopki so
drugačni, predvsem pa je poloţaj drţave članice v posamezni instituciji bistveno
drugačen. PVRS se je dopolnil leta 2003 in spremenil naslednje leto prav iz razlogov
vstopa v EU, spremenil in dopolnil se je tudi leta 2006 in 2007.
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Leta 2004 je bil sprejet tudi Zakon o sodelovanju med drţavnim zborom in vlado v
zadevah Evropske unije, ki ureja razmerja med parlamentom in vlado v postopkih
sprejemanja pravnih aktov in odločitev v EU.
Po vstopu Slovenije v EU je predsednik vlade pridobil še nekoliko več na moči nasproti
ministrom, saj so institucije EU tako zasnovane, da kar silijo vlade drţav članic v močne
šefe izvršilnih organov. Predsedniki vlad imajo namreč svojo lastno institucijo –
Evropski svet. Od nastanka Evropskega sveta do danes prihaja do vse pogostejših
srečanj in tudi konkretnejših razprav, kar zopet napeljuje na to, da so predsedniki vlad
zadnja "stopnja" medsebojnega usklajevanja med drţavami članicami. Ta stopnja ne bi
bila mogoča, če šefi izvršilnih organov ne bi mogli vplivati na svoje ministre. Evropski
svet je organ, kjer se veliko več deluje po načelu "daj-dam", kar pomeni, da se
predsedniki vlad dogovorijo o vseh odprtih vprašanjih tako, da na nekem področju
popuščajo ene drţave članice, na nekem drugem pa druge članice. Takšnih
kompromisov niso sposobni ministri sami rešiti, saj bo vsak minister trdno zagovarjal
stališča svojega področja, ne oziraje se na morda širšo sliko delovanja vlade in tudi EU
kot celote. Tako bo predsednik vlade iz "ptičje perspektive" ocenil, katera so tista
pomembnejša področja v pristojnosti enega ministra, ki morajo biti uveljavljena v korist
RS, na račun nekega drugega področja v pristojnosti drugega ministra, kjer bo
potrebno popustiti. Če vemo, da je v mednarodni politiki dana beseda (beseda
predsednika vlade) nemalokrat vredna več kot katerikoli dogovor, se ministri morajo
pokoriti besedi predsednika vlade. Vstop drţave v EU dejansko povečuje moč
izvršilne oblasti.
V evropskem modelu – ko predsednik vlade dobi večino v parlamentu, ima laţjo vlogo,
če hoče doseči neko odločitev v parlamentu, medtem, ko v ZDA temu ni tako. Ţe ko
zakon šele potuje v kongres, lahko posameznik sproţi sodni postopek, če mu ta predpis
ne priznava neke pravice. ZDA je to moţnost formalizirala in uredila moţnost
posameznika pri sprejemanju predpisa. Ta postopek je zelo kompliciran, traja dalj časa.

4. Moderni načini vladanja prispevajo k transparentnosti in odgovornosti.
Moderni načini vladanja prispevajo k transparentnosti in odgovornosti. Kljub
temu, da ima internet kot sredstvo političnega komuniciranja številne prednosti in
slabosti mnogi poudarjajo, da prednosti preseţejo slabosti.
Čeprav se bo pravi vpliv povezave vlade z drţavljani čutil šele, ko bo večje število ljudi
uporabljalo internet, je veliko načinov, kako to pospešiti. Storitveni sistem je lahko
povezan z ţivljenjskimi dogodki in drţavljanskimi potrebami ( npr. potni listi, vize,
zdravstveno zavarovanje, podaljšanje vozniškega dovoljenja, sprememba naslova).
Javne agencije preko e-vlade zagotavljajo storitve, ki jih drţavljani potrebujejo.
Nekateri trdijo, da je e-vlada nova stopnja v javnem menedţmentu. Na koncu pridejo
do zaključka, da je e-vlada vključena v reforme javne uprave (dostava storitev
kupcem,sodelovanje s privatnim sektorjem, zagotavljanje informacij). Povsod in
vsakomur postaja jasno, da IT (predvsem E-komuniciranje) narekuje spremembe tudi
na področju organiziranosti druţbe nasploh. Internet namreč omogoča direkten dostop
do informacij, te pa lahko preverimo na več različnih virih, in s tem omogoča, da ljudje
s pomočjo orodij (forumi, klepetalnice) sodelujejo pri nastajanju javnega mnenja.
Izzivov ne bo zmanjkalo. Tudi vlada se tega zaveda in po najboljših močeh dokaj
spretno uporablja E-komuniciranje za moderen način ţivljenja in predvsem obstoja.
Višja stopnja rabe interneta je namreč odvisna od večje ekonomske razvitosti drţav, od
odsotnosti monopola nad telekomunikacijami in od boljše informacijske infrastrukture.
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Po drugi strani pa se je pokazalo, da sama narava politike lahko vpliva na odprtost
internet komunikacij med drţavo in okolico.
Referendumska oziroma parlamentarna narava oblasti spodbuja rabo eksternih
internet komunikacijskih praks javnega sektorja (Kanada, nekatere drţave v ZDA).
Bolj vladna oziroma elitna narava oblasti pa eksterne internet prakse drţave z
okolico zavira, tako da se implementacije internet rešitev zaustavljajo na internih
drţavnih internet komunikacijskih praksah (Francija, Nemčija, tudi Anglija s sijajno
informacijsko infarstrukturo). Domnevo o načelni povezanosti narave oblasti in
drţavne rabe interneta lahko zato dopolnimo še z ugotovitvijo, da raba interneta v
javni upravi neke drţave steţka presega običajno in tradicionalno komunikacijsko
prakso, ki jo izvaja drţava z uporabniško okolico. Implementacija interneta za
potrebe javne uprave je torej močno, čeprav na kompleksen način, ujeta v nacionalno
specifičen vzorec izvajanja politik neke drţave. Z implementacijo interneta se sicer
lahko povečuje notranja učinkovitost delovanja javne uprave, toda njena zunanja
(ne)smotrnost lahko ob tem ostaja nedotaknjena.

17.

PRISPEVEK REZULTATOV K ZNANOSTI OZ. STROKI

Pri svoji nalogi sem v obravnavo vzela komunikacijo in delovanje izvršilne oblasti, ki v
dosedanji literaturi ni kaj dosti raziskano področje.
Komunikacija čedalje bolj pridobiva na pomenu tudi pri izvršilni veji oblasti. Moţno je,
da te nekateri ne marajo, a z izobraţevanjem, razumevanjem in predvsem s
komuniciranjem lahko doseţemo toleranco in sprejemanje. Z ugotovitvami,
predstavljenimi v hipotezah, sem uspela dokazati, da je pomembnost komunikacije in
odnosov z javnostmi izrednega pomena za učinkovitost vladanja, ki pomeni tudi
učinkovitost komuniciranja in da sami odnosi z javnostmi soodločajo, kako podobo ima
vllada v javnosti. Istočasno sem izpostavila dualizem parlamentarne in izvršilne oblasti,
ki se medsebojno dopolnjujeta in si hkrati ne dovolita vmešavanja. Pri tem je za
moderno drţo vladanja pomembna tudi transparentnost in odgovornost. Sama tema
naloge podaja zaključke, ki odpirajo probleme, ki se pojavljajo na relaciji vladatikomunicirati. Ti problemi so rešljivi in če v ospredje postavimo drţavljane, ki izvolijo
kandidate za izvršilno oblast, prav ti pričakujejo pošten in korekten odnos vlade do njih
in tukaj je zopet na vrsti dobra komunikacija.
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Tako kot tudi pred volitvami se nekako zdi, da komunikacija kroţi in mora biti res
izdelana, saj drţavljani postajajo čedalje bolj osveščeni. Področje je dejansko zelo
občutljivo in je na koncu jasno, da je vladna komunikacija preprosta. Z nalogo sem
skušala dokazati, da tudi to področje potrebuje skrbno obravnavo. Menim, da na videz
nezdruţljivo lahko z dobrim sodelovanjem doseţe ravno nasprotno - kompatibilnost in
smiselnost.

18.

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV

Slovenska ustavna ureditev temelji na parlamentarni obliki drţavne oblasti. Ta izhaja iz
delitve oblasti na: zakonodajno, izvršilno in sodno. Po ustavni ureditvi vlado sestavljajo
predsednik vlade in ministri/ce, kar pomeni, da je vlada enotno kolegijsko telo.
Vlada RS je organ izvršilne oblasti in hkrati najvišji organ drţavne uprave. Funkcija
vlade je torej dvojna: opravlja politično, izvršilno in upravno funkcijo. V zadevah EU
vlada predstavlja in zastopa RS ter uveljavlja njena stališča v institucijah EU. Glede
zadev EU je vlada samostojna in odgovorna pri opravljanju svojih funkcij v okviru
ustave, zakona, ki ureja poloţaj in delovanje vlade in Zakona o sodelovanju med
parlamentom in vlado v zadevah EU. Vlada izdaja uredbe in druge akte iz svoje
pristojnosti za izvrševanje predpisov EU.
Za razliko od klasičnih modelov, kjer vlado oziroma njenega predsednika imenuje šef
drţave, v našem sistemu to funkcijo opravlja parlament. S tem je vlada še bolj vezana
na parlament, kar ni v korist načela delitve oblasti. Poleg Ustave je način izvolitve vlade
urejen v PoDZ. Parlament ima bistven vpliv na sestavo vlade, ki bi morala biti v popolni
domeni predsednika vlade, saj on brezpogojno odgovarja za vse ministre. Tako mora
predsednik vlade izbirati imena, ki so všečna parlamentu, na pa tista, za katere meni,
da bodo učinkovita. Posledica se kaţe v veliki odgovornosti ministrov parlamentu.

144

Vlada je pri opravljanju svojih funkcij samostojna v okviru Ustave in zakonov,
drţavnega proračuna ter načelnih dolgoročnih usmeritev parlamenta. Vendarle je
odgovorna parlamentu za politiko drţave, ki jo vodi, in za razmere na vseh področjih iz
pristojnosti drţave. Odgovarja tudi za izvajanje zakonov in drugih predpisov
parlamenta ter za celotno delovanje drţavne uprave. Tako kot v vseh klasičnih
ureditvah, ima tudi pri nas predsednik vlade relativno močan poloţaj v vladi. On skrbi
za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov, vodi in
usmerja delo vlade, predstavlja vlado ter sklicuje in vodi njene seje. V ta namen lahko
daje ministrom obvezne napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade in so
pomembna za delo posameznih ministrov.
Način dela vlade je veliko preprostejši kot delo parlamenta, ţe zato, ker je v vladi manj
strank kot v parlamentu. Prav tako imajo politične stranke v vladi sklenjeno koalicijsko
pogodbo, ki jih napotuje k zavzemanju za iste cilje. Vlada svoje glavne naloge za
določeno obdobje določi z delovnim programom vlade in s proračunskimi dokumenti,
uspešnost izvedbe zastavljenih nalog pa ugotavlja v poročilu o delu vlade.
Pomembna je elektronska seja vlade. To je seja, na kateri člani vlade sodelujejo in
odločajo z uporabo informacijsko-telekomunikacijskih storitev v okviru informacijskega
sistema za podporo postopkom sprejemanja odločitev vlade-informacijski sistem vlade.
Elektronske seje vlade so vrh kompleksnega informacijskega sistema, ki povezuje več
različnih aplikacij med seboj. Gre za proces, ki zajema delovanje vseh ministrstev in
vladnih sluţb, kjer se pripravljajo dokumenti in gradiva za seje vlade in njenih delovnih
teles. Poleg gradiv so na voljo še sklici sej, popravki, dnevni redi, zapisniki, sklepi. Člani
vlade lahko preko prenosnih računalnikov spremljajo redno sejo vlade v sejni dvorani
ali pa odločajo o točkah dnevnega reda na dopisni seji, neodvisno od tega, kje se
nahajajo. Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, je javnosti
omogočen dostop do vladnih gradiv ţe v postopku njihove obravnave.
Ustava je določala sprejetje posebnega zakona, ki podrobneje ureja razmerje med
vlado in parlamentom v zadevah EU.
Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela
ministrstev vlada ustanavlja vladne sluţbe. Predsednik vlade lahko za te naloge
pooblasti tudi resorno ministrstvo. Vladno sluţbo vodi minister brez resorja, drţavni
sekretar ali direktor, ki je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalnemu
sekretarju vlade.
V dobi mnoţičnih komunikacij je vloga vlade v obveščanju javnosti ena od
pomembnejših sestavin demokratičnega sistema. Toda razvite komunikacijske
tehnologije in delo strokovnjakov za odnose z javnostmi so odprle moţnost načina
komunikacij vlade, ki ni usmerjeno zgolj v informiranje, ampak si prizadeva tudi za
prirejanje informacij in informacijskih tokov potrebam vlade. Vladni odnosi z javnostmi
so zato postali eno najpomembnejših komunikacijskih orodij vlade.
Pravica do dostopa do informacij oz. obveščenosti sodi med temeljne človekove
pravice. Ustava Republike Slovenije v 39. členu, ki jamči svobodo izraţanja, pravi:
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"Zagotovljena je svoboda izraţanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih
oblik javnega obveščanja in izraţanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi
vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima
v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon (Ustava RS,
1996:21)." Zakonsko podlago za delovanje in javnost dela sta prinesla Zakon o medijih,
kasneje preimenovan v Zakon o javnih glasilih in Zakon o informacijah javnega
značaja.
Model organiziranosti vsebine in delovanja na področju odnosov z javnostmi na ravni
vlade RS, sprejet v letu 2007, ravno v času nastajanja naloge,opredeljuje podlage za
organiziranje sluţb za odnose z javnostmi znotraj vlade, v ministrstvih ter vladnih
uradih in sluţbah. Vzpostavlja enotne strokovne standarde in opredeljuje način
koordinacije med sluţbami oziroma svetovalci za odnose z javnostmi v posameznih
vladnih ustanovah, z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi in vladnim uradom
za komuniciranje ter tako vzpostavlja ustrezen način za predstavljanje vladne politike
javnosti.
Izzivov ne bo zmanjkalo in tudi vlada se tega zaveda ter po najboljših močeh spretno
uporablja tudi E-komuniciranje za moderen način ţivljenja in predvsem obstoja.
Ko razmišljam o moţnostih in izzivih, ki jih izvršilna oblast v Sloveniji v prihodnje lahko
uporabi z vsemi akterji-predvsem z volivci, se mi najprej misel ustavi na uporabi
interneta, ki je kot dodatni medij, se pravi nova raven, na kateri se politika oz. politiki
lahko promovirajo. S tem, da število uporabnikov raste, se povečuje tudi skupina ljudi,
na katero je moţno vplivati. Interaktivnost na raznih forumih in klepetalnicah omogoča
politikom, da spremljajo svoje volilno telo in v skladu z zahtevami po potrebi tudi
ukrepajo. S temi orodji je omogočena personalizacija stika med politikom in volilci. Tudi
nenehna dostopnost je velika prednost, zlasti med volilno kampanjo, saj je obisk strani
aktivno dejanje, medtem ko preko ostalih medijev ni moţno zagotoviti, da bo ciljna
prisotna prav v trenutku, ko se bo odvijal propagandni spot in tudi stroški so veliko
niţji. Po drugi strani pa je prav preko interneta moţno beleţiti izrečene obljube in
zagotovila javnih menedţerjev in politikov. V nekaterih drţavah se je način, ko se
beleţijo obljube in potem realizacija teh preko interneta, izkazal kot dober pripomoček
preverjanja uresničevanja izrečenih besed. Tudi za vlado RS bi lahko razvili tak sistem,
ki bi bil uporaben za vse javne menedţerje.
V Sloveniji je politična kultura ţal še v razvojni fazi, a nekako se iz leta v leto
osveščenost in vključevanje javnosti premika iz pasivne faze v aktivnejšo. Kultura je
namreč pogojena z demokracijo. Mogoče ne bi bilo slabo, da bi vlada RS poleg
aktualnih internetnih informacij, ki so zelo dobro aţurirane in predstavljene izdajala
novice tudi v papirnati obliki. Tako bi informacije dejansko zajele tudi populacijopredvsem starejših, ki interneta še niso osvojili.
V tujini se javna uprava odvija čedalje bolj razdrobljeno, preko manjših agencij, ki so
fleksibilnejše. V Sloveniji je namreč precej toga organiziranost javne uprave, ki se lahko
bolj pribliţa predvsem drţavljanom z decentralizacijo, kar se naj bi s pokrajinami
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dejansko obetalo. Zanemarljivo ni niti to, da se, če v ospredje postavim vlado RS,
omogoči vsem odgovornim na javnih funkcijah sodobno permanentno usposabljanje s
primeri dobrih praks, kar v Sloveniji ţe poteka in se razvija. Tudi nastanek Ministrstva
za javno upravo se mi zdi smiseln, saj je področje javne uprave izpostavil in s tem
hkrati pričel obravnavati javno upravo strokovno s poudarkom na transparentnosti,
učinkovitosti, kakovosti, javno-zasebnih partnerstev ipd. Kakor koli - vlada RS je
izvršilna oblast, a hkrati tudi najvišji organ drţavne uprave in ravno to pomeni, da je
smiselno za vse relacije vzpostaviti dober stik, pomoč in čim več komunikacij. Še vedno
namreč ljudje pričakujemo kvaliteten in hiter servis javnih storitev ter zadovoljivo
kvaliteto ţivljenja, za katero v veliki meri pripomore vsak sam ţe s tem, da zna
postaviti na oblast vlado, ki ji je mar predvsem za drţavljane in za drţavo, katero
predstavljajo. Nenazadje prav volivci odločimo, komu bomo dali svoj glas in kakšna so
nato naša pričakovanja v zameno za naslednji glas.
Moj naslednji predlog za izboljšanje relacije vladati in komunicirati je predvsem volja in
interes strokovnjakov, da iz tujih praks prevzamejo dobro sprejeto in opustijo
neučinkovitosti. V kolikor se z decentralizacijo trendov ne bi uspelo pribliţati na
demokratičen način, tudi prav, a vsekakor je dejstvo, da informatizacija ne pogojuje
fizičnega kontakta, ni več potrebna fizična prisotnost tukaj in tam. Slej kot prej bo
tehnologija tako izpopolnjena, da bo v zadovoljstvo in veliko pomoč. Pred tem ciljem
pa bo zagotovo še veliko polemik in potrebnega osveščanja o tehničnih prednostih.
Pojavi pa se tudi tehnična zmoţnost za npr. »vsem dostopen internet« Slovenija je
namreč majhna, raznolika drţavica, ki bi relacijo vladati-komunicirati lahko izpeljala kot
zgled ostalim (ravno zaradi velikosti sistema s cca. manj kot 2 MIO prebivalcev, ki je
bolj in laţje fleksibilen).Tudi primeri dobrih praks gredo v to smer.
Menim, da bi vlada RS v Sloveniji še naprej lahko uporabljala sodobne pristope
komunikacije in jih nadgradila s še večjimi poudarki pomembnosti vseh javnosti na
relaciji sodelovanja v doseganju cilja vladati uspešno s pomočjo nasvetov
strokovnjakov in predlogov drţavljanov. Tudi ustrezna politična komunikacija bi morala
biti veščina vsake javne politične osebnosti in nenazadnje bi bilo smiselno tudi za vlado
pripraviti standarde, po katerih bi se ocenjevalo delo vlade. Morda lahko prav razvoj
nove discipline politične komunikologije prispeva k nadgraditvi dosedanjih
interdisciplinarnih dognanj na tem področju ter odpira nove perspektive v tej smeri.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
magistrskega dela

S podpisom zagotavljam, da:
• je predloţeno specialistično oz. magistrsko delo z naslovom Delovanje in
komuniciranje vlade RS izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
• je delo popravljeno v skladu s pripombami mentorja in članov komisije.
• sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v
predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi
v obliki dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz.
ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih
pravicah, Uradni list RS št. 139/2006);
• je elektronska oblika identična s tiskano obliko predloţenega dela ter soglašam z
objavo dela na fakultetnih straneh; da je delo lektoriral/-a Mihaela Rakovnik.

V Ljubljani, dne 18.9.2008
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