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I

POVZETEK
Diplomsko delo uvodoma predstavlja skupno preteklost Slovenije, ter Bosne in
Hercegovine v ĉasu Jugoslavije. Povzema kljuĉne dogodke na poti v samostojnost
omenjenih drţav, spremembe po njunih osamosvojitvah, predstavljena pa je tudi
današnja (politiĉna in gospodarska) ureditev obeh in odnosi med drţavama.
Temeljna problematika diplomskega dela je postopek pridobitve vstopnega vizuma za
drţavljane Bosne in Hercegovine. V skladu s tem sem skušala predstaviti migracijsko
politiko in vizumski reţim. Kljuĉni del diplomskega dela je predstavitev postopka
pridobitve vizuma v praksi in zakonska razlaga omenjenega podroĉja. Postopek
pridobitve vizuma je upravni postopek, ki poteka na diplomatsko - konzularnem
predstavništvu. Postopek se priĉne ob predloţitvi vloge za pridobitev vizuma na DKP.
Vloga mora vsebovati ustrezna potrdila in listine za odloĉanje. Postopek vodi za to
pooblašĉena uradna oseba, ki po preuĉitvi vloge in spremljajoĉe dokumentacije izda
vstopni vizum v primeru pozitivnega in obvestilo o zavrnitvi v primeru negativnega
odgovora. Anketna raziskava o postopku pridobitve vizuma zajema izkušnje ljudi, ki
so bili stranka v tovrstnih postopkih.
Ključne besede: Jugoslavija, Slovenija, Bosna in Hercegovina, migracijska in
vizumska politika, vizum, Schengenski pravni red, Zakon o tujcih, upravni postopek,
Upravna enota
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SUMMARY
The work initially presents a common history of Slovenia and Bosnia and Herzegovina
at the time of Yugoslavia. The work al so summarizes the key events on the way to
the independence of those countries, changes in their independence, but also today
(political and economic) regime and the relations between the two countries. The
fundamental problem of graduate work is the process of obtaining an entry visa for
citizens of Bosnia and Herzegovina. In line with this, I tried to present a migration
policy and the visa regime. A key part of graduate work is the presentation of the
procedure of obtaining a visa in the practice and legal interpretation of mentioned
area. The process of obtaining a visa is an administrative procedure, which takes
place at the diplomatic - consular representation. The process begins when the
application for the visa is submitted at the diplomatic - consular representation. The
application must contain the appropriate certificates and documents for decision
making. A competent official is leading the procedure. After examining the
application and the accompanying documents issued an entry visa in the event of a
positive and a notice of refusal in the event of a negative response. Survey research
on the process of obtaining a visa is covering the experiences of people who have
been party to such proceedings.
Keywords: Yugoslavia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, migration and visa policy,
visa, the Schengen law, the Aliens act, the administrative procedure, administrative
unit

iii

KAZALO
POVZETEK ........................................................................................................... ii
SUMMARY ............................................................................................................ iii
1 UVOD ........................................................................................................... 1
1.1
IZHODIŠĈE DIPLOMSKEGA DELA ............................................................. 1
1.2
CILJ PROUĈEVANJA IN HIPOTEZE ........................................................... 1
1.3
METODA DELA ........................................................................................ 2
1.4
STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA ............................................................ 3
2 ZGODOVINSKO OZADJE JUGOSLAVIJE............................................................ 4
2.1
RAZPAD JUGOSLAVIJE ............................................................................ 4
2.1.1
Procesi osamosvajanja ...................................................................... 4
2.1.2
Slovenija znotraj Jugoslavije ............................................................. 6
2.1.3
Osamosvojitve Slovenije ................................................................... 7
2.2
VOJNE V BIVŠI JUGOSLAVIJI ................................................................... 8
2.2.1
Bosna in Hercegovina ....................................................................... 8
3 SLOVENIJA DANES ...................................................................................... 10
3.1
SPLOŠNO ............................................................................................. 10
3.2
GOSPODARSTVO V SLOVENIJI PO OSAMOSVOJITVI ............................... 11
3.3
UPRAVNA RAZDELITEV ......................................................................... 12
3.3.1
Drţavna uprava .............................................................................. 12
3.3.2
Lokalna samouprava ....................................................................... 14
4 BOSNA IN HERCEGOVINA DANES ................................................................. 16
4.1
SPLOŠNO ............................................................................................. 16
4.2
GOSPODARSTVO BiH PO OSAMOSVOJITVI ............................................. 18
4.3
POLITIĈNA IN UPRAVNA RAZDELITEV ................................................... 19
5 ODNOSI MED BOSNO IN SLOVENIJO ............................................................ 21
5.1
DIPLOMATSKI ODNOSI ......................................................................... 21
5.2
GOSPODARSKI ODNOSI ........................................................................ 22
6 VSTOP DRŢAVLJANOV BiH V RS ................................................................... 23
6.1
V ĈASU JUGOSLAVIJE ........................................................................... 23
6.2
VSTOP DRŢAVLJANOV BiH V RS DANES ................................................. 24
6.3
SCHENGEN IN VIZUMSKA POLITIKA....................................................... 25
6.4
POSTOPEK PRIDOBITVE VIZUMA JE UPRAVNI POSTOPEK ....................... 28
6.5
PPRISTOJNOST ODLOĈANJA O VIZUMIH................................................ 30
7 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODLOĈANJE O VIZUMU .............................. 31
7.1
UVOD ................................................................................................... 31
7.2
GARANTNA PISMA ZA ZASEBNE IN POSLOVNE OBISKE ........................... 32
7.3
PRIMERI DOKUMENTACIJE NA OSNOVI NAMENA POTOVANJA ................ 32
7.3.1
Za zasebni obisk ............................................................................. 32
7.3.2
Za poslovni obisk ............................................................................ 33
7.3.3
Za turistiĉni obisk: .......................................................................... 33
8 PRIDOBITEV VIZUMA V PRAKSI ................................................................... 35
8.1
OPIS POSTOPKA PRIDOBITVE VIZUMA IN POJASNILA ............................ 35
8.1.1
Postopek na prvi stopnji.................................................................. 35

iv

8.1.2
Pravica do pritoţbe ......................................................................... 37
8.1.3
Upravni spor .................................................................................. 37
8.2
POVZETEK PRAKTIĈNEGA PRIMERA ....................................................... 39
8.2.1
Koraki v postopku........................................................................... 39
8.2.2
Udeleţenci praktiĉnega primera ....................................................... 40
8.2.3
Priprava dokumentacije .................................................................. 40
8.2.4
Oddaja vloge.................................................................................. 41
8.2.5
Ugotovitveni postopek .................................................................... 41
8.2.6
Dopolnitev vloge ............................................................................ 43
8.2.7
Odobritev vizuma ........................................................................... 43
8.2.8
Zavrnitev vizuma ............................................................................ 43
8.2.9
Povzetek kljuĉnih ugotovitev v praktiĉnem primeru ........................... 44
8.3
ANKETA................................................................................................ 46
8.3.1
Namen in metodologija anketne raziskave ....................................... 46
8.3.2
Rezultati ankete ............................................................................. 46
8.3.3
Povzetek kljuĉnih ugotovitev na osnovi praktiĉnega primera in ankete 46
9 ZAKLJUĈEK ................................................................................................. 48
LITERATURA ...................................................................................................... 50
VIRI .................................................................................................................. 52
SEZNAM SLIK IN GRAFOV ................................................................................... 56
SEZNAM KRATIC ................................................................................................ 57
SEZNAM PRILOG ................................................................................................ 59
IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE .................................................. 68

v

1 UVOD

1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Mnenja o nekdanji Jugoslaviji so še vedno deljena. Ĉas bratstva in enotnosti za
nekatere, zlata doba Slovanov za druge, ter ĉas diskriminacije, gospodarskega
nazadovanja ali vsesplošnega nezadovoljstva za tretje. Vsekakor pa drţi dejstvo, ki
ga ni mogoĉe zanikati, da so tisti ĉasi pustili moĉne vtise in sledi veĉ generacijam.
Moji spomini na to obdobje segajo v otroštvo, ko sem poletja preţivljala pri babici v
Gradiški v Bosni in Hercegovini (BiH). Spoznavala sem kmetijo in se z otroško
naivnostjo igrala na ogromnih senikih. Poletje leta 1991 pa je bilo zadnje poletje, ki
sem ga kot otrok preţivela v BiH. Sledili so veliki dogodki, kot je razpad Jugoslavije,
osamosvojitev Slovenije in vojna na Balkanu. Spominjam se razoĉaranja v prvem
razredu, jeseni leta 1991, ker nisem dobila pionirske kape z rdeĉo zvezdico, ki so ju
imeli starejša brata in sestra. Umik domov, v Slovenijo je moji mladosti prihranil
kruto realnost, ki se je zaĉela odvijati v naši neposredni bliţini. Ţal mnogi otroci moje
generacije niso imeli te moţnosti. Kmalu je njihov vsakdan postalo skrivanje v kleteh,
lakota, strah in bombni napadi. Z razpadom Jugoslavije se je spremenilo marsikaj.
Poleg novih drţavnih meja se je spremenila tudi nova politiĉna ureditev v nekdanjih
Republikah. Spremembe so vplivale na vse drţavljane in drţavljanke nekdanje
Jugoslavije. Ukvarjam se z vprašanjem, zakaj npr. moji sorodniki, znanci in prijatelji
iz BIH ne morejo preprosto pripraviti kovĉkov in priti na obisk. Da bi drţavljani BiH
obiskali Slovenijo, je potrebno mnogo veĉ, kot le odloĉitev, da ţelijo oditi na pot.
Preden zapustijo svojo drţavo, jih ĉaka postopek pridobitve vstopnega vizuma.

1.2 CILJ PROUČEVANJA IN HIPOTEZE
Osnovni cilj diplomskega dela je predstavitev celotnega postopka pridobitve vizuma.
V diplomski nalogi sem si tako zastavila tri vzporedne cilje:
predstaviti skupno preteklost Slovenije in BiH znotraj Jugoslavije, hkrati pa
povzeti dogajanja pred in po razpadu Jugoslavije,
predstaviti obe drţavi po osamosvojitvi, ter odnose med njima,
predstaviti postopek pridobitve vstopnega vizuma za drţavljane BiH pri oz. za
vstop v Slovenijo
Z diplomsko nalogo in raziskovalnim delom ţelim preveriti odgovore na naslednja
vprašanja:
Ali je postopek pridobitve vstopnega vizuma za drţavljane BiH zahteven?
Ali je postopek pridobitve vstopnega vizuma za drţavljane BiH dolgotrajen?
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Ali je najveĉ zahtev za odobritev vizuma na konzularnem predstavništvu
oddanih za vizum tipa C?
Ali so informacije o spremljajoĉi dokumentaciji dostopne drţavljanom BiH na
jasen oziroma razumevajoĉ naĉin?
Ali je potrebno v veĉini primerov zahtevo za odobritev vizuma dodatno
dopolniti z spremljajoĉo dokumentacijo?
Ali je število zavrnitev vizuma veĉje od števila odobritev?
Ali je razlog zavrnitve pri veĉini primerov nepopolna dokumentacija?
Namen, ki ga ţelim doseĉi z diplomsko nalogo, je boljše razumevanje celotnega
postopka pridobitve vizuma za drţavljane BiH pri vstopu v RS.
1.3 METODA DELA
Pri obravnavi problematike sem uporabila razliĉne metode raziskovanja. V prvem
delu, ki je zgodovinski, je primarna metoda mojega raziskovanja metoda deskripcije,
vzporedno z zgodovinsko metodo. Problematiko sem teoretiĉno predstavila s
pomoĉjo zgodovinske literature, ĉlankov in virov na medmreţju. Pri opisu postopka
pridobitve vizuma sem predelala strokovno literaturo s tega podroĉja. Primarno
uporabljeni vir je Zakon o tujcih Ur. list RS, št. 61/1999, 9/2001-ZPPreb, 87/2002
(96/2002 popr.), 108/2002-UPB1, 93/2005, 112/2005-UPB2, 79/2006, 107/2006UPB3, 111/2007-ZPPreb-B, 44/2008, 71/2008-UPB5, Zakon o splošnem upravnem
postopku (Ur. list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1,
119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, ZUP), Schengenski
pravni red, uredbe s tega podroĉja, ter drugi pravni akti na podroĉju vizuma in
migracije. Uporabila sem tudi raziskovalno metodo intervjuja, ki sem ga opravila z
vodjo konzularnega oddelka v Sarajevu, g. Boštjanom Širnikom (dne 2.12.2008).
Njegove informacije so mi pomagale pri razumevanju dela uradnika na konzularnem
oddelku. K obdelavi problematike sem pristopila tudi praktiĉno in celoten postopek
pridobitve vizuma izvedla v praksi. Za bolj kvaliteten prikaz ugotovitev sem uporabila
metodo raziskovanja s pomoĉjo ankete.
Glede na problematiko obravnavanega primera - predstavitev postopka pridobitve
vizuma, sem imela najveĉ teţav pri zbiranju primerne literature. Knjiţne police so s
tovrstno literaturo izredno revne, zato sem kljuĉne informacije ĉrpala predvsem iz
zakonov, ter spletnega portala veleposlaništva in ministrstva za zunanje zadeve
(MZZ). Pridobitev vstopnega vizuma za drţavljane BiH poteka na konzularnem
oddelku veleposlaništva v Sarajevu, za potrebe diplomskega dela sem obiskala
veleposlaništvo in nekaj ĉasa ţivela v Sarajevu. Bivanje v tem mestu je bistveno
pripomoglo k višji kakovosti mojega diplomskega dela. Imela sem priloţnost bolje
spoznati lokalno prebivalstvo, kulturo in politiĉno dogajanje v BiH. Trinajst let po
vojni je slednje še vedno precej napeto. Spori med politiĉnimi strankami niso vedno
posledica razlik v zagovarjanju razliĉnih politiĉnih stališĉ, temveĉ v veĉini primerov
narodnostnih razlik. Trenutno izredno pereĉa politiĉna vprašanja so: izvedba popisa
prebivalstva, notranja ureditev, oziroma razdelitev Federacije, implementacija
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postopkov za ukinitev viznega reţima, ter ostala vprašanja s podroĉja pribliţevanja
Evropski uniji.
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Obdobje razpada Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije je tema, ki jo lahko
opredelimo kot del novejše zgodovine. Omenjena tematika je danes predmet
ogromno literature, vendar sem se kljub temu odloĉila, da v prvem delu diplomske
naloge povzamem kljuĉne dogodke. S tem sem ţelela predstaviti skupno preteklost
Slovenije in BiH vse do razpada Jugoslavije. V nadaljevanju predstavljam dve razliĉni
poti, ki sta vodili - ena Slovenijo in druga BIH do njunih osamosvojitev. Drţavi sta po
odloĉitvah za samostojnost napredovali zelo razliĉno. Pojasnjujem pa tudi današnje
odnose med drţavama.
V drugem delu diplomske naloge sem prestavila vstop drţavljanov BiH v Slovenijo. Za
razumevanje opisane problematike je pomembno poznavanje termina »migracija«.
Poleg nacionalne zakonodaje je v Sloveniji pridobitev vizuma pogojena tudi z
evropsko zakonodajo oziroma zakonodajo Evropske Unije (EU), bolj natanĉno, s
Schengenskim pravnim redom. V tem delu sem pojasnila kaj je vizum in vizumska
politika. Razloţila sem pojem upravni postopek, opredelila razloge zakaj je postopek
pridobitve vizuma upravni postopek, ter temeljna naĉela ZUP. Izpostavila sem tudi
pristojnosti o odloĉanju v postopku pridobivanja vizuma. Predstavila sem potrebno
dokumentacijo o odloĉanju za odobritev vizuma. Na tem mestu ţelim poudariti, da
poleg pravne literature oziroma zakonov, ki urejajo to podroĉje, nisem našla
nikakršne strokovne literature. Primeri dokumentacije so predstavljeni na osnovi
konzularne prakse.
V tretjem delu sem celoten postopek pridobitve vizuma opisala teoretiĉno, skupaj z
zakonsko razlago. Na primeru, ki sem ga izvedla, pa sem praktiĉno predstavila
postopek po korakih. Povzela sem kljuĉne ugotovitve o praktiĉnem primeru. Izvedla
sem tudi anketo. Predstavila sem rezultate ankete in povzela kljuĉne ugotovitve na
podlagi praktiĉnega primera in ankete.
V zadnjem delu naloge sem povzela svoja spoznanja o posledicah skupne preteklosti
BiH in Slovenije, ter ugotovitve o postopku pridobitve vizuma za drţavljane BiH.
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ZGODOVINSKO OZADJE JUGOSLAVIJE
Na ozemlju predvojne Kraljevine Jugoslavije se je po 2. svetovni vojni oblikovala
Demokratiĉna federativna Jugoslavija. Uradno ime drţave se je glede na politiĉne in
ustavne spremembe dvakrat spremenilo, prviĉ leta 1946 v Federativna ljudska
republika Jugoslavija (FLRJ) in drugiĉ, leta 1963 v dokonĉno ime Socialistiĉna
federativna republika Jugoslavija (SFRJ) ali na kratko, Jugoslavija. SFRJ je na
severozahodu mejila na Italijo in Avstrijo, na severu na Madţarsko in Romunijo, na
vzhodu na Bolgarijo, na jugu na Grĉijo in Albanijo, ter na zahodu na Jadransko
morje. Znotraj ozemlja Jugoslavije se je nahajalo 6 republik. Federativna Republika
Slovenija, Hrvaška, Makedonija, Srbija, Ĉrna Gora, Bosna in Hercegovina ter 2
avtonomni pokrajini, Kosovo in Metohija, ter Vojvodina (www.sl.wikipedija.org,
Socialistiĉna federativna republika Jugoslavija, 31.08.2008).
Ko govorimo o Jugoslaviji, ne moremo mimo Josipa Broza – Tita. Med leti 1941 in
1945 je bil vrhovni komandant Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije. Od 1945 in
1953 je bil predsednik vlade in minister za zunanje zadeve v vladi FLRJ. 13. januarja
1953 je postal dosmrtni predsednik SFRJ. Podredil si je vse vzvode oblasti in postal
diktator in absolutni vladar Jugoslavije. S pomoĉjo vojske, in komunistiĉne stranke je
vladal Jugoslaviji vse do svoje smrti. V ĉasu njegovega vladanja je Jugoslavija
doţivela velik napredek. Nacionalizem je imel korenine v Jugoslaviji ţe od druge
svetovne vojne, ko je ob spopadih z okupatorjem potekala tudi velika drţavljanska
vojna. Komunistiĉna oblast v Jugoslaviji je dokaj uspešno krotila nacionalna ĉustva s
svojimi represivnimi ukrepi, ter zagovarjanjem bratstva in enotnosti. Tito je s svojo
karizmo blaţil nacionalistiĉne teţnje posameznih narodov v SFRJ. Kmalu po njegovi
smrti pa so nacionalna ĉustva privrela na dan (www.sbaza.net, Vodušek: Razpad
Jugoslavije – druga polovica 80 let, 31.08.2008).

1.5 RAZPAD JUGOSLAVIJE

1.5.1 Procesi osamosvajanja
Jugoslavija je bila centralistiĉno vodena drţava, upravljalo jo je nekaj deset ljudi iz
vseh Republik pod vodstvom Josipa Broza - Tita. Federalizem je bil le navidezen
(www.hervardi.com, Razpad komunizma v Evropi ter demokratizacija in
osamosvojitev Slovenije: Notranjo politiĉne razmere v Jugoslaviji, 21.7.2008).
Ureditev Jugoslavije najbolje pojasnjujta Silber in Little v delu Smrt Jugoslavije, kjer
lahko zasledimo podatek, da je bila Jugoslavija komunistiĉno vodena od konca 2.
svetovne vojne. Leta 1974 je sprejela novo ustavo, s katero so na Republike prenesli
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številna pooblastila. Med drugim so imele lastno centralno banko, policijo,
izobraţevalni in pravni sistem. Jugoslavija je imela zvezno skupšĉino, šest republik in
dve pokrajinski skupšĉini. Pri vodenju drţave je imela komunistiĉna partija vodilno
vlogo, ne glede na to, da so delovale vladine ustanove. Vsaka Republika je imela
svojo komunistiĉno partijo prav tako tudi obe avtonomni pokrajini. Prisotni sta bili
tudi zvezna partija in partija JLA (Jugoslovanska ljudska armada), (Silber in Little,
1986, str. 27).
Reforme iz leta 1974 v samem bistvu niso spremenile poloţaja Republik. Vpeljan je
bil (kon)federativni model, ki v praksi pravzaprav ni deloval. Z reformami so poveĉali
avtonomnost narodov in Republik na eni strani, na drugi pa okrepili oblast
komunistiĉne partije, ki je delovala izrazito centralistiĉno in hierarhiĉno. Spremembe
ustave so bile tako nekoristne. Jugoslavija je v skladu z omenjenimi reformami
delovala vse do Titove smrti. Po njegovi smrti so se ponovno zaĉeli ĉutiti vplivi
centralizma in mednacionalne teţnje, ki so bile vseskozi prisotne in so poslediĉno
tudi pripeljale do razpada Jugoslavije. V drugi polovici osemdesetih let so se razmere
vedno bolj zaostrovale. Slovenija in njena politiĉna elita je vedno bolj ĉutila potrebo
po spremembi. Mednacionalne teţnje in nezadovoljstvo s centralizmom je bilo najbolj
ĉutiti na Kosovem. Veĉinsko prebivalstvo na tem podroĉju je bilo Albansko. Problem
se je pojavil ob dejstvu, da so Srbi to pokrajino – in jo še danes - obravnavali kot
zibelko svoje civilizacije, in tako nikakor niso ţeleli uslišati ţelja protestnikov, ki so
jeseni leta 1981 na ulicah zahtevali neodvisnost. Jugoslavija je na nemire odgovorila
z vojsko in policijo. Slovenija je podprla Albanske teţnje po neodvisnem Kosovu, kar
je povzroĉilo še en konflikt med politiĉnim vrhom Beograda in Ljubljane.
Nacionalizem se je vedno bolj krepil z vseh strani in v zaĉetku 90-ih let je bil na
vrhuncu, za seboj pa je potegnil niz politiĉnih dogajanj (www.sbaza.net, Vodušek,
Razpad Jugoslavije – druga polovica 80 let, 31.08.2008).
Na podlagi gospodarske krize, vse veĉje inflacije, nezadovoljstva ljudi in nacionalnih
trenj, je bilo priĉakovati razpad Jugoslavije. Nekateri so takšen razplet napovedovali
ţe v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, takoj po Titovi smrti. Razpad je bil
posledica stanja v drţavi. Jugoslavija ni pokazala politiĉne volje pri reševanju
konfliktov. S politiko, ki jo je vodila, je kršila ĉlovekove pravice in temeljne
svobošĉine. Gospodarske reforme so bile neuĉinkovite, med ljudmi pa je vedno bolj
narašĉalo nezadovoljstvo (www.hervardi.com, Razpad komunizma v Evropi, ter
demokratizacija in osamosvojitev Slovenije – Notranjo politiĉne razmere v Jugoslaviji,
21.7.2008).
Proces razpada Jugoslavije, ki se je zaĉel v devetdesetih letih, se je – lahko reĉemo dokonĉno zakljuĉil v letu 2008.
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Z nekdanjega ozemlja Jugoslavije je tako nastalo sedem novih suverenih drţav:
Republika
Republika
Republika
Republika
Republika
Republika
Republika

Slovenija (1991),
Hrvaška (1991),
Bosna in Hercegovina (1992),
Makedonija (1991),
Srbija (po razglasitvi neodvisnosti Kosova leta 2008),
Ĉrna Gora (2006),
Kosovo (2008).

1.5.2 Slovenija znotraj Jugoslavije
Slovenija se je gospodarsko hitreje razvijala od ostalih Republik. K hitrejšemu razvoju
in uspešnejšemu pribliţevanju trţnemu gospodarstvu je pripomogla industrializacija v
petdesetih letih prejšnjega stoletja in gospodarske reforme v letih 1965 in 1966. V
centralistiĉno vodeni drţavi je Slovenija kljub zaviralni gospodarski in socialni politiki
ohranjala svojo strukturo, boljšo delovno disciplino in organizacijo. Na osnovi tega je
ustvarjala 2,5-krat veĉji druţbeni produkt od drţavnega povpreĉja. To dejstvo je pri
Slovencih vzpodbujalo narodno samozavest, ki se je kazala tako na gospodarskem,
kot tudi na kulturnem podroĉju, (www.rtvslo.si, A.S.: Petnajst let osamosvojitve
Slovenije, 21.7.2008).
Zaradi stanja v drţavi je Slovenija dobila obĉutek, da zaostaja. Po podatkih je sredi
sedemdesetih let kupna moĉ Slovencev znašala 80% kupne moĉi Avstrijcev, nakar je
drastiĉno padla na 45%. Slovenci so vseskozi zahtevali spremembe, ki bi pozitivno
vplivale na razmere v drţavi, hkrati pa so izkazovali svoje nezadovoljstvo s politiĉno
ureditvijo in splošnim stanjem v drţavi. Kljub navedenemu pa Slovenija vse do
osemdesetih let ni iskala moţnosti osamosvojitve. Rešitve, ki jih je predlagala, so bile
vezane na veĉjo politiĉno neodvisnost in suverenost znotraj Jugoslavije. Ţeleli so
konfederacijo, ki bi dejansko delovala. Dobrica Ćosić: »Verjetno sem prvi srbski
komunist, ki je dojel, da vi Slovenci niste za jugoslovanstvo, da ste za svojo
samostojno nacionalno drţavo v okviru Jugoslavije, pod toĉno doloĉenimi politiĉnimi
pogoji, november 1986«, (www.hervardi.com, Razpad komunizma v Evropi ter
demokratizacija in osamosvojitev Slovenije – Notranjo politiĉne razmere v Jugoslaviji,
21.7.2008).
Po kar nekaj pogovorih na omenjeno temo s Slovenci, ki so ţiveli kot Jugoslovani,
lahko reĉem, da so njihova mnenja o Jugoslaviji in takratnih razmerah razliĉna. Tisti,
ki so bili v ĉasu Jugoslavije najstniki, so jo doţivljali kot drţavo z bogatimi športnimi
doseţki in dobro rok glasbo (npr. znana glasbena skupina Bijelo dugme je bila takrat
najbolj popularna rok skupina in še danes polni koncertne dvorane na vseh podroĉjih
nekdanje Jugoslavije). Ljudje, ki pa so v tistih ĉasih ustvarjali politiko in spremljali
dogajanje na tem in sorodnih podroĉjih v takratni drţavi, pa danes ne glede na t.i.
«yugo nostalgijo», trdno verjamejo v pravilnost odloĉitve leta 1991.
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»Odloĉitev Slovenije, da zapusti Jugoslavijo, ni bila enostavna. K odhodu so jo
prisilile okolišĉine, vedno veĉji razkorak z razvitimi drţavami, v prvi vrsti pa
nezmoţnost, da se Jugoslavija demokratizira, modernizira in zagotovi nacionalne
pravice svojim narodom«, (www.sl.wikipedija.org, Zgodovina Slovenije –
Osamosvojitev Slovenije, 27.04.2008).
1.5.3 Osamosvojitve Slovenije
Vse opisane razmere so vodile v osamosvojitveni proces, ĉeprav je bilo pred tem
ponujeno veliko drugih moţnosti in rešitev, ki pa so bile s strani Beograda odloĉno
zavrnjene. Ostale takratne jugoslovanske republike so na razmere gledale iz ozadja.
Hrvaška je bila edina, ki je izkazovala rahlo naklonjenost slovenskim idejam, vendar
tega ni nikoli glasno izrazila.
Odloĉilen korak k osamosvojitvi Slovenije je bila izvedba plebiscita. Po besedah
takratnega predsednika Milana Kuĉana, je bil le-ta simbol velike narodne enotnosti.
Glasovali so Slovenci in drugi drţavljani Republike Slovenije. Plebiscit je potekal 23.
decembra 1990, udeleţba na plebiscitu je bila kar 93% - na. Preko 88% volivcev je
glasovalo za samostojno Slovenijo, s ĉimer se je izrazila ljudska volja,
(www.nekdanji-pr.gov.si, Milan Kuĉan, Pogled na osamosvojitveni proces in razpad
Jugoslavije, 16.07.2008). Z rezultati plebiscita in dejstvom, da se Slovenija ţeli
osamosvojiti, pa se ni strinjala preostala Jugoslavija, temu sta ostro nasprotovali
predvsem Srbija in JLA. Osamosvojitev so ţeleli prepreĉiti z nasilnim posegom. Prišlo
je do t.i. desetdnevne vojne. Slovenci so skupaj z varnostnimi sluţbami in teritorialno
obrambo uspešno ubranili svojo odloĉitev. K temu so pripomogli tudi mednarodni
pritiski in dejstvo, da so napadalci poleg Slovenije imeli še druge cilje na ozemljih
Hrvaške in BiH. Slovenija je tako prevzela celotno odgovornost za lastno varnost in
nadzor nad zemeljskim delom svoje nove drţave. Zakljuĉni del osamosvojitvenega
procesa je bil sprejem Ustave Republike Slovenije (Ur. list RS 33I/1991-I, 42/1997,
66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006). Pri osamosvajanju
Slovenije je šlo za pogumna in premišljena dejanja. Slovenci so stremeli k civilizirani
in pravno-korektni izpeljavi procesa, s kar se da nizkim številom ţrtev na obeh
straneh. Osamosvajanje v Sloveniji je kljub omenjeni desetdnevni vojni potekalo na
krajši in mirnejši naĉin, kot v ostalih Republikah, zlasti v BiH pa je bil proces
osamosvajanja precej daljši in bolj kompleksen, (www.sl.wikipedija.org, Zgodovina
Slovenije – Osamosvojitev Slovenije, 27.04.2008).
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1.6 VOJNE V BIVŠI JUGOSLAVIJI
Politiĉno dogajanje v devetdesetih letih je nakazovalo jasno sporoĉilo, da se razmere
na ozemlju zahodnega Balkana nikakor ne bodo umirile brez drastiĉnih posledic.
Osamosvojitev Slovenije je za seboj potegnila niz dogajanj na tem obmoĉju.
Republike, ki so do takrat stale v ozadju in politiĉno dogajanje bolj kot ne tiho
spremljale, so po razglasitvi plebiscita v Sloveniji, sledile njenemu vzoru. Na
Hrvaškem je velik problem predstavljala srbska manjšina (12%), ki ni ţelela izgubiti
stikov z matiĉno drţavo Srbijo. Osamosvojitveni proces je tako zašel v nasilje in
izredno stanje. Vojna na Hrvaškem je pomenila zaĉetek razdruţitve Jugoslavije.
Razmere so se zaĉele zaostrovati tudi v drugih delih Jugoslavije. Na podroĉju Bosne
in Hercegovine je prišlo do nacionalnih teţenj in teţenj po ozemlju s strani Hrvaške in
Srbije, ki sta na tem obmoĉju imeli svoji manjšini, (www.geocities.com, Vojne v bivši
Jugoslaviji, 27.7.2008).
1.6.1 Bosna in Hercegovina
BiH je razglasila neodvisnost oktobra 1991, sledil je referendum za razdruţitev od
Jugoslavije februarja 1992. Na referendumu se je veĉina prebivalstva odloĉila za
neodvisno Bosno in Hercegovino. Bosanski Srbi niso sodelovali na referendumu in so
s podporo sosednje Srbije napovedali vojno na osnovi razdelitve po etniĉnem naĉelu.
Bosna in Hercegovina, ki je bila Republika treh narodov, Bošnjakov-muslimanov,
Srbov in Hrvatov, se je znašla v izrednem stanju. Vojna je divjala 3 leta in za seboj
pustila tragiĉne posledice: ogromno število vojnih in civilnih ţrtev, uniĉenje
infrastrukture in gospodarstva, ter neizmerna socialna škoda. V ameriškem mestu
Dayton so 21. novembra 1995 vse tri vpletene strani podpisale mirovni sporazum, s
katerim se je konĉala triletna vojna. Bošnjaki in Hrvatje so sklenili sporazum o
zasnovi bošnjaško-hrvaške Federacije Bosne in Hercegovine in konfederacije z
Republiko Srbsko, (www.bosna-hercegovina.info, Povjest, 27.04.2008).
Mirovni sporazum, t.i. Daytonski sporazum, s katerim so sprte strani z ozemlja
nekdanje SFRJ konĉale vojno v Bosni in Hercegovini in odloĉile o njeni prihodnosti,
nosi ime po mestu, kjer so pogajanja potekala. Sporazum je bil sklenjen pred
koncem vojne v trenutku, ko je bilo ţe jasno, da bo Armada BiH osvobodila svoje
ozemlje in pregnala agresorske sile. Pogajanja, ki so sledila uspehom Armade BiH, so
potekala 21 dni. Dokonĉno razliĉico sporazuma so predstavniki vpletenih strani in
priĉe formalno podpisali 14. decembra leta 1995, v Parizu. (www.sl.wikipedia.org,
Daytonski sporazum, 31.07.08)
Omenjeni sporazum je izredno pomemben, saj je zavezujoĉ za vse strani in hkrati
omejuje samovoljo katere koli strani. Dokument nosi izjemno teţo v vseh pravnih in
politiĉnih vidikih v BiH. V medijih BiH je pogosto moĉ zaslediti oĉitke, da sporazum s
sedanjo vsebino ni primeren in, da bi ga bilo potrebno ponovno napisati ali vsaj
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preoblikovati nekatera od doloĉil. Ĉlanek, objavljen v Vjesniku, je primer pobud, kjer
Haris SilajĊiĉ zahteva spremembe sporazuma: »U samoj zemlji, naime, sve je
snaţnije uvjerenje da su nekakve promjene Mirovnoga sporazuma nuţne da bi se
izbjegao totalni kolaps«. (Alenko Zornija, 2000, str.8). Takšno navajanje je nekdanji
visoki predstavnik Christiana Schwarza-Schillinga v intervjuju za televizijo Hayat ostro
obsodil. Navedel je, da je sporazum v svoji vsebini dovolj fleksibilen, vendar ga
politiki v BiH niso pravilno, oz. niti niso interpretirali. Pomembnejše toĉke
Daytonskega sporazuma so:
Bosna in Hercegovina ostaja enotna drţava v svojih dosedanjih mejah in bo
priznana od mednarodne skupnosti. Zvezna Republika Jugoslavija priznava to
drţavo, uvedejo se medsebojni diplomatski odnosi.
Bosanska drţava je sestavljena iz dveh delov: Bošnjaško-Hrvaške Federacije in
Republike Srbske. Federacija obsega 51%, Republika Srbska pa 49%
drţavnega ozemlja. Srbi obdrţijo tudi nekdanji zašĉitni coni OZN, Srebrenico in
Ţepo.
Sarajevo ostane zdruţeno glavno mesto drţave.
Imenuje se centralna vlada, enotni parlament in drţavno predsedstvo,
predvideno je še skupno ustavno sodišĉe in skupna centralna banka ter
enotna valuta. Centralne institucije so odgovorne za zunanjo politiko, zunanjo
trgovino, denarno politiko, kakor tudi za vprašanja drţavljanstva. Parlament
naj bo sestavljen iz dveh zbornic. Predsedniške in parlamentarne volitve naj se
izvajajo v letu 1996 na svoboden in demokratiĉen naĉin, pod mednarodnim
nadzorstvom.
Sporazum so podpisali v bosanskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku,
(www.sl.wikidepija.org, Daytonski sporazum, 31.07.2008).
Slika 1 Podpis mirovnega sporazuma v Parizu

Vir: www.setimes.com
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2 SLOVENIJA DANES

2.1 SPLOŠNO
Republika Slovenija je demokratiĉna republika v juţnem delu Srednje Evrope in na
skrajnem severnem delu Sredozemlja. Od nekdaj je poznana po svoji izredno dobri
strateški legi. To prednost je ţe v preteklosti dobro izkorišĉala za svoj napredek. Tudi
danes se zaveda svoje izredno pomembne lege, saj meji na Italijo, Avstrijo,
Madţarsko in Hrvaško. Glavno mesto Slovenije je Ljubljana. Površina Slovenije meri
20.273 km², ter na dan 9.03.2008 šteje 2.053.353 prebivalcev. (www.stat.si,
Prebivalstvena ura, 9.3.2009) Slovenska obala Jadranskega morja je dolga 46,6 km.
Najvišji vrh je Triglav (2864 m), (www.sl.wikipedija.org, Slovenije, 27.04.2008).
V Sloveniji bivajo razliĉne etniĉne skupine. Statistiĉni urad Republike Slovenije, Popis
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, za etniĉne skupine navaja naslednje
podatke:
Slovenci 83,06 %,
Srbi 1,98 %,
Hrvati 1,81 %,
Bošnjaki 1,10 %,
Muslimani 0,53 %,
Madţari (0,32 %),
Albanci (0,31 %),
Makedonci (0,20 %),
Ĉrnogorci 0,14 %,
Romi 0,17 %,
Italijani 0,11 %.
Pribliţno polovica prebivalstva ţivi v urbanih naseljih, ostali del pa na podeţelju.
Uradni jezik je slovenšĉina. Na obmoĉjih obĉin ob meji z Madţarsko in Italijo, kjer
ţivita italijanska ali madţarska narodna skupnost, sta uradna tudi italijanski in
madţarski jezik, (www.sl.wikipedija.org, Slovenija - Demografija, 27.04.2008).
Slovanski predniki današnjih Slovencev so se na ozemlje Slovenije naselili v 6.
stoletju. V 7. stoletju se je oblikovala Karantanija. Leta 745 je Karantanija v zameno
za obrambo proti Obrom priznala bavarsko nadoblast, medtem ko je notranjo
samostojnost ohranila do preoblikovanja v frankovsko grofijo leta 828. V ĉasu od 8.
stoletja se je iz Salzburga in Ogleja zaĉelo širiti tudi kršĉanstvo. V 14. stoletju je
veĉina slovenskega ozemlja pristala v lasti Habsburţanov, pozneje pa postala AvstroOgrska. Slovensko ozemlje se je razdelilo na deţele: Kranjska, Trst, Istra, Goriška,
Koroška in Štajerska. V letu 1848 so v Pomladi narodov med številnimi narodi tudi
Slovenci s politiĉnim programom zahtevali zdruţeno Slovenijo. Z razpadom Avstro-
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Ogrske monarhije leta 1918 so juţno-slovanski narodi nekdanje monarhije 29.
oktobra 1918 razglasili narodno osvoboditev in ustanovitev samostojne drţave
Slovencev, Hrvatov in Srbov, s središĉem v Zagrebu. Nevarnost s strani Italije, ki je
zasedla Primorsko in Istro, ter dele Dalmacije in pritisk Srbov po zdruţitvi v skupno
drţavo, sta 1. decembra, leta 1918 botrovali zdruţitvi Drţave SHS s Kraljevino Srbijo
v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ta se je leta 1929 preimenovala v
Kraljevino Jugoslavijo in ţe v ĉasu druge svetovne vojne razpadla, Slovenci pa so se
pridruţili Demokratiĉni federativni Jugoslaviji, uradno razglašeni 29. novembra 1945.
Jugoslavija se je naslednje leto, 1946, preimenovala v Federativno ljudsko republiko
Jugoslavijo (FLRJ) in kasneje, leta 1963, v Socialistiĉno federativno republiko
Jugoslavijo (SFRJ). Današnja Slovenija je 25. junija 1991, na osnovi plebiscitne
odloĉitve razglasila neodvisnost od SFRJ. Leta 1992 je postala ĉlanica Organizacije
zdruţenih narodov, ter leta 2004 zveze NATO in Evropske unije,
(www.sl.wikipedija.org, Slovenije: Zgodovina, 27.04.2008).
Vodja drţave je predsednik, ki ga drţavljani izvolijo vsakih pet let. Na volitvah 2007
je bil izvoljen predsednik drţave Danilo Türk. Nosilec izvršilne oblasti v Sloveniji je
Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi predsednik vlade. Poleg njega sestavljajo vlado
še ministri. Predsednika vlade predlaga predsednik Republike Slovenije, ki ga z
glasovanjem potrdi drţavni zbor Republike Slovenije. Od leta 2008 je predsednik
vlade Borut Pahor. Nepopolni dvodomni parlament Slovenije sestavljata drţavni zbor
in drţavni svet Republike Slovenije. Drţavni zbor ima 90 sedeţev, ki jih delno
zasedajo neposredno izvoljeni predstavniki, delno pa sorazmerno izvoljeni
predstavniki manjšin. Drţavni svet ima 40 sedeţev, predstavljajo ga druţbene,
gospodarske, strokovne in krajevno pomembne skupine. Drţavni svet nima funkcije
drugega zgornjega doma parlamenta, saj mu ustava teh pristojnosti ne zagotavlja.
Parlamentarne volitve so vsake štiri leta, v drţavni svet pa vsakih pet let,
(www.sl.wikipedija.org, Slovenija: Politika, 27.04.2008).

2.2 GOSPODARSTVO V SLOVENIJI PO OSAMOSVOJITVI
Jugoslovansko gospodarstvo, ki je bilo planirano in centralistiĉno usmerjeno, je
Sloveniji po osamosvojitvi povzroĉilo kar nekaj teţav. Slovensko gospodarstvo se je
moralo preoblikovati v trţno gospodarstvo, katerega glavni cilj je ustvarjanje dobiĉka.
Velik problem pri preoblikovanju gospodarstva pa je predstavljalo tudi dejstvo, da so
slovenska podjetja izgubila jugoslovanski trg. Poslediĉno so nekatera veĉja podjetja,
ki so do tedaj uspešno delovala, kasneje, zaradi nezmoţnosti prilagajanja novim
razmeram, propadla. Slovenija se je razmeroma uspešno preusmerila z nekdanjega
jugoslovanskega trga na zahtevnejša tuja trţišĉa. Najveĉja razlika je bila v tem, da so
v socialistiĉnem obdobju poudarek dajali rudarstvu in industriji, v gospodarsko
razvitih drţavah Evrope pa je prevladovala storitvena dejavnost. Ob osamosvojitvi je
Slovenija doţivela velik padec proizvodnje, vendar se je zaradi tega dvignila
storilnost, tako da to ni imelo veĉjih posledic. Slovenija tako danes ni veĉ
industrijska, ampak poindustrijska drţava, v kateri najveĉji del prebivalcev ţivi od
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storitvenih dejavnosti. Slovenija je gospodarsko zelo razvita drţava. Kmetijstvo je
manjšega pomena, saj je kmetijsko obdelanih le 12 % površin. V porastu pa je
slovenska turistiĉna ponudba; za turizem pomembna so obmorska letovišĉa Piran,
Portoroţ, Izola, Koper, Ankaran.. Slovenija je poznana po smuĉarskih središĉih
Kranjska gora, Vogel, Kanin, Rogla, vse bolj pa se uveljavlja tudi zdraviliški turizem:
Radenci, Moravske Toplice, Terme Ĉateţ, Terme Dobrna, Lendava in Šmarješke
Toplice, (www.sl.wikipedija.org, Slovenija, 27.04.2008).
2.3 UPRAVNA RAZDELITEV

2.3.1 Drţavna uprava
Drţavna uprava po Virantu je strokovni aparat preko katerega drţava deluje in
izvršuje politiĉne odloĉitve. DU izvršuje politiĉne odloĉitve in pripravlja podlage za te
odloĉitve. Je del izvršilne oblasti v RS, ki izvršuje upravne naloge. Ustava RS ureja
poloţaj uprave v ĉlenih 120 - 122 pod naslovom "Uprava". Za delovanje drţavne
uprave so pomembne tudi druge ustavne doloĉbe:
naĉelo demokratiĉne drţave (o javnih zadevah v drţavi odloĉajo drţavljani),
naĉelo pravne drţave (vso organi drţave so pravno vezani),
naĉelo delitve oblasti (razdeljena je na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast),
doloĉbe o ĉlovekovih pravicah in temeljnih svobošĉinah (postavlja meje, do
katerih lahko uprava posega v svobodo, lastnino, zasebnost posameznika),
doloĉbe o ustavnosti in zakonitosti (vsi podzakonski predpisi morajo biti v skladu z
Ustavo in zakonom).
121. ĉlen URS doloĉa, da je temeljna organizacijska oblika ministrstvo. Podrobneje
organizacijo ureja Zakon o drţavni upravi (Ur. list RS, št. 52/2002 56/2003, 83/2003UPB1, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3,
93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, ZDU-1). Ureja naĉela delovanja drţavne
uprave, funkcije drţavne uprave, akte drţavne uprave in organizacijo drţavne
uprave. Drţavno upravo sestavlja 15 ministrstev, ustanovljenih po resornem principu.
Ministrstvo je najvišji organ drţavne uprave.
Klasiĉni drţavotvorni resorji (ministrstva):
Ministrstvo za notranje zadeve pokriva podroĉje javne varnosti in upravne
notranje zadeve (drţavljanstvo, matiĉne knjige, osebne izkaznice …).
Ministrstvo za zunanje zadeve MZZ zajema odnose Slovenije z drugimi drţavami diplomacija. Sodeluje pri pripravi in izvrševanju mednarodnih pogodb bilateralnih, multilateralnih.
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Ministrstvo za pravosodje ne izvaja sodne funkcije, temveĉ skrbi za organizacijo
sodišĉ (kadrovsko in finanĉno), ter pripravlja zakone s podroĉja delovanja sodišĉ
in zakone, ki jih sodišĉa izvršujejo.
Ministrstvo za finance zajema celoten sistem javnih financ (davki, carine,
prispevki), skrbi za pripravo in uskladitev proraĉuna in sistem javnih naroĉil, ter
skrbi za finanĉni sistem nasploh (trg vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice).
Ministrstvo za obrambo.
Virant, 2004, str. 8).
Poleg tega imamo trenutno v Sloveniji še ministrstva:
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

gospodarstvo,
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
promet,
okolje in prostor,
informacijsko druţbo,
šolstvo in šport,
kulturo,
zdravje,
delo, druţino in socialne zadeve,
javno upravo in
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Posamezno ministrstvo vodi minister. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi
in predstavlja ministrstvo. V skladu s tem daje politiĉne 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, ter opravlja druge naloge, ki jih
doloĉa zakon ali kak drug predpis. Vlada ima lahko tudi ministre brez resorja.
Minister brez resorja pomaga predsedniku vlade pri usklajevanju dela ministrstev v
okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik vlade, (www.vlada.si, Ministrstva,
9.03.2009).
Upravna enota je osnovna oblika teritorialne organizacije drţavne uprave v Sloveniji,
ki opravlja naloge drţavne uprave po terenu na teritoriju celotne drţave. Upravnih
enot je 58, UE vodi naĉelnik, ki je uradnik, izbran na razpisu in imenovan za obdobje
petih let. Znotraj pa je UE razdeljena še na oddelke. Ministrstva dajejo UE usmeritve,
strokovne napotke in drugo strokovno pomoĉ, kakor tudi obvezna navodila za
izvrševanje nalog. Ministrstva izvajajo tudi nadzor nad izvajanjem nalog s svojega
delovnega podroĉja in odloĉajo o pritoţbah zoper odloĉbe I. stopnje, (Virant, 2004,
str. 12).
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2.3.2 Lokalna samouprava
»Lokalna samouprava v sodobnem svetu je individualna pravica državljana do
udeležbe pri odločanju o lokalnih javnih zadevah. V Slovenskem primeru izvira iz
ustavne pravice ljudi do udeležbe pri odločanju po javnih zadevah, naprej na državni
in nato lokalni ali krajevni ravni.« (Vlaj, 2006, str. 2)
Gregor Virant v delu Pravni ureditvi javne uprave trdi, da o lokalni samoupravi
govorimo le v primeru, ko drţava lokalnim skupnostim prizna pravni obstoj. Da bi
lokalna samouprava lahko delovala v popolnosti, ji mora drţava dodeliti pravico, da
odloĉa o doloĉenih vprašanjih, v katera se sama ne vmešava in ji zagotoviti sredstva,
potrebna za urejanje teh zadev. Lokalna skupnost je skupnost ljudi na doloĉenem
ozemlju, ki jih povezujejo skupni interesi oz. potrebe, ki jih zadovoljujejo le skupaj. V
nadaljevanju Virant navaja, da je bil nastanek lokalne samouprave posledica
politiĉnega procesa, imenovanega decentralizacija. Decentralizacija pomeni prenos
funkcije odloĉanja na niţje nivoje upravnega sistema. V primeru prenosa na lokalne
skupnosti govorimo o teritorialni decentralizaciji. Lokalno samoupravo smo imeli na
naših tleh ţe pred 150 leti v okviru Avstro-Ogrske monarhije. Tedanja drţava se je
takrat decentralizirala in takšna je ostala do druge svetovne vojne. Tradicija se je
obdrţala do danes, le, da je bila lokalna samouprava v tem ĉasu razliĉno pojmovana,
(Virant, 2004, str. 14).
Obĉina je po definiciji demokratiĉna institucija; je temeljna oblika lokalne skupnosti.
Organi obĉine so: obĉinski svet, ţupan in nadzorni odbor. Zakon o lokalni samoupravi
(Ur. list RS, št. 72/1993, 6/1994, 45/1994, 57/1994, 14/1995, 20/1995, 63/1995,
73/1995, 9/1996, 39/, 44/1996, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998, 74/1998,
12/1999, 36/1999, 59/1999, 70/2000, 94/2000, 100/2000, 28/2001, 87/2001,
16/2002, 51/2002, 108/2003, 77/2004, 72/2005, 100/2005, 21/2006, 14/2007,
60/2007, 94/2007, 27/2008, , 76/2008, 100/2008, ZLS), ki je doloĉil pogoje za
ustanovitev obĉin in mestnih obĉin, doloĉa, da je obĉino mogoĉe ustanoviti na
obmoĉju, ki izpolnjuje doloĉene pogoje. Danes je v Sloveniji 210 obĉin, med katerimi
jih ima 11 status mestne obĉine, (Vlaj, 2006, str. 4)
Sedanja ureditev RS še ne zagotavlja pokrajin v pravem smislu, v Sloveniji imamo v
tem trenutku pokrajine kveĉjemu v sociološkem, zgodovinskem in geografskem
smislu, ne pa tudi pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Pokrajina je
predvidena zgolj kot oblika prostovoljnega zdruţevanja obĉin. Uvedba pokrajin bi
pomenila velik korak v smeri decentralizacije drţave, le ta pa korak v smeri
skladnejšega regionalnega razvoja, saj bi pokrajina postala nosilka regionalnega
razvoja in naĉrtovanja. Po novem bodo pokrajine ustanovljene z zakonom, kot pravni
subjekti, imele bodo svoje pristojnosti, finanĉno samostojnost, naloge ki naj bi jih
opravljale so naloge širšega obsega regionalnega znaĉaja. Pokrajina ni isto kot regija.
Regija je zgolj statistiĉna enota in nima statusa pravne osebe, (Virant, 2004, str. 15,
16, 17).
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Statistiĉna delitev na regije:
Pomurska regija,
Podravska regija,
Koroška regija,
Savinjska regija,
Zasavska regija,
Spodnje-posavska regija,
Jugovzhodna Slovenija,
Osrednjeslovenska regija,
Gorenjska regija,
Notranjsko - kraška regija,
Goriška regija,
Obalno - kraška regija.
(www.sl.wikipedija.org, Slovenija, 27.04.2008).
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3 BOSNA IN HERCEGOVINA DANES

3.1 SPLOŠNO
Bosna, uradno Bosna i Hercegovina – BiH je drţava na Balkanskem polotoku,
nekdanja socialistiĉna republika SFRJ. Meji na Hrvaško, Srbijo in Ĉrno goro. Glavno
mesto BiH je Sarajevo, olimpijsko mesto. Leta 1984 je bila BiH namreĉ gostiteljica
zimskih olimpijskih iger. Uradni jeziki so bosanski, hrvaški in srbski jezik. BiH je
razdeljena na dva entiteta: Federacija Bosne i Hercegovine (F BiH) in Republika
Srbska (RS) i Brĉko Distrikt. FBiH se deli na 10 kantonov. Kantoni se delijo na obĉine.
Na podroĉju F BiH je 79 obĉin. Republika Srbska ima 62 obĉin. Mesto Brĉko je
zasebna administrativna enota- Distrikt. Skupno obsega 51 209,2 km² površine. V
ĉasu Jugoslavije ji je bil dodeljen dostop na odprto morje v Neumu. Turistiĉno najbolj
poznani planini sta Jahorina in Bjelašnica. Najvišji vrh pa je Maglić (2389m),
(www.sl.wikipedija.org, Bosna in Hercegovina, 27.04.2008).
Po podatkih iz leta 1991 je takrat v BiH ţivelo 44% Bošnjakov, 31% Srbov, 17%
Hrvatov,
6% se jih je opredelilo kot Jugoslovani in 2 % kot ostali,
(www.sl.wikipedia.org, Bosna in Hercegovina: Demografija., 27.04.2008).
Posledice vojne so se odrazile tudi v etniĉni strukturi. Deleţ Hrvatov se je po vojni
zmanjšal. Spremenila se je tudi starostna struktura prebivalstva. Veliko mladih je
namreĉ v ĉasu vojne zapustilo drţavo njihovo vraĉanje v domovino pa je poĉasen
proces. Mnogi med njimi so si uredili status v drugi drţavi in o vrnitvi niti ne
razmišljajo. Slednje potrjujejo tudi podatki, da se je od konca vojne od skupno 1,8
milijona beguncev v BiH vrnilo le 950.000 ljudi. Zadnji podatki o popisu prebivalstva
so iz leta 1991, (www.izvoznookno.si. Predstavitev drţave BiH: Gospodarstvo,
22.10.2008).
Novejših podatkov ni, saj je problematika popisa prebivalstva v BiH predvsem
politiĉne narave. Problem se je pojavil pri sestavi popisnih listin in sicer pri verskem
in narodnostnem vprašanju. Izvedba popisa bo mogoĉa šele, ko bodo pristojni organi
izrekli ustrezne ukrepe za izvedbo le-tega. Strokovnjaki iz tega podroĉja
predvidevajo, da bo popis izveden do konca leta 2011, tudi zaradi uresniĉevanja
zahtev Evropske unije za pribliţevanja k vstopu v EU.
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Etniĉne skupine, ki ţivijo na obmoĉju BiH po podatkih iz leta 1991 na spletni strani
proste enciklopedije:
Albanci - 4.922,
Ĉrnogorci,
Ĉehi- 590,
Italijani – 732,
Madţari – 893,
Makedonci - 1.596,
Nemci- 470,
Poljaki – 526,
Romi - 8.864,
Romuni – 162,
Rusi – 297,
Slovaki – 297,
Slovenci - 2.190,
Turki- 267,
Ukrajinci - 3.929.
(www.sl.wikipedija.org, Bosna in Hercegovina – Demografija, 27.04.2008).
BiH ima tri uradne jezike: bosanski, hrvaški in srbski jezik.« V BiH so v miru in soţitju
ţivele kršĉanska, pravoslavna in islamska civilizacija, uporabljale so isti jezik in se
brez teţav sporazumevale med seboj. »Danes govorijo tam tri razliĉne jezike, a se še
vedno razumejo med seboj in komunicirajo vedno veĉ in bolje.« (www.kacin.si,
Prihodnost Bosne. 15.02.2006).
Po verski pripadnosti se prebivalci delijo na muslimane (40%), pravoslavce (31%),
katolike (15%), ter pripadnike ostalih veroizpovedi (14%). 18,9% prebivalstva je
mlajšega od 14 let, medtem, ko je 70,6% prebivalstva starega med 15 in 64 let,
10,5 % ljudi pa je starejših od 65 let. Povpreĉna starost prebivalstva je 35,9 let. Za
moške znaša 35,5 in za ţenske 36,2 let. Prebivalstvo raste za pribliţno 0,45% letno.
Vendar brez natanĉnega popisa se ne more toĉno opredeliti, koliko prebivalstva ima
Bosna in Hercegovina, (www.sl.wikipedija.org, Bosna in Hercegovina, 27.04.2008).
Etniĉno in versko raznolikost najbolje pojasnjuje zgodovinski proces naseljevanja
tega ozemlja. Tako, kot na slovensko, so se tudi na ozemlje Bosne in Hercegovine
Slovani naselili v 7. stoletju. V 9. stoletju sta nad deli Bosne vladali Srbija in Hrvaška,
v 11. stoletju pa je oblast prevzela kraljevina Ogrska in tam ostala še celo 12.
stoletje. Srednjeveška bosanska politiĉna skupnost je dobila svojo neodvisnost leta
1200. Za 14. in 15. stoletje je teţko doloĉiti število prebivalcev, vendar naj bi se po
nekaterih ocenah številke gibale nekje med 500 in milijon. Zgodovinarji predvidevajo,
da je bila veĉina prebivalstva v tem obdobju katoliške veroizpovedi z manjšim delom
pravoslavne vere. Bosna je ostala neodvisna vse do leta 1463. V tem obdobju so se
zaĉela osvajanja Turkov, ki so okupirali veĉji del ozemlja. V ĉasu turške vladavine so
mnogi Bosanci prevzeli islamsko vero. To je bistvena razlika med procesoma
naseljevanja na ozemljih Bosne in Slovenije, ter hkrati glavni razlog za velike kulturne
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razlike med obema narodoma. Turki so Bosni vladali vse do leta 1878, takoj za tem
pa je oblast prevzela Avstro-Ogrska. Od tu dalje Bosna deli usodo s Slovenijo in po
razpadu Avstro-Ogrske vstopi v Jugoslavijo. Po 2. svetovni vojni se oblikuje
socialistiĉna Jugoslavija, Bosna in Hercegovina pa postane ena od njenih Republik,
(www.bosna-hercegovina.info, Povjest, 27.04.2008).

3.2 GOSPODARSTVO BiH PO OSAMOSVOJITVI

Poleg Makedonije je bila BiH ena izmed manj razvitih republik SFRJ. Poljedelstvo je
bilo po veĉini v zasebnih rokah, vendar so bile posesti majhne in slabo donosne,
hrano so po v veĉini uvaţali. Še danes so vidne posledice centralnega planiranja
gospodarstva, velik problem pa predstavlja tudi veliko število delavcev v industriji. V
ĉasu socializma je bila v BiH razvita
preteţno teţka vojna industrija,
(www.sl.wikipedija.org, Bosna in Hercegovina, 27.04.2008).
Kot na vsa podroĉja v BiH, je vojna v letih 1992-1995 vplivala tudi na podroĉje
gospodarstva. V vojni je bila uniĉena infrastruktura, kar je onemogoĉilo gospodarsko
dejavnost in znatno upoĉasnilo njen napredek. Zaradi tega je upadel izvoz in
proizvodnja dejavnost, hkrati pa so bile pretrgane poslovne vezi. BiH se je po konĉani
vojni sooĉala z mnogimi posledicami le-te. Pri rekonstrukciji ji je pomagala
mednarodna skupnost z finanĉnimi sredstvi v vrednosti 5,1 milijard dolarjev. Glede
na to , da je BiH razdeljena na dva entiteta se tudi na gospodarskem podroĉju kaţe
razlika v napredku posameznih delov. Na splošno velja, da ima Republika Srbska
slabši gospodarski poloţaj, vendar relativno hitro in uspešno lovi FBiH. Vsekakor pa
je BiH v zadnjih letih naredila opazen napredek pri prehodu v trţno gospodarstvo. V
skladu s tem so vzpostavili osnove za reforme, vkljuĉno z enotnim carinskim
sistemom, usklajevanjem davĉne politike in privatizacijo. Vlada BiH po ustavi ureja
ekonomske odnose s tujino, ter v skladu s tem sprejema enotne zakone o
zunanjetrgovinski politiki, carinski politiki in politiki neposrednih tujih vlaganj,
(www.izvoznookno.si. Predstavitev drţave BiH: Gospodarstvo, 22.10.2008).
Glavne industrijske panoge so: proizvodnja oglja in ţeleza, avtomobilska industrija,
tekstilna in pohištvena industrija, predelava tobaka, ter predelava nafte. Glavni
partnerji za izvoz so : Italija, Hrvaška, Nemĉija, Avstrija in Slovenija. Glavni partnerji
za uvoz so Hrvaška, Slovenija, Nemĉija, Italija, Madţarska in Avstrija,
(www.sl.wikipedija.org, Bosna in Hercegovina, 27.04.2008).
Najresnejši problem, s katerim se BiH sooĉa vse od konca vojne, je brezposelnost. Po
podatkih iz leta 2008 je bilo aprila tega leta 499.458 nezaposlenih oseb, kar znaša
30% prebivalstva. Ob tem je potrebno poudariti, da se kaţe trend zniţevanja
registrirano brezposelnih. Napredek drţave po posameznih segmentih vendarle še ni
dovolj pozitivno vplival na ekonomsko socialni poloţaj ljudi. To lahko razberemo iz
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podatkov, da od 3,5 milijona prebivalcev prejema redni dohodek okoli 500.000
delavcev, torej, en dohodek na osem prebivalcev. Cene na trţišĉu niso usklajene z
neto plaĉami, saj neto plaĉa komaj pokrije stroške prehrane povpreĉne druţine. Po
ocenah naj bi bilo za štiriĉlansko druţino potrebnih najmanj 1.600 KM letno, po
podatkih Agencije za statistiko pa je povpreĉna letna plaĉa na podroĉju FBiH v letu
2008 znašala 752 KM (www.bhas.ba, Godišnji indikatorji, 10.03.2009). V BiH je
pribliţno milijon druţin z le enim zaposlenim ĉlanom. V boju za preţivetje si zato
pomagajo s sivo ekonomijo. Ogroţene skupine ljudi so upokojenci in vojni invalidi.
Razmere se lahko drastiĉno poslabšajo, v kolikor ne bo prišlo do poveĉanja delovnih
mest. Bruto domaĉi proizvod sicer raste, vendar neenakomerno, kar povzroĉa
razslojevanje. Tako lahko zasledimo manjše skupine ljudi, ki imajo zelo visoke
prihodke, izginjanje srednjega razreda in veliko število prebivalstva, ki ţivi v revšĉini,
(www.izvoznookno.si, Ţorţ, Gospodarska gibanja v BiH in bilateralni gospodarski
odnosi, 22.10 2008).
3.3 POLITIČNA IN UPRAVNA RAZDELITEV

Politiĉna ureditev BiH je v skladu z Daytonskim sporazumom. Zamisel v teoriji deluje
enostavno, vendar se je v praksi to pokazalo kot precejšna ovira pri napredku drţave.
BiH je nacionalno vodena drţava, saj zvezno vlado sestavljajo enakopravno zastopani
Bošnjaki, Srbi in Hrvati. Predsedstvo BiH zdruţuje predstavnika Bošnjakov,
predstavnika Srbov in predstavnika Hrvatov, ki se izmenjujejo na mestu predsednika.
Izvoli jih ljudstvo, Federacija BiH voli predstavnika Bošnjakov in Hrvatov medtem ko
predstavnika Srbov volijo v Republiki Srbski. Ĉlani predsedstva imenujejo ministra, ki
predseduje parlamentu, odobri ga parlamentarna skupšĉina. Predsednik parlamenta
imenuje ministre. Pri vodenju drţave imajo najveĉjo vlogo entitenti. Vsak entitet ima
svojo vlado in parlament. Na vseh podroĉjih je moĉno prisotna mednarodna
skupnost, najvišjo vlogo pa ima t. i. visoki predstavnik mednarodne skupnosti. Od
leta 2006 je Haris Silajdţić, Stranka za BiH predstavnik Bošnjakov, Nebojša
Radmanović SNSD je predstavnik Srbov in Ţeljko Komšić SDP je predstavnik Hrvatov.
Od decembra leta 2007 je premier BiH je Nikola Špirić. Parlamentarna skupšĉina je
zakonodajno telo BiH. Ima dva domova. Dom naroda, ki se sestoji iz 15 ĉlanov (5
Bošnjakov, 5 Srbov, 5 Hrvatov) in predstavniški dom, ki se sestoji iz 42 ĉlanov, v
katerem je ena tretjina ĉlanov iz Republike Srbske in dve tretjini iz Federacije.
Ustavno sodišĉe je najvišja in konĉna institucija pri pravnih vprašanjih. Ima 9 ĉlanov
(4 izberejo iz predstavniškega doma in 2 iz Doma narodov, 3 izbere predsednik
Evropskega sodišĉa za ĉlovekove pravice po predhodnem pogovoru z predsedstvom,
(www.bosna-hercegovina.info, Politika, 27.04.2008).
Drţava je razdeljena na dva entiteta, skladno z Daytonskim sporazumom. Vsak
entitet ima svojega predsednika, vlado, parlament in sodstvo. Enako kot v Sloveniji,
se drţavna uprava loĉi od lokalne samouprave. FBiH se deli na 10 kantonov. Vsak
kanton ima svojo skupšĉino in vlado. Kantoni se delijo na obĉine, ki imajo obĉinski

19

svet, naĉelnika in obĉinske sluţbe. Na podroĉju F BiH je 79 obĉin. Republika Srbska
ima 62 obĉin. Mesto Brĉko je zasebna administrativna enota - Distrikt.
Kantoni FBiH:
Unsko-sanski kanton,
Posavinski kanton,
Tuzlanski kanton,
Zeniško-dobojski kanton,
Bosansko Podrinjski kanton,
Osrednjebosanski kanton,
Hercegovsko-neretvanski kanton,
Zahodnohercegovski kanton,
Sarajevski kanton,
Zahodnobosanski kanton.
(www.bs.wikipedija.org, Administrativna podjela BiH, 27.04.2008).
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4 ODNOSI MED BOSNO IN SLOVENIJO

4.1 DIPLOMATSKI ODNOSI

Diplomacija je vodenje odnosov med suverenimi drţavami preko uradnega
posrednika, ki je ĉlan drţavne diplomatske sluţbe ali zaĉasen diplomat in je lociran
doma ali v tujini. Diplomacija je glavno sredstvo komunikacije med drţavami in
omogoĉa regulirano in kompleksno komunikacijo. To je komunikacijski sistem v
mednarodni druţbi, (Berridge, 2001, str. 62 - 63).
Diplomatske odnose je Slovenija z BiH vzpostavila marca 1992, ko je bil podpisan
Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov. BiH je uradno priznala Republiko
Slovenijo 19. Marca 1992, Slovenija pa Bosno in Hercegovino 9. aprila istega leta.
Glede na okolišĉine - vojno stanje - v tem ĉasu ni bilo moţno odpreti veleposlaništva
v Bosni. Po umiritvi vojnega stanja v, je Slovenija leta 1995 v tej drţavi odprla
veleposlaništvo. Uradno stališĉe o odnosih med drţavama je, da so ti zelo dobri in
prijateljski. Drţavi sodelujeta na razliĉnih podroĉjih, BiH pa predvsem ceni izkušnje
Slovenije na poti njenega pribliţevanja evro-atlantskim integracijam in ţeli slediti
njenemu vzoru. Slovenija je pripravljena deliti svoje izkušnje in podpira BiH pri
pribliţevanju evro- atlantskim integracijam. Med drugim je Slovenija aktivo podpirala
sprejem BiH v Svet Evrope, zavzema pa se tudi za mir, varnost, politiĉno in
gospodarsko stabilnost, saj je ta pomembna tudi za zmanjševanje varnostnih tveganj
za Slovenijo. Posebna pozornost je namenjena nezakoniti migraciji in organiziranemu
kriminalu. Enega od razlogov za vzdrţevanje dobrih in prijateljskih odnosov med
drţavama predstavljata precej veliki skupnosti, tako bosansko-hercegovska v
Sloveniji, kot slovenska v BiH, (www.sarajevo.veleposlanistvo.si, Politiĉne zadeve,
24.01.2009).
V intervjuju za Novinarsko Agencijo Republike Srbske (Srna) je ambasador BiH v
Sloveniji, Zdravko Begović, dejal, da je dokaz o dobrih in prijateljskih odnosih med
drţavama tudi zadnji obisk predsednika Slovenije Danila Türka, ki se je zgodil v
oktobru 2008. V diplomatskih krogih je bil ta obisk oznaĉen, kot eden najbolj
uspešnih meddrţavnih obiskov v zadnjih nekaj letih. Navedel je, da je Slovenija lahko
izredno dober mentor za BiH na poti v EU. Po njegovi oceni imata drţavi veliko
podobnosti, kot na primer ţivljenje v nekdanji skupni drţavi, medsebojno podobna in
razumljiva jezika, podobne teritorialne površine, tradicijo, kulturo in druge navade,
(www.svevijesti.ba, Slovenija bezrezervno podrţava evropski put BiH, 01.03.2009).
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4.2 GOSPODARSKI ODNOSI
Po razpadu Jugoslavije je Slovenija izgubila ogromno jugoslovansko trţišĉe. Zaradi
vojnega stanja na Balkanu je bilo poslovanje precej ovirano, vendar se je trgovanje
in gospodarsko poslovanje z BiH v letih po vojni dobro razvilo, na to kaţejo tudi
podatki iz leta 2007. Agencija za promocijo tujih investicij je objavila, da je Slovenija
s 427 mio EUR ĉetrta najveĉja investitorica v BIH. Prisotnost slovenskih podjetij na
trţišĉu BiH je izredno velika, kar potrjuje podatek, da je bilo v letu 2007 vloţenih kar
62 mio EUR. Slovenska podjetja so aktivno pripomogla k zmanjšanju brezposelnosti v
BiH, saj so njihove investicije omogoĉile odprtje preko 10.000 delovnih mest.
Podroĉja, v katera Slovenja vlaga, so razliĉna. Pojavlja se kot kupec v procesu
privatizacije v BiH, vlaga v greenfield naloţbe, poleg tega vlaga na podroĉje trgovine,
industrije, turizma in energije. Slovenska podjetja, ki nastopajo na BiH trţišĉu so:
Droga Kolinska, Mercator, Perutnina Ptuj, TUŠ, Petrol, ASA Prevent, Cimos, Poteza,
Kolektor group, Zavarovalnica Triglav, SCT in DDC, Iskratel, Livar. Najveĉji investitorji
v prvem polletju 2008 so bili: Perutnina Ptuj z 20 mi EUR, Merkur z 25 mio EUR, ter
Cimos v Zenici s 15 mio EUR, za katero se predvideva, da bo ob koncu projekta
znašala kar 30 mio EUR. Podatki o uvozu in izvozu pa so naslednji : Slovenija je v
obdobju 2007 iz BiH uvozila za 309,0 mio EUR, izvozila pa za 657 mio EUR, kar
predstavlja 958 mio EUR blagovne menjave. Za prvo polovico leta 2008 podatki o
izvozu iz BiH v Slovenijo kaţejo na 131.081.000 EUR in uvoza iz Slovenije v BiH na
81.792.000 EUR, (www.izvoznookno.si , Ţorţ - Gospodarska gibanja v BiH in
bilateralni gospodarski odnosi, 22.10 2008).
Prav tako je o gospodarskih odnosih govoril Ambasador BiH v Sloveniji. Izpostavil je
pomembnost slovenskih podjetji na BiH trţišĉu, njihove investicije in pozitivne uĉinke.
Kot primer je navedel trgovske centre Mercator, Tuš in Merkur ki se odpirajo na
trţišĉu BiH. Apeliral je tudi na domaĉe proizvajalce, naj se hitreje prilagodijo in
nastopijo s svojimi proizvodi. Hkrati je opomnil, da se preko diplomatske poti in
bilateralnih pogovorov vedno bolj zavzema za veĉjo prisotnost blaga iz BiH v
slovenskih trgovskih centrih. Ob tem je dodal, da volja za to prisotna tudi na strani
uprav omenjenih centrov, predvsem v Mercatorju. Pozitivne izkušnje Slovenije ţeli
BiH izkoristiti tudi na podroĉju zdraviliškega turizma. V Sloveniji je 16 termalnih toplic
medtem, ko v Bosni teh primanjkuje. Trenutno je v izgradnji projekt, ki bi omogoĉil
tudi napredek v tej smeri - ogromen turistiĉni kompleks v bliţini Trebinja in Herceg
Novog. Ambasador meni, da je realizacija pomembnejših, oziroma veĉjih projektov s
strani tujih investitorjev ovirana zaradi posledic ekonomske krize, ter zaradi
nedokonĉanega procesa usklajevanja domaĉe zakonodaje z EU predpisi s tega
podroĉja, (www.svevijesti.ba, Slovenija bezrezervno podrţava evropski put BiH,
01.03.2009).
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5 VSTOP DRŢAVLJANOV BiH V RS

5.1 V ČASU JUGOSLAVIJE
V ĉasu Jugoslavije ni bilo nadzora na mejnih prehodih med Republikami. Ustava SFRJ
iz leta 1974 v 249. ĉlenu (Ustava SFRJ Ur. list. št. 9/1974) opredeljuje, da velja za
obĉane Jugoslavije enotno drţavljanstvo Socialistiĉne federativne republike
Jugoslavije. Drţavljan ene republike ima na obmoĉju druge republike enake pravice
in dolţnosti kot njeni drţavljani. Poleg svobode gibanja je pomembna tudi opredelitev
po 251 ĉlenu, ki govori o enotnem delovnem trgu in enakopravnosti pri opravljanju
dejavnosti.
Na osnovi teh pogojev je v ĉasu petdesetih let prejšnjega stoletja zabeleţen prihod
prvih delavcev iz Bosne v Slovenijo. Zaposlitev so iskali v industriji, rudarstvu in
gradbeništvu. Priseljenci so sicer prihajali iz vseh delov bivše Jugoslavije, vendar jih
je bilo najveĉ ravno iz Bosne in Hercegovine. Najveĉji naval delovne sile se je zgodil
konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V zaĉetku devetdesetih let, ko je v BiH
izbruhnila vojna, je velik del beguncev iz Bosne poiskalo zatoĉišĉe v Sloveniji.
Slovenija se je ob osamosvojitvi morala sooĉiti z raznimi vprašanji nasledstva bivše
drţave, med njimi tudi ureditev statusa priseljencev. Vsi tisti, ki so imeli stalno
prebivališĉe v Sloveniji so imeli v tem ĉasu moţnost zaprositi za drţavljanstvo
Republike Slovenije. Nekateri so to tudi storili v zakonsko doloĉenem roku. Po
podatkih je bilo izdanih 170.000 doseljenih drţavljanstev, od tega kar 78.000
priseljencem iz BiH in njihovim potomcem. Da je to število veliko, priĉa dejstvo, da je
takrat to predstavljalo 4% vsega prebivalstva Slovenije. Begunci so si status uredili
kasneje. Predvidevam, da je danes to število še veĉje, saj v Sloveniji priseljenci iz
Bosne lahko bivajo tudi z dovoljenjem za delo in bivanje. Predvideva se, da je to
število poraslo na 5%, na osnovi razliĉnih skupin priseljencev iz Bosne (Bošnjaki,
Hrvati, Srbi) in tistih, ki so se rodili bosanskim staršem, (www.radiostudent.si, Mr.
Lingua Revisited, Bosanci v Sloveniji, 7.03.2008).
Prav zaradi skupne preteklosti in moţnosti, da so se drţavljani ene Republike
svobodno gibali tudi na obmoĉju druge, je današnji reţim vizumske politike teţko
razumljiv.
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5.2 VSTOP DRŢAVLJANOV BiH V RS DANES
Danes, ko je Slovenija samostojna drţava in ĉlanica Evropske unije, je v popolnoma
drugaĉnem pravnem razmerju z Bosno in Hercegovino, kot v nekdanji skupni drţavi
Jugoslaviji. Informacije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih
drţav, kateri drţavljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, ter drţav,
katerih drţavljani so oprošĉeni te zahteve, uvršĉajo drţavljane BiH med tiste, ki za
vstop v Republiko Slovenijo in s tem v Evropsko unijo, potrebujejo vizum. Seznam
drţav se spreminja z napredkom posamezne drţave in diplomatskimi odnosi. Zakaj
obstaja vizumska politika med drţavama, je najlaţje pojasniti z pojmom migracije.
»Zaradi pojava migracije, se pravi preseljevanja naroda iz enega okolja, manj
ugodnega za ţivljenje v drugo, bolj ugodno, je potrebna politika omejevanja le tega.
Razlogov za preseljevanje je veĉ, najpogostejši med njimi so ekonomski razlogi. V
Slovenijo migrira najveĉ emigrantov, ki prihajajo iz jugovzhodne Evrope in nekdanjih
jugoslovanskih republik«, (Šaloven in Jarc, 2007, str. 21).
Debelak razlaga, da so poleg ekonomskih, politiĉnih in vojaških razlogov za migracije
prisotni tudi osebni in druţinski razlogi. Ta pojav je precej izrazit pri drţavljanih
republik bivše Jugoslavije. Zaradi neugodnih ekonomskih razmer pride v Slovenijo
npr. en druţinski ĉlan z namenom, da si poišĉe delo, v ĉasu bivanja si uredi status in
pripelje preostali del druţine. Drţave se na pojav migracije in globalizacije odzivajo s
sprejemanjem ukrepov, s katerimi ţelijo nadzorovati zakonite migracije in
prepreĉevati nezakonite. Pomembnejši dokumenti s tega podroĉja so Resolucija o
migracijski politiki, predpisi s podroĉja drţavne meje, tujcev, zaposlovanja in dela
tujcev, azila,… itd. V Resoluciji o Migracijski politiki morajo biti upoštevana naslednja
pravila:
Z migracijsko politiko uravnavamo preseljevanje.
Z migracijsko politiko doloĉimo merila, prednosti in kvote, koliko tujcev smo
(glede na trenutne potrebe) pripravljeni sprejeti. Zlasti za delovno pravne
zadeve velja, da morajo ustrezati razvojnim programom drţave in
povpraševanju po delovni sili. V Sloveniji se daje prednost slovenskim
drţavljanom.
Potrebno je omogoĉiti priseljevanje druţinskim ĉlanom po naĉelu zdruţevanja
druţine.
Priseljencem mora biti dana moţnost integracije, da se laţje integrirajo v novo
okolje. Ti pa morajo upoštevati slovensko ustavo in pravni red. Da se lahko
ĉim bolje integrirajo, jim mora biti omogoĉeno izobraţevanje, dostojno
ţivljenje, hkrati morajo imeti moţnost, da izraţajo svojo versko pripadnost in
kulturne navade na nivoju svoje matiĉne drţave.
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Za osebe, ki se s svojim obnašanjem tako integrirajo in tudi z drugimi dejanji
dokazujejo, da so emigrantsko drţavo sprejele za svojo, jim drţava omogoĉa
pridobitev doloĉenih ugodnosti, npr. pridobitev drţavljanstva. Potrebno jim je
nuditi vse moţnosti, da uveljavljajo svoje pravice, da ustanavljajo tujska
društva, da si pridobijo slovenske dokumente za tujce, da nastopajo v
nekaterih razmerjih, ki so enake za Slovence.
(Debelak, 2002, str. 12).
Slovenija je sprejela Resolucijo o migracijski politiki Republike Slovenije (Ur. list RS,
št. 106/2002, ReMPRS). Dokument je le deklarativne narave. Za izvajanje resolucije
je potrebna tudi ustrezna pravna podlaga, ki jo Slovenija ima v Zakonu o tujcih in
Zakonu o azilu (Ur.list. RS, št. 61/1999, 66/2000, 113/2000, 124/2000, 67/2001,
98/2003, 134/2003, 56/2005, 85/2005, 17/2006, 37/2006, 51/2006, 134/2006
111/2007, 30/2008 111/2008 ZAzil), Zakon o zaposlovanju in delu tujcev Ur. list RS,
št. 66/2000, 101/2005, 4/2006, 52/2007, 76/2007, ZZDT). Slovenija je v ĉasu
pribliţevanja k ĉlanstvu Evropske unije prilagodila svoje nacionalne zakone
evropskim tudi na podroĉju varovanja drţavne meje. Slediti mora vsem standardom,
ki jih doloĉa Schengenski pravni red, (Debelak, 2002, str. 13-14).
5.3 SCHENGEN IN VIZUMSKA POLITIKA

Leta 1985 so v kraju Schengen podpisali sporazum o postopni ukinitvi drţavnih meja,
oz. nadzora nad njimi. Sporazum nosi ime po kraju podpisa, Schengenski sporazum
in z besedo Schengen mislimo na pravni red, vpeljan na osnovi tega sporazuma.
Drţave, ki so bile 14. junija tega leta podpisnice tega sporazuma so: Beneluks,
Zvezna Republika Nemĉija in Francija. Leta 1990 pa je sledil podpis Schengenske
konvencije, ki predstavlja sporazum o implementaciji in izvajanju Schengenskega
sporazuma. Dokument je stopil v veljavo leta 1995. Na osnovi teh dveh sporazumov
je zasnovan pravni red, ki ureja prost pretok gibanja ljudi brez nadzora, pretok blaga
in storitev, hkrati pa doloĉa tudi tehniĉne rešitve in enotna pravila z namenom
zagotoviti veĉjo varnost. Da bi dosegli cilj sporazuma, so oblikovali enotna pravila za
nadzor skupnih meja, vizumski reţim in vzpostavili sodelovanje med policijo, carino in
pravosodnimi organi. Ta povezanost omogoĉa boljše sodelovanje v boju zoper
terorizem in kriminal. K bolj uĉinkovitemu delu jim prav gotovo pomaga skupna baza
podatkov, ki so jo vzpostavili v tako imenovanem SIS v Schengenskem
informacijskem sistemu. Vsi ti ukrepi omogoĉajo uresniĉitev glavnega cilja
sporazuma. Schengenski pravni red med drugim doloĉa tudi skupno vizumsko
politiko, kar pomeni tudi njeno enotno izvajanje. Uredba sveta (ES) št. 1683/95 od
dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume doloĉa enotna tehniĉna pravila in
standarde za izdajanje vizuma. Pravila vizumskega poslovanja in vizumske postopke
je morala ob vstopu v Evropsko unijo skladno s Schengenskim pravnim redom
poenotiti tudi Slovenija. Vse schengenske drţave ĉlanice izdajajo schengenske
vizume pod enakimi pogoji, pri ĉemer upoštevajo tudi interese drugih drţav ĉlanic.
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Vizum, ki ga izda ena od schengenskih drţav ĉlanic, je veljaven tudi za druge drţave
ĉlanice, kar koristi drţavljanom tretjih drţav, ki ţelijo obiskati veĉ, kot eno
schengensko drţavo ĉlanico, (www.evropa.gov.si, Schengen, 27.08.2008).
Vizumsko poslovanje je urejeno v ZT-uj. Pomembnejše doloĉbe tega zakona so: 14.
ĉlen (opredelitev vizuma), 19. ĉlen (izdajanje vizuma), 20. ĉlen (zavrnitev izdaje
vizuma), 21. ĉlen (vsebina in oblika vizuma), 65. ĉlen (postopek na diplomatsko
konzularnih predstavništvih). Vizum je instrument s katerim drţava uravnava vse
vrste migracij. Na dan 20.03.2008 je bilo na seznamu 131 drţav v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 539/2001. Drţavljani teh drţav za vstop v Evropsko unijo potrebujejo
vizum. Vizum opredeljuje 14. ĉlen (ZTuj). V njem piše, da je dovoljenje, na podlagi
katerega lahko, ĉe ni razlogov za njegovo zavrnitev, tujec vstopi v drţavo in v njej
biva toliko ĉasa, kolikor je doloĉeno z vizumom. V osnovi slovenski organi lahko
izdajajo štiri tipe vizumov. Tip vizuma je na vizumski nalepki v posebnem polju
oznaĉen s ĉrko »A«, »B«, »C« ali »D«.
15. ĉlen ZTuj: Letališki tranzitni vizum - A
Ta vizum dovoljuje tujcu, da se med vmesnim pristankom lahko zadrţuje v
mednarodnem tranzitnem obmoĉju letališĉa, vendar pa mu ne dovoljuje vstopa v
schengensko obmoĉje. Obveznost letališkega tranzitnega vizuma predstavlja izjemo
pri splošnih tranzitnih privilegijih, da se tujec lahko na mednarodnem obmoĉju
zadrţuje brez vizuma.
16. ĉlen ZT-uj Tranzitni vizum – B
Ta vizum dovoljuje tujcu, ki potuje iz ene drţave v drugo, da pri tem preĉka
schengensko ozemlje. Tranzitni vizum se lahko izda le v primeru, da tujec dokaţe, da
ima zagotovljen vstop v drţavo, v katero bo vstopil iz schengenskega obmoĉja.
Tranzitni vizum se lahko izda za enkratni, dvakratni ali izjemoma tudi veĉkratni
tranzit, pri ĉemer lahko ob vsakem tranzitu ostane v schengenskem obmoĉju toliko
ĉasa, kolikor je navedeno v polju »Dovoljeno število dni bivanja« na vizumski nalepki.
17. ĉlen ZT-uj Vizum za kratkoroĉno bivanje – C
Ta vizum dovoljuje tujcu vstop in bivanje v schengenskem obmoĉju za turistiĉna
potovanja, poslovne in osebne obiske ali druge vrste obiskov, oz. tem primerljive
namene prihoda v drţavo. Namen, za katerega se vizum izda, se v vizumu v
posebnem polju napiše oziroma ustrezno oznaĉi. Vizum za kratkoroĉno bivanje se
lahko izda za enkratni, dvakratni ali veĉkratni vstop v schengensko obmoĉje, pri
ĉemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje zaporednih bivanj v
schengenskem obmoĉju ne sme biti daljše od 90 dni v šestih mesecih, šteto od
dneva prvega vstopa.
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17. ĉlen ZT-uj Vizum za dolgoroĉno bivanje – D
Ta vizum se lahko izda tujcu, ki si bo v Republiki Sloveniji uredil dovoljenje za
prebivanje z namenom zdruţitve druţine. Druţinski ĉlan, ki ni drţavljan drţave
ĉlanice Evropske unije, lahko zaradi zdruţitve druţine z drţavljanom Evropske unije
ali slovenskim drţavljanom, vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v
katerem je vizum za dolgoroĉno bivanje - vizum D, razen ĉe je drţavljan drţave, s
katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali z veljavnim potnim listom in
dovoljenjem za prebivanje, izdanim s strani druge drţave ĉlanice Evropske unije, v
kolikor z mednarodno pogodbo ni doloĉeno drugaĉe.
Izjeme (povzeto
21.07.2008):

po

www.sarajevo.veleposlanistvo.si

Vizumske

informacije,

ZTju v 3 ĉlenu (podroĉje uporabe) opredeljuje v 6. alineji, da se doloĉbe tega
zakona ne uporabljajo za osebe, ki so po mednarodnem pravu upravičene do
privilegijev in imunitet. To se nanaša na imetnike diplomatskih in sluţbenih
potnih listov Bi, kar pomeni, da za bivanje do 90 dni vizum za njih ni potreben.
V RS lahko vstopajo in v njej do 90 dni bivajo imetniki dovoljenj za prebivanje
Avstrije, Belgije, Danske, Francije, Finske, Grĉije, Irske, Islandije, Italije,
Liechtensteina, Luksemburga, Nemĉije, Nizozemske, Norveške, Portugalske,
Španije, Švedske, Švice ali Velike Britanije, ki je na dan vstopa v RS veljavno
še najmanj 3 mesece. Pravna podlaga je v ZTju (3) Rezident za daljši ĉas in
njegovi oţji druţinski ĉlani, ki imajo v drugi drţavi ĉlanici Evropske unije
dovoljenje za prebivanje, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavnim
potnim listom in dovoljenjem za bivanje, izdanim v drugi drţavi ĉlanici
Evropske unije.
V kolikor dovoljenje za bivanje drţav iz prejšnje alineje na dan prestopa meje
velja manj, kot 3 mesece, vendar veĉ kot 15 dni ali posedujejo za vse drţave
veljaven schengenski vizum tipa C, ki na dan prestopa meje velja veĉ kot 15
dni, lahko vstopijo v RS in v njej bivajo najveĉ 15 dni.
Tranzitnega vizuma ne potrebujejo drţavljani BiH, ki posedujejo:
veljavni schengenski vizum (vizum B, vizum C),
veljavni nacionalni vizum, ki ga izdajo schengenske drţave (vizum D, vizum
D+C),
veljavno dovoljenje za bivanje, izdano s strani schengenske drţave s
katerim je tudi sicer moţno potovati v schengenskem obmoĉju,
veljavne vizume za kratkoroĉno bivanje, vizume za dolgoroĉno bivanje, ter
dovoljenja za bivanje, izdane s strani nove drţav ĉlanic Ciper, Ĉeška,
Estonija, Latvija, Litva, Madţarska, Malta, Poljska in Slovaška;
veljavno dovoljenje za bivanje, izdano s strani Švice in Liechtensteina.
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Poleg navedenih izjem je Evropska skupnost na dan 17. 12.2007 z BiH podpisala
Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov (Uradni list Evropske unije L 334/97).
Omenjeni sporazum je zaĉel veljati 1.1.2008 in poenostavlja postopek za doloĉene
kategorije: npr. šolarjem, ki v okviru Izobraţevalne organizacije potujejo v Slovenijo z
namenom izobraţevanja in predstavnikom Izobraţevalne organizacije, uĉiteljem, ki so
njihovo spremstvo. BiH je zaĉela tudi pogajanja z Evropsko Unijo o odpravi viznega
reţima. V skladu z pogajanji je ţe sestavljena mapa poti za odpravo vizumske
ureditve za BiH. Omenjeni dokument vsebuje zahteve in pogoje, ki jih mora BIH
izpolniti, da bi lahko prešla na brez-vizni reţim z EU. BiH je trenutno na dobri poti v
izpolnjevanju pogojev. Vse kaţe na to, da bo postopek pridobitve vstopnega vizuma
ukinjen do leta 2010.
5.4 POSTOPEK PRIDOBITVE VIZUMA JE UPRAVNI POSTOPEK
Upravni postopek je z Zakonom o splošnem upravnem postopku urejen sistem
procesnih pravil, po katerih ravnajo organi drţavne uprave in nosilci javnih pooblastil,
ter organi lokalne skupnosti. Upravni postopek se uporablja takrat, kadar se odloĉa o
upravnih zadevah, pravicah, obveznostih ali pravnih koristih fiziĉnih oz. pravnih oseb
– strank. Po pravilih upravnega postopka pa morajo postopati tudi stranke, kadar
pred zgoraj navedenimi organi uveljavljajo koristi ali branijo svoje pravne koristi.
Upravni postopek se uporablja v primeru, ko so podani trije elementi:
Kadar gre za upravno stvar. Upravna stvar je vsaka pravica ali obveznost ali
pravna korist, ki jo priznava ali nalaga materialni upravni predpis. Ĉe upravna
stvar ni razloĉno razvidna iz predpisa, štejemo, da vendarle gre za upravno
stvar, ĉe zakon uporablja besede, znake ali zveze, organ izda odloĉbo, vodi
postopek, se odloĉa o upravni stvari, dovoli, prepove, odredi. Vse to so znaki
upravne zadeve. Ĉe pa tudi iz teh znakov ni razvidna upravna stvar ali ĉe
takih znakov zakon ne uporablja, se šteje, da gre za upravno stvar, ĉe o
zadevi obstaja sedanje ali predvidljivo nasprotje med zasebno in javno
koristjo. V upravnem postopku se izda upravni akt, kadar je potrebno zašĉititi
javne koristi. Ĉe v zadevi ni potrebno šĉititi nikakršnih javnih koristi,
predpostavljamo, da ne gre za upravno stvar.
Kadar je pravica, obveznost ali pravna korist urejena ali priznana ali naloţena z
materialnim upravnim predpisom (zakonom, mednarodno pogodbo ali
sporazumom ali podzakonskim predpisom), to je , z uredbo ali odlokom Vlade
ali pa odredbo, pravilnikom ali navodilom ministrstva.
Kadar je v upravni stvari glede na elemente, ki jo oznaĉujejo, mogoĉe odloĉiti
pravica, obveznosti ali pravna korist mora biti po naravi stvari sposobna ali
primerna za odloĉitev.
(Jerovšek, 2007, str. 8-10)
Zakon o tujcih VII. poglavje Postopek in Organi v 63. ĉlenu opredeljuje, da se v
postopkih po tem zakonu uporabljajo doloĉbe zakona, ki urejajo splošni upravni
postopek, ĉe s tem zakonom ni drugaĉe doloĉeno. Zakon o upravnem postopku v 2.
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ĉlenu doloĉa, da je odloĉanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fiziĉne ali pravne
osebe, oz. druge stranke na podroĉju upravnega prava, upravna stvar. Hkrati se
šteje, da gre za upravno stvar, ĉe je s predpisom doloĉeno, da organ v neki stvari
vodi upravni postopek. V primeru pridobitve vizuma za drţavljana BiH gre za upravni
postopek, saj ima vse tri elemente, ki definirajo upravni postopek. Uradna oseba
odloĉa o pravici vstopa tujca (organ dovoli ali prepove vstop), ter vodi upravni
postopek.
ZT-ju v VII. poglavje Postopek in Organi 65. a ĉlen (4) v zadnjem stavku navaja, da
minister, pristojen za zunanje zadeve, z navodilom natanĉno predpiše postopek
izdaje vizuma. 3. ĉlen ZUP-a pravi, da so posamezna vprašanja upravnega postopka
lahko za doloĉeno upravno podroĉje v posameznem zakonu urejena drugaĉe, kot so
urejena v tem zakonu, ĉe je za postopanje na takem upravnem podroĉju to
potrebno. Pri tem je pomembno, da se ne sme izkljuĉiti podrejena raba ZUP-a ki
pravi, da, kadar je s posebnim zakonom predpisan posebni upravni postopek, se
primarno uporabljajo pravila posebnega postopka, dopolnilno ali subsidiarno pa se
uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka. S posebnim zakonom, ki ureja
postopek, se lahko urejajo samo posamezna vprašanja le-tega, ni pa dovoljeno
urediti pravil oz. postopka v celoti. Vsem upravnim postopkom so skupna temeljna
naĉela ZUP-a, ker bi bile sicer procesne pravice strank na razliĉnih upravnih podroĉjih
razliĉne. Stranke v takem primeru ne bi uţivale enakega ali vsaj primerljivega
procesnega varstva na vseh upravnih podroĉjih, (Jerovšek, 2007, str. 11).
Tudi v postopku pridobitve vstopnega vizuma je potrebno slediti temeljnim naĉelom
ZUP-a. Temeljna naĉela upravnega postopka, ki predstavljajo minimalne procesne
standarde, ZUP opredeljuje: v 6. ĉlenu Naĉelo zakonitosti, v 7. ĉlenu Varstvo pravic
strank in varstvo javnih koristi, v 8. ĉlenu Naĉelo materialne resnice, v 9. ĉlenu
Naĉelo zaslišanje stranke, v 10. ĉlenu Prosta presoja dokazov, v 11. ĉlenu Dolţnost
govoriti resnico in poštena uporaba pravic in v 12. ĉlenu Samostojnost pri odloĉanju.
Na obvezno uporabo temeljnih naĉel, predvsem 12. ĉlena ZUP-a, opozarja tudi Peter
Golob, nekdanji vickonzul na veleposlaništvu v Zagrebu. Pri opravljanju svoje funkcije
je opozoril na nepravilnosti v vizumskem postopku na omenjenem veleposlaništvu.
Dejal je: »Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) dovoljuje protizakonite posege
nadrejenih v vizumske postopke, s ĉimer krši 12. ĉlen Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP), ki ureja samostojnost odloĉanja v upravnih postopkih. Taki posegi
niso le protipravni, temveĉ imajo tudi znake kaznivega dejanja, zlorabe uradnega
poloţaja ali uradnih pravic iz 261. ĉlena Kazenskega zakonika (Kazenski zakonik
Republike Slovenije Ur.l. RS, št. 63/1994, KZ).« V sporu, ki je sledil po njegovi
opozoritvi, je zanimivo to, da je MZZ podalo trditev, da vizumski postopek ni
podvrţen uporabi ZUP. Diplomati naj bi delali izkljuĉno na podlagi konzularne prakse
in diskrecijski pravici. To je v nasprotju z 63. Ĉlenom ZT-ju, (Golob, 2008, str. 1012).
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5.5 PPRISTOJNOST ODLOČANJA O VIZUMIH
Pristojnost je pravica in obveznost organa, da odloĉa o upravnih stvareh na
doloĉenem upravnem podroĉju; to je stvarna, ter na doloĉenem obmoĉju ali teritoriju
krajevna pristojnost. Poleg krajevne in stvarne poznamo še funkcionalno pristojnost,
ki predstavlja podrobnejšo opredelitev stvarne pristojnosti in personalna pristojnost
(pooblastilo doloĉeni osebi, da odloĉa o upravni stvari). Stvarno pristojne za
odloĉanje o upravnih stvareh iz izvirne drţavne pristojnosti na 1. stopnji so upravne
enote. Na 2. stopnji pa je za odloĉanje pristojno ustrezno ministrstvo. V upravnih
stvareh iz izvirne pristojnosti lokalne skupnosti je na 1. stopnji stvarno pristojna za
odloĉanje obĉinska uprava, na 2. stopnji pa ţupan. Ĉe drţava prenese svojo izvirno
pristojnost na lokalno skupnost, je na 1. stopnji stvarno pristojna za odloĉanje
obĉinska uprava, na 2. stopnji pa o pritoţbi odloĉa ustrezno ministrstvo. Ĉe pa je
upravno pooblastilo dano nedrţavni organizaciji, da odloĉa na 1. stopnji , na 2. pa
samo pristojno ministrstvo, (Jerovšek, 2007, str. 43-44).
V primeru postopka pridobitve vstopnega vizuma je na I. stopnji pristojno DKP, kot je
opredeljeno v ZT-ju, po pooblastilu MZZja. V primeru upravnega spora je pristojno
Upravno sodišĉe RS. Pri zadevah ureditve statusa tujca v RS, npr. prijava
prebivališĉa, je pristojna na I. stopnji UE in na drugi MZN. To je pojasnjeno v ZT-ju.
Stvarno pristojnost doloĉajo organizacijski in materialni predpisi, ki urejajo pravice in
obveznosti na posameznih upravnih podroĉjih.
Pravico o odloĉanju na podroĉju vizuma doloĉa 64. ĉlen (1) ZT-uja, ki pravi, da so
diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini in Ministrstvo za
zunanje zadeve pristojni za izdajo in razveljavitev vizumov. 65. ĉlen (4) v prvem
stavku navaja, da v diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v
tujini odloĉa o vizumu uradna oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za zunanje
zadeve.
Pristojnost odloĉanja ZT-ja v 64. ĉlen (2) pravi, da so za ukrepe in odloĉitve, ter
postopke v zvezi s prebivanjem tujcev v Republiki Sloveniji na prvi stopnji pristojne
upravne enote, na obmoĉju katerih tujec prebiva ali namerava prebivati, ĉe ni s tem
zakonom drugaĉe doloĉeno. 64. ĉlen (3): policija je pristojna za opravljanje mejne
kontrole, za zavrnitev tujca na meji, izdajo vizuma na meji, razveljavitev vizuma,
prisilno odstranitev tujca, dovoljenje zadrţevanja in za druge ukrepe in odloĉitve v
zvezi s tujci na meji ali v drţavi, ki jih doloĉa zakon, ter organ za prekrške za
odloĉanje o prekrških po tem zakonu. 65. ĉlen (pritoţba in postopek na drugi stopnji)
(1) navaja, da o pritoţbah zoper odloĉbe in ukrepe, ki so jih na prvi stopnji izdali
organi iz drugega in tretjega odstavka 64. ĉlena tega zakona, odloĉa ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.
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6 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODLOČANJE O VIZUMU

6.1 UVOD
Dokumentacijo, ki jo je potrebno priloţiti k vlogi oz. obrazcu za pridobitev vizuma, ni
natanĉno opredeljena v Zakonu o tujcih, prav tako nisem zasledila drugega pravnega
akta, ki bi natanĉno opredeljeval spremljajoĉo dokumentacijo. Navedba spremljajoĉe
dokumentacije je na osnovi konzularne prakse. 19. ĉlen (5) ZT-ju opredeljuje, da
mora tujec v prošnji iz prvega odstavka tega ĉlena navesti namen svojega prihoda v
drţavo, priloţiti veljavno potno listino, v katero se lahko pritrdi vizum in po potrebi
dokumentacijo, s katero dokaţe namen in pogoje svojega obiska. Na osnovi tega
ĉlena ima uradna oseba, ki o vlogi odloĉa, ogromen manevrski prostor pri doloĉanju
potrebne dokumentacije. Pri presoji je pomembno, da ne obstaja dvom o resniĉnosti
podatkov, ilegalne emigracije ali druge nevarnosti za ĉlanice EU ali mednarodne
odnose. Posebna pozornost je namenjena tako imenovanim nevarnim kategorijam,
kot so npr. brezposelni. Pri obravnavi takega primera in pojavu dvoma o resniĉnosti
dokazil, je konzularno predstavništvo dolţno vlogo zavrniti. Po podatkih na spletni
strani ministrstva za zunanje zadeve, dne 21.07.2008, v rubriki Dokumenti za vstop,
je navedeno, da je poleg obrazca za pridobitev vizuma potrebna naslednja
dokumentacija:
veljaven potni list, ter fotokopije njegove biografske strani in vseh ostalih
uporabljenih strani (vizumi, vstopni in izstopni ţigi in morebitni drugi
zaznamki),
najmanj ena barvna fotografija prosilca velikosti 45mm x 35mm; fotografija
mora biti nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete; natisnjena mora biti na
obiĉajnem fotografskem papirju,
potrebna dokumentacija je odvisna tudi od tipa vize. V primeru izdaje
vstopnega vizuma je vrsta in koliĉina dokumentacije odvisna od namena
obiska v Sloveniji, stopnje migracijskega ali varnostnega tveganja, predhodnih
bivanj v Republiki Sloveniji, lokalnih razmer in drugih okolišĉin, ki vplivajo na
odobritev vizuma. DKP lahko zahteva dokazila o sredstvih za preţivljanje, o
prevoznih sredstvih, o namenu bivanja in o nastanitvi. Naĉeloma velja, da
mora oseba, h kateri tujec prihaja, izpolniti in podpisati overjeno garantno
pismo, v katerem poda nekaj podatkov, ki so pomembni za izvedbo
vizumskega postopka. Garantna pisma za zasebne in garantna pisma za
poslovne obiske se lahko razlikujejo: prva izdajajo fiziĉne osebe, druga pa
pravne osebe (samostojni podjetniki, podjetja,...). Postopek overjanja se lahko
izvede na upravni enoti ali v notarski pisarni.
(www.mzz.gov.si, Vizne informacije: Dokumenti za vstop, 21.07.2008).
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6.2 GARANTNA PISMA ZA ZASEBNE IN POSLOVNE OBISKE
Garantno pismo za zasebni obisk lahko podpiše le slovenski drţavljan ali drţavljan
druge drţave ĉlanice Evropske Unije, ki dejansko prebiva v Republiki Sloveniji in ga
tujec namerava obiskati. Garantno pismo lahko podpiše tudi tujec, ki v Republiki
Sloveniji biva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje. Garantna pisma morajo biti
originalna. Od garanta se lahko zahteva, da kot prilogo garantnemu pismu priloţi
dokumentacijo, ki dokazuje navedbe v garantnem pismu. Priloga B je primer
garantnega pisma za zasebni obisk.
Garantno pismo za poslovni obisk lahko izda le pravna oseba s sedeţem v Republiki
Sloveniji. Iz garantnega pisma mora biti jasno razviden priimek in ime podpisnika.
Garantna pisma morajo biti originalna. Predstavništvo lahko po predhodnem
dogovoru, v izjemnih in nujnih primerih sprejme tudi garantno pismo, poslano po
faksu. V tem primeru se mora preveriti avtentiĉnost garantnega pisma pri organu, ki
je takšno garantno pismo overil. Od pravne osebe se zahteva, da kot prilogo
garantnemu pismu priloţi dokumentacijo, ki dokazuje navedbe v garantnem pismu,
(www.mzz.gov.si, Vizne informacije: Za garante, 21.07.2008).
6.3 PRIMERI DOKUMENTACIJE NA OSNOVI NAMENA POTOVANJA

6.3.1 Za zasebni obisk
Dokumentacija za zasebni obisk, (povzeto po www.mzz.gov.si, Vizne informacije: Za
prosilce, 21.07.2008).
Prosilec:
dokazilo o zaposlitvi/šolanju,
dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece,
dokazilo o plaĉevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3
mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice),
potrdilo o nekaznovanosti,
izpiski iz matiĉnih knjig s katerimi se dokazuje morebitno sorodstveno
razmerje do garanta ali drugih druţinskih ĉlanov, ki potujejo s prosilcem,
izpisek iz matiĉne knjige ali drugo dokazilo, iz katerega je razviden stan
prosilca,
dokazilo o bivališĉu oziroma statusu v drţavi prebivališĉa,
pooblastilo staršev (v primeru mladoletnih otrok),
povratna vozovnica.
Garant:
originalno in overjeno garantno pismo osebe, ki vas vabi v Republiko
Slovenijo,
dokazilo iz katerega je razvidno drţavljanstvo in prebivališĉe,
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potrdilo/pogodba o zaposlitvi,
banĉni izpiski za zadnje 3 mesece,
dokazilo, da garant ni prejemnik socialne pomoĉi,
dokazilo o lastništvu nepremiĉnine (izpisek iz zemljiške knjige) ali pogodba o
najemu stanovanja.
6.3.2 Za poslovni obisk
Dokumentacija za poslovni obisk, (povzeto po www.mzz.gov.si, Vizne informacije: Za
prosilce, 21.07.2008).
Prosilec:
izpisek iz registra podjetij iz katerega je razvidna tudi dejavnost podjetja,
dokazilo o zaposlitvi,
dokazilo o višini osebnih dohodkov v zadnjih treh mesecih,
dokazilo o plaĉevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3
mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice),
potrdilo o nekaznovanosti,
dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, raĉuni,
dobavnice, ...).
Poslovni partner v Republiki Sloveniji:
garantno pismo podjetja ali organizacije iz katerega je razvidna narava,
trajanje in obrazloţitev obiska,
dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, raĉuni,
dobavnice, ...).
Pomembno je, da je iz garantnega pisma razvidno, kaj konkretno namerava tuj
poslovni partner poĉeti v ĉasu bivanja v Republiki Sloveniji, kdo bo pokril stroške
bivanja oziroma nastanitve, koliko ĉasa se bo nahajal v Republiki Sloveniji in kje bo
nastanjen.
6.3.3 Za turistični obisk:
Dokumentacija za turistiĉni obisk, (povzeto po www.mzz.gov.si, Vizne informacije: Za
prosilce, 21.07.2008).
Prosilec:
dokazilo o zaposlitvi/šolanju,
dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece,
dokazilo o plaĉevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3
mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice),
potrdilo o nekaznovanosti,
razni izpiski iz matiĉnih knjig s katerimi se dokazuje morebitno sorodstveno
razmerje do drugih druţinskih ĉlanov, ki potujejo s prosilcem,
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dokazilo o bivališĉu oziroma statusu v drţavi prebivališĉa,
pooblastilo staršev (v primeru mladoletnih otrok).
Organizator turistiĉnega potovanja:
voucher turistiĉne agencije v Republiki Sloveniji.
Za upravni postopek pridobitve vizuma je potrebno plaĉati upravno takso. Višina
takse je neodvisna od ĉasa veljavnosti vizuma in je za vse vrste vizumov enaka razen
v primeru, ko tujec zaprosi za nacionalni vizum - vizum D. Taksa je usklajena z
Odloĉbo Sveta z dne 13.06.2003 (Uradni list Evropske unije št. L 152/82, objavljen
dne 20. junija 2003) in Odloĉbo Sveta 2006/440/ES (UL EU L 175, 29.6.2006, str.
77–80) in za BIH znaša 35 EUR. Poleg tega morajo prosilci k vlogi za izdajo vizuma
priloţiti ustrezno in veljavno potovalno zavarovanje, ki pokriva vse stroške, ki bi lahko
nastali v zvezi z vrnitvijo v domovino zaradi zdravstvenih razlogov, nujno zdravstveno
oskrbo in/ali nujnim bolnišniĉnim zdravljenjem. Zavarovanje mora veljati na vsem
ozemlju drţav ĉlanic, ki uporabljajo vse doloĉbe schengenskega pravnega reda, in
pokrivati celotno obdobje bivanja. Najniţje kritje je 30.000 EUR. Postopek izdaje
vizuma zahteva kar nekaj ĉasa. Obiĉajni ĉas trajanja je 5 dni, vendar se pogosto
zgodi, da postopek zaradi preverjanja navedb v vlogi ali spremljajoĉi dokumentaciji
poteka dlje. Zaradi tega je zelo pomembno, da za vizum zaprosimo pravoĉasno, kar
pomeni vsaj 3 tedne pred predvidenim odhodom. Nekatera diplomatsko-konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini imajo zaradi velike koliĉine vizumskih vlog,
ki jih morajo dnevno obdelati, uveden sistem podeljevanja terminov za oddajo vloge.
Trenutno tak sistem uporablja Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju, v
Beogradu in Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu. Navedena
predstavništva sodelujejo s t.i. call centri, ki strankam urejajo proste termine na
izbranem predstavništvu. Pri tem je posebej v ĉasu pred dopusti in prazniki potrebno
predvideti tudi ĉas, ko se ĉaka na prosti termin na veleposlaništvu, (www.mzz.gov.si,
Vizne informacije: Splošno o Vizumih, 21.07.2008).
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7 PRIDOBITEV VIZUMA V PRAKSI

7.1 OPIS POSTOPKA PRIDOBITVE VIZUMA IN POJASNILA

7.1.1 Postopek na prvi stopnji
Upravni postopek se priĉne po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke (125. ĉlen
ZUP). V postopku pridobitve vizuma se priĉne upravni postopek na zahtevo stranke.
127. ĉlen ZUP-a pravi, da se upravni postopek na zahtevo stranke priĉne z dnem, ko
je bila zahteva vloţena. Upravni postopek pridobitve vizuma se tako priĉne z
vloţitvijo vloge za izdajo vizuma. 19. ĉlen (izdajanje vizumov) (1): vizum se na
prošnjo tujca izda v primeru, da ima ta veljavno potno listino in v primeru, da ne
obstajajo s tem zakonom doloĉeni razlogi za zavrnitev njegovega vstopa v drţavo.
Tujec vloţi vlogo za pridobitev vizuma na obrazcu. Na podlagi 65-ega ĉlena
(postopek v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini) (1)
prošnjo za izdajo vizuma vloţi tujec praviloma osebno na obrazcu, ki ga predpiše
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za
zunanje zadeve. Podatki za izdajo vizuma, ki jih mora vsebovati obrazec, so doloĉeni
v 86. ĉlenu Zakona o tujcih: Emšo (matiĉno številko), priimek in ime, priimek pred
sklenitvijo zakonske zveze, spol, rojstni datum (dan, mesec, leto), rojstni kraj
(drţava, kraj), drţavljanstvo, zakonski stan, poklic, zadnje stalno oz. zaĉasno
prebivališĉe v tujini ali RS (drţava, kraj, ulica in hišna št.), sedanje zaĉasno oz. stalno
prebivališĉe v tujini ali RS in datum vloţitve zahtevka. Poleg navedenih podatkov je
potrebno za izdajo vize posredovati tudi podatke o vrsti vizuma za katerega prosi, ĉas
za katerega naj velja vizum, ter razlog, zaradi katerega prosi za vizum. Tujec, ki prosi
za izdajo vizuma za kratkoroĉno bivanje zaradi osebnega ali poslovnega obiska, mora
v vlogi navesti tudi priimek in ime, rojstni datum in naslov prebivališĉa fiziĉne osebe,
oz. naziv in sedeţ pravne osebe, ki ga vabi. Zadnji del obrazca je pravni pouk za
prosilca in izjava, da so podatki resniĉni, kar potrdi z lastnoroĉnim podpisom.
Vloga za izdajo vizuma mora vsebovati vso potrebno dokumentacijo, da bi jo lahko
diplomatsko konzularno predstavništvo sprejelo in o njej odloĉalo. 65-a (4) ĉlen
(postopek v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini)
doloĉa, da v diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini odloĉa o vizumu
uradna oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za zunanje zadeve. Uradna oseba
presodi, ĉe je prošnja za izdajo vizuma dovolj dokumentirana oz., da so navedbe
tujca dovolj argumentirane. Uradna oseba je pri svoji odloĉitvi vezana na navodila
pristojnega ministrstva. Na osnovi vloge in spremljajoĉe dokumentacije poteka
ugotovitveni postopek. Pri izvedbi celotnega postopka je uradna oseba vezana na
zakone in podzakonske akte s tega podroĉja, prav tako pa ima pravico odloĉanja po
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prostem preudarku, kar ji omogoĉa 10. ĉlen ZUP-a. Zagotovljeno pa mora biti naĉelo
zakonitosti (6. ĉlen ZUP-a). V upravnih zadevah, v katerih je organ po zakonu ali po
predpisu, ki temelji na zakonu, upraviĉen odloĉati po prostem preudarku, mora biti
odloĉba izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom, za katerega je
pooblastilo izdano.
Uradnik, ki vodi ugotovitveni postopek, je po ZUP-u, v skladu z 8. ĉlenom Naĉela
materialne resnice, dolţan v postopku ugotoviti resniĉno stanje in v ta namen
ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odloĉitev. To naĉelo
uresniĉuje skupaj z 9. ĉlenom ZUP-a (Naĉelo zaslišanja stranke). Preden izda svojo
odloĉitev, mora stranki ponuditi moţnost, da pojasni vsa pomembna dejstva in
okolišĉine. Stranka pa je dolţna govoriti resnico in pošteno uporabljati svoje pravice v
postopku. Tujec, kot stranka v postopku ima prav tako svoje obveznosti (67. ĉlen ZTuja) (obveznosti tujca v postopku) (1): Tujec mora ves ĉas postopka sodelovati s
pristojnimi organi in se podrejati njihovim ukrepom. Pristojnemu organu mora
omogoĉiti dostop do vseh razpoloţljivih dokazov, ter predloţiti vse listine in potrdila,
ki jih ima in bi lahko bila pomembna za postopek, ter se odzivati vabilom pristojnih
organov. Pristojni organ lahko tujcu postavi primeren rok, v katerem mora predloţiti
zahtevane listine, potrdila oziroma druge dokaze, sicer jih ni dolţan upoštevati.
V primeru pozitivnega odgovora prosilec prejme potni list z vizumsko nalepko. 21.
ĉlen v ZT-ju (vsebina in oblika vizuma) (1): vizum mora vsebovati podatke o vrsti
vizuma, roku veljavnosti, trajanju bivanja v drţavi, številu vstopov, namenu obiska,
osebne podatke osebe, ki ji je vizum izdan in fotografijo, priloţeno vlogi za izdajo
vizuma, ki kaţe pravo podobo osebe, ki ji je vizum izdan.
V primeru zavrnitve je uradnikova odloĉitev vezana na nacionalno zakonodajo, Zakon
o tujcih 9. ĉlen (zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo) (1): tujcu se zavrne vstop v
Republiko Slovenijo iz razlogov, doloĉenih v Zakoniku o schengenskih mejah.
Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše razloge za zavrnitev
vstopa tujcu zaradi nevarnosti za javni red, notranjo varnost Republike Slovenije ali
javno zdravje in 20. ĉlen (zavrnitev izdaje vizuma)(1): Tujcu se vizuma ne izda v
primeru, da obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa iz 9. ĉlena tega zakona, da prošnji
za izdajo vizuma ne predloţi potne oziroma druge ustrezne listine ali na zahtevo
pristojnega organa ne predloţi morebitne druge potrebne dokumentacije; ĉe se na
vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi osebno. Hkrati je odloĉitev vezana na EU
zakonodajo, in sicer 5. ĉlena Zakonika o Schengenskih mejah (Uredba ES št.
562/2006, Uradni list EU L 105, 13.4.2006).
Drţavljan BiH, ki ţeli pridobiti vstopni vizum za Republiko Slovenijo, priĉne postopek s
klicem na konzularni oddelek. Na DKP mu posredujejo informacije:
o
o
o
o

osebnih dokumentih za izdajo vizuma ( veljavni potni list, fotografija),
splošno opredeljeni spremljajoĉi dokumentaciji,
obveznem zdravstvenem zavarovanju,
plaĉilu takse.
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Izpolnjen obrazec za pridobitev vizuma skupaj z navedeno spremljajoĉo
dokumentacijo odda na DKP na dan, ki so mu doloĉili. Diplomatsko konzularno
predstavništvo RS se v BIH nahaja v glavnem mestu Sarajevo, ulica Bjelave 73.
Vloga, ki je pravilo izpolnjena in vsebuje vso dodatno dokumentacijo DKP sprejme in
o njej odloĉa. Odloĉitev izda v obliki vizuma ali zavrnitve.

7.1.2 Pravica do pritoţbe
V postopku pridobitve vizuma pravica do pritoţbe ni moţna. Vodja konzularnega
oddelka g. Boštjan Šrikar (razgovor z dne 2.12.2008 ob 16h) meni, da predvsem
zaradi narave vizumskega postopka, saj je la-ta instrument nadzora vstopa tujcev v
RS (latinsko inviso pomeni obisk). Nekatere drţave imajo v svoji zakonodaji
omogoĉeno pravico do pritoţbe tudi v postopku pridobitve vstopnega vizuma. V
Slovenski zakonodaji tovrstna pritoţba ni moţna. V Zakonu o tujcih v 65. ĉlenu je to
tudi navedeno (pritoţba in postopek na drugi stopnji) (2) Pritoţba zoper zavrnitev
izdaje ali razveljavitev vizuma ni dovoljena. Pristojni organ zavrnitve izdaje ni dolţan
obrazloţiti.
7.1.3 Upravni spor
Upravni spor predstavlja od uprave neodvisno sodno kontrolo zakonitosti dokonĉnih
upravnih aktov in drugih posameznih aktov. 157. ĉlen Ustave RS zagotavlja sodno
varstvo v upravnem sporu. Ta ĉlen doloĉa, da o zakonitosti dokonĉnih posamiĉnih
aktov, s katerimi drţavni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil
odloĉajo o pravicah ali o obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij,
odloĉa v upravnem sporu pristojno sodišĉe, ĉe za neko zadevo ni z zakonom
predvideno drugo sodno varstvo. Sodno varstvo v upravnem sporu ureja Zakon o
upravnem sporu ZUS-1 (Uradni list RS, st. 105-4487/2006), ki je zaĉel veljati z dnem
1. 1. 2007. V upravnem sporu na I. stopnji odloĉa Upravno sodišĉe v Ljubljani
oziroma oddelek tega sodišĉa v Novi gorici, Celju, Mariboru. Vrhovno sodišĉe odloĉa
kot drugostopenjsko oziroma revizijsko sodišĉe. Upravni spor se priĉne z toţbo.
Toţbo je potrebno vloţiti v 30 dneh od vroĉitve dokonĉnega upravnega akta.
Toţbeni razlogi:
ĉe je v postopku za izdajo upravnega akta zakon, na zakon oprt predpis ali
drug zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan z izvrševanje javnih
pooblastil, ni bil uporabljen ali ni bil pravilno uporabljen;
ĉe se v postopku pred izdajo upravnega akta ni ravnalo po pravilih postopka,
pa je to vplivalo ali bi moglo vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odloĉitve
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(bistvena kršitev doloĉb postopka); ko gre za absolutno bistveno kršitev pravil
postopka, ki jo doloĉa ZUP 237. ĉlen ali drug zakon, ki ureja postopek izdaje;
ĉe dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovljeno ali ĉe je bil iz
ugotovljenih dejstev napravljen napaĉen sklep o dejanskem stanju - ne gre za
nepravilno uporabo predpisa, ĉe je pristojni organ odloĉil po prostem
preudarku (diskreciji);
razlogi, zaradi katerih se upravni akt izkaţe za niĉnega: ne gre za nepravilno
uporabo, ĉe je pristojni organ odloĉil po prostem preudarku na podlagi
pooblastila, ki ga je imel po predpisih, v mejah danega pooblastila in v skladu
z namenom, zaradi katerega mu je bilo to dano. Sodišĉe ne presoja
primernosti uporabljenega prostega preudarka, paĉ pa le prekoraĉitev meja in
namena pooblastila - diskrecije.
Toţnik je oseba, ki ji je bil izdan dokonĉni upravni akt in z odloĉitvijo ni zadovoljna.
V toţbi je potrebno navesti toţnikovo ime in priimek oziroma sedeţ pravne osebe, ter
prebivališĉe. Treba je razloţiti, zakaj se toţi (za kakšne kršitve gre v postopku), ter
predlagati, kako in v ĉem naj se upravni akt odpravi. Sodišĉe razišĉe oziroma
preizkusi dejansko stanje v okviru toţbenih navedb (20. ĉlen ZUS). To pomeni, da se
izpodbija samo tisto, kar toţnik zatrjuje v toţbi. Stranke v toţbi ne smejo navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov, ĉe so imele moţnost navajati ta dejstva in
predlagati te dokaze v postopku pred izdajo izpodbijanega akta, (Jerovšek, 2007, str.
121-142).
Bistvene kršitve pravil postopka so (po ZUP 237. Ĉlen):
odloĉil je nepristojni organ,
osebi, ki bi morala biti udeleţena kot stranka ali stranski udeleţenec v
postopku, ta moţnost ni bila dana ,
stranki ali stranskemu udeleţencu ni bila dana moţnost, da pojasni vsa dejstva
in okolišĉine, pomembne za izdajo odloĉbe,
stranke ni zastopal zakoniti zastopnik oziroma pooblašĉenec ni imel ustreznega
pooblastila,
pri vodenju postopka ali pri odloĉanju je sodelovala oseba, ki bi po zakonu
morala biti izloĉena,
stranki ni bila dana moţnost uporabe njenega jezika oziroma postopek ni tekel
v uradnem jeziku,
odloĉba je tako pomanjkljiva, da je ni mogoĉe preizkusiti (odloĉba nima
obrazloţitve, ĉeprav se je odloĉalo po prostem preudarku, ki bi moral biti
glede na namen in obseg uporabe obrazloţen - 5. odstavek 214. ĉlena ZUP).
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7.2 POVZETEK PRAKTIČNEGA PRIMERA

7.2.1 Koraki v postopku
Namen praktiĉnega primera je prestaviti postopek pridobitve vizuma za drţavljane
BIH v resniĉni situaciji in tako omogoĉiti laţje razumevanje postopka. Ob vsakem
koraku v postopku pa ţelim prikazati predhodno navedeno zakonsko podlago in
razlago le-tega.
Praktiĉni primer pridobitve vizuma za RS je bil izveden za tip vize C kot, ga
opredeljuje 17. (4) ĉlen ZT-uja. Vizum za enkratni ali veĉkratni vstop se izda za
turistiĉne, poslovne, osebne ali druge vrste obiskov, oziroma tem primerljive namene
prihoda v Republiko Slovenijo. Za ta tip vize sem se odloĉila predvsem zato, ker
menim, da je najbolj pogost pojav na konzularnem oddelku in po vsej verjetnosti
posledica skupne preteklosti obeh drţav. Znotraj tipa C smo opredelili zasebni obisk.
Problem, ki se pogosto pojavlja pri kategoriji zasebnih obiskov, je povezan z
dokazovanjem razlogov za potovanje. Vloga je bila vloţena 20.11.2008 ob 11.30 h.
Vloga je vsebovala splošno opredeljeno spremljajoĉo dokumentacijo za oddajo vloge.
V samem postopku je prosilec potreboval dodatne informacije. 1.12.2008 je tujec E.I.
prišel po rešitev in opravil razgovor z uradnikom. Vlogo je moral dopolniti z dodatnimi
dokazili. Vloţil je vlogo za obdobje 3 mesecev oz. 90 dni bivanja. S strani konzulata
je bilo sporna dolţina ţelenega bivanja. Uradnik je zaradi relativno dolgega
predvidenega obiska v Sloveniji dvomil v neresniĉnost navedenih podatkov o namenu
potovanja. Uradnik ima pristojnost, da dodeli manjše število dni na podlagi diskrecije
10. ĉlena ZUP, brez dodatne dokumentacije in v opisanem primeru je to tudi storil.
E.I. je vlogo dopolnili 2.12.2008 ob 9h. Z dopolnitvijo dodatne dokumentacije je bil
uradnikov dvom v resniĉnost podatkov iz obrazca razjasnjen in vizum je bil odobren.
Pozitivno razrešitev je E.I. prejel 2.12.2008 ob 16h in sicer za obdobje od 3.12.2008
do 2.5. 2009 in 45 dni bivanja v Sloveniji. Stroški v postopku so znašali 35,00 EUR
(upravna taksa), hitra pošta 46,00 EUR, obvezno zdravstveno zavarovanje v primeru
potovanja 61,00 EUR. Skupno so stroški znašali 142,00 EUR. E.I. je na konzularni
oddelek prišel štirikrat. Od datuma vloţitve vloge do zakljuĉka postopka je preteklo
12 dni. Od datuma doloĉitve termina, dne, 13.11.2008, do rešitve pa je preteklo 19
dni.
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7.2.2 Udeleţenci praktičnega primera
Tujec, ki je v postopku nastopal kot prosilec vizuma, je moški, star 27 let, zaposlen
za nedoloĉen ĉas. Po poklicu je mojster - monter pohištva. Oseba, ki ga je vabila na
zasebni obisk in v postopku nastopa kot garant je ţenska, stara 24 let, študentka,
B.R. Razmerje med prosilcem in garantom je zasebne narave, sta zaroĉenca. B.R.
vabi E.I. v obdobju od 1.12. do 1.3.2008 (3 meseca, 90 dni) z moţnostjo
veĉkratnega vstopa. Kot tretji udeleţenec postopka je vstopil G.R. Uradnik št. 1 je
doloĉil termin za oddajo vloge (3.11. ob 11h). Dne 20.11.2008 ob 11.30 je na
konzularnem oddelku sprejela dokumentacijo uradnica št. 1. Dne 1.12.2008 ob 16h
je s prosilcem opravil razgovor uradnik št.2. Dne 2.12.2008 ob 9h je dopolnilo
dokumentacijo sprejela uradnica št.1. Dne 2.12.2008 ob 16h je potni list z vizumsko
nalepko predala uradnica št.2.
7.2.3 Priprava dokumentacije
Pred zaĉetkom uradnega dela postopka je potrebno pridobiti termin za oddajo
dokumentacije na posebni, za to namenjeni telefonski številki. Glede na to, da je za
ta namen vzpostavljena samo ena telefonska linija, je precej teţko dobiti povezavo.
Po 5-ih dneh vztrajnega poskušanja jo je E.I. tudi vzpostavil (13.11.2008). Uradnik
št. 1 mu je doloĉil termin 20.11.2008 ob 11.30 in ga povezal z odzivnikom, ki je
naštel minimalno in splošno opredeljeno dokumentacijo, ki je potrebno priloţiti k
vlogi. Glede na to, da je poziv opravil E.I., ki ne govori slovensko, je nastal problem
pri razumevanju avtomatskega odzivnika, saj je ta najprej govoril v slovenskem in
nato v bosanskem jeziku. Pri naštevanju dokumentacije se je pojavila nejasnost pri
potrebnih dokazilih, ki jih mora priskrbeti B.R. in sicer pri plaĉilnih listinah, saj je v
tem primeru garant študentka, ki nima lastnih dohodkov. Avtomatski odzivnik našteje
potrebna dokazila in ne ponudi moţnosti morebitnih vprašanj v primeru nejasnosti. Z
vprašanjem, kako postopati v takšnem primeru, se je E.I. obrnil na konzularni
oddelek preko elektronskega sporoĉila 14.11.2008. Odgovor, ki ga je prosilec prejel
18.11.2008, pojasnjuje, da svoje dokaze o virih dohodka lahko prispeva oseba, ki
garanta preţivlja in temu priloţi overjeno izjavo, da bo v ĉasu bivanja prav tako
preţivljal oz. kril stroške povabljenca E.I., ĉe bo to potrebno. Kot tretji udeleţenec v
postopku je torej vstopila še tretja oseba, oĉe garanta, B.R. Dva dni pred doloĉenim
terminom je moral E.I. priskrbeti še slednjo dokumentacijo preko hitre pošte iz
Slovenije, kar je predstavljalo 90 KM oz. 46,00 EUR dodatnih stroškov. V opisanem
primeru je spremljajoĉa dokumentacija vsebovala naslednje:
Prosilec:
dokazilo o zaposlitvi (potrdilo izdano s strani delodajalca),
pogodba o zaposlitvi,
dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece,
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dokazilo o plaĉevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3
mesece (fotokopija M2 obrazca),
fotokopija potnega lista (prve strani),
fotografija,
potovalno zdravstveno zavarovanje v višini 30.000 €.
Garant:
originalno in overjeno garantno pismo osebe B.R.,
dokazilo o lastništvu nepremiĉnine ( fotokopija kupoprodajne pogodbe),
Potrdilo ZPIZ-a o višini dohodkov za zadnje 3 mesece (prispeval G.R.),
overjena izjava o vzdrţevanju in kritju stroškov prosilca v ĉasu bivanja
(prispeval G.R.).
Obrazec oz. vlogo za pridobitev vizuma je moţno dobiti na ambasadi ali na spletnem
portalu pod povezavo obrazci: http://www.mzz.gov.si/si/vizne_informacije/obrazci/.
Na spletnem portalu na dan 19.11.2008 ni bilo obrazca v bosanskem jeziku, zato ga
je prosilec dobil osebno na konzularnem oddelku. Priloga A prestavlja primer obrazca
v slovenskem jeziku. Izpolnjen obrazec in spremljajoĉo dokumentacijo je pripravil za
oddajo.
7.2.4 Oddaja vloge
Dne 20.11.2008 je tako pripravljeno dokumentacijo in obrazec z zahtevo za
pridobitev vizuma E.I. oddal na konzularnem oddelku. Na okencu je uradnica št. 1
pregledala dokumentacijo, brez opozorila na pomanjkljivo dokumentacijo, nepravilno
izpolnjen obrazec oz. nepopolno vlogo. Da bi jo diplomatsko konzularno
predstavništvo lahko sprejelo in o njej odloĉalo, mora prošnja za izdajo vizuma
vsebovati vso potrebno dokumentacijo. Na okencu je E.I. plaĉal upravno takso v
višini 35.00 EUR. Taksa za vizumski postopek se v nobenem primeru ne vraĉa, kar
velja tudi za primer negativne razrešitve postopka. Diplomatsko konzularno
predstavništvo, ki je vlogo sprejelo, je dolţno izdati potrdilo o plaĉilu. Taksa je v
primeru izdaje vizuma na nalepki prikazana na njeni skrajni desni strani v višini polja
»Opombe«. E.I. je prejel potrdili o plaĉilu upravne takse in o oddaji potrebne
dokumentacije. Za prejem obvestila o razrešitvi zahteve za pridobitev vstopnega
vizuma so E.I. doloĉili termin: 1.12.2008 ob 15h.
7.2.5 Ugotovitveni postopek
Na osnovi vloge in spremljajoĉe dokumentacije najprej poteka ugotovitveni postopek.
Uradnik preverja vlogo za izdajo vizuma, potno listino, dokazila in listine, oddane
skupaj z vlogo za pridobitev vizuma. Hkrati se v SIS preveri istovetnost prosilca, oz.
morebitne podatke o zavrnitvi vstopa v Shengensko. S tem se ugotavlja, ĉe prosilec
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nemara prestavlja nevarnost za drţavne pogodbenice. Poudariti moram, da je pri
izvedbi celotnega postopka uradna oseba vezana na zakone in podzakonske akte s
tega podroĉja, s ĉimer v postopku zagotavlja naĉelo Zakonitosti 6. ĉlena
ZUP-a, kar pomeni, da bo uradna oseba v postopku vizuma odloĉala po prostem
preudarku, vendar mora biti odloĉitev izdana v mejah pooblastila, ki jih le-ta ima.
Pravico odloĉanja po prostem preudarku uradni osebi omogoĉa 10. ĉlen ZUP-a.
Prosta presoja uradnika, ki na konzularnem oddelku odloĉa o zahtevi za pridobitev
vizuma, pomeni skrbno in vestno preuĉitev spremljajoĉe dokumentacije in odloĉanje
o dejstvih, ki so pomembna za celoten postopek. 12. ĉlen ZUP-a zagotavlja
samostojnost pri odloĉanju. V postopku pridobitve vizuma se to naĉelo kaţe pri tem,
da uradna oseba samostojno opravlja dejanja v postopku, kar pomeni da sama
odloĉa o dejstvih in okolišĉinah, seveda v skladu z naĉelom zakonitosti.
Dne 1.12.2008 ob 15h so bili pred konzularnim oddelkom zbrani vsi, ki so prišli po
razrešitev svojih vlog. Varnostnik konzularnega oddelka je imel seznam za tisti dan
naroĉenih ljudi. Poklical jih je po priimkih in jih nato povabil v ĉakalni prostor.
Uradniki na okencih so klicali posameznike, da bi jim predali potne liste z vizami ali
obvestila o zavrnitvi. Ko je E.I. prišel do okenca, ga je tam priĉakal uradnik št. 2.
Razgovor med E.I. in uradnikom št. 2
Uradnik je priĉel razgovor z vprašanjem: »Kakšen je namen vašega odhoda v
Slovenijo, ali bi radi delali?« 14. ĉlen (4) vizum namreĉ tujcu ne omogoĉa pravice do
zaposlitve. E.I. je odgovoril, da namen potovanja ni ţelja po zaposlitvi in da je razlog
naveden v vlogi. Uradnik je nadaljeval z vzklikom, zakaj bi ţelel vizum za 90 dni.
Prosilec je odgovoril, da je ga garant vabi za takšno obdobje in da za obisk v
Sloveniji ne bo porabil toliko ĉasa ampak, da bi v tem ĉasu veĉkrat obiskal omenjeno
drţavo. V nadaljnjem razgovoru se je uradnik jasno opredelil, da prosilec na osnovi
trenutno oddane vloge in dokumentacije nima niti najmanjše moţnosti za odobritev
vize. Nadaljeval je, da ni nikakršnega zagotovila, da prosilec v Sloveniji ne bo
opravljal dela za plaĉilo in da bo bival na navedenem naslovu. Vsi potrebni in zgoraj
omenjeni dokazi priloţeni k vlogi (dokazilo o zaposlitvi za nedoloĉen ĉas v BiH in
garantno pismo, kjer je navedeno, da se bo v ĉasu bivanja prosilec nahajal na
navedenem naslovu). E.I. je takoj opozoril, da je v ĉakalnem prostoru tudi njegova
zaroĉenka, ki je v njegovem primeru garant in je ţe v garantnem pismu jasno
navedla, da se bo nahajal na navedenem naslovu. Uradnik je na to dodal, da je
zaroĉenka oz. garant nepomemben ĉlen v postopku. Uradnik je nato vprašal: »Kaj
boste v ĉasu bivanja poĉeli v Sloveniji?« E.I. je odgovoril, da bo obiskal druţino svoje
zaroĉenke, nekaj turistiĉnih krajev in prisostvoval poroki zaroĉenkine znanke.
Uradnik je nadaljeval, naj uredi še nekaj dodatne dokumentacije, vezane na
omenjeno poroko, saj naj bi bila po njegovi presoji ta bolj verjeten in obiĉajen razlog
za potovanje. Uradnik za okencem je zahteval še naslednja potrdila:
izpisek iz urada o datumu poroke,
vabilo na poroko,
potrdilo o odobritvi letnega dopusta strani delodajalca.
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E.I. je, preseneĉen nad zahtevano dodatno dokumentacijo vodji poskušal razloţiti, da
poroka ni bistveni razlog potovanja; je le eden od dogodkov, ki se ga namerava
udeleţiti v ĉasu bivanja v Sloveniji. Ne glede na njegovo prigovarjanje, je obveljala
odloĉitev uradnika in zahteva po dodatni dokumentaciji. Rok dopolnitve je 15 dni.
Prosilec je prejel svoj potni list, brez potrdila ali listine o dopolnitvi vloge.
7.2.6 Dopolnitev vloge
Zahtevo za pridobitev vizuma je moral E.I. dopolniti. Svojo obveznost je izpolnil
naslednji dan, 2.12.2008. Priskrbel je dopolnilno dokumentacijo:
potrdilo delodajalca o odobritvi letnega dopusta,
izjavo garanta.
B.R. je podala izjavo, ki je sicer ţe nekako povzeta v garantnem pismu, da se bo E.I.
v ĉasu svojega bivanja nahajal na navedenem naslovu, ter da bo v Sloveniji izkljuĉno
kot turist in ĉlan druţine. Potrdil o poroki ni prispevala, saj to ni bil glavni razlog niti
namen potovanja, kar je B.R. še enkrat poudarila v izjavi. Dodatno dokumentacijo je
na konzularni oddelek tokrat odnesla B.R. Ponovno je prejela potrdilo o oddaji
dokumentacije. Uradnica št. 1 je doloĉila datum in uro (2.12.2008 ob 16h) za dvig
obvestila o rešitvi oziroma vizuma.

7.2.7 Odobritev vizuma
Ob 16h uri je E.I. prišel na konzularni oddelek skupaj z B.R. Tokrat je k okencu s
potrdilom o oddaji vloge pristopila B.R. Uradnica št. 2 jima je na okencu izroĉila potni
list z vizumsko nalepko. Viza je bila odobrena za zasebni obisk tipa C, za obdobje od
3.12.2008 do 2.5.2009 (v obdobju 5 mesecev in 45 dni bivanja) z veĉkratni vstopom.
Primer vizumske nalepke je predloţen v Prilogi D.
7.2.8 Zavrnitev vizuma
Uradna oseba, ki vodi ugotovitveni postopek, lahko na osnovi oddane vloge in
spremljajoĉe dokumentacije po diskrecijski pravici prosilcu zavrne oziroma odobri
zahtevo za vizum. 5. ĉlena Zakonika o Schengenskih mejah (Uredba ES št. 562/2006,
Uradni list EU L 105, 13.4.2006) opredeljuje pogoje vstopa drţavljanov tretjih drţav.
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Pomembnejše toĉke tega ĉlena so:
upraviĉujejo namen in pogoje nameravanega bivanja in imajo zadostna
sredstva za preţivljanje, tako za ĉas nameravanega bivanja, kot za vrnitev v
svojo matiĉno drţavo ali tranzit v tretjo drţavo, kjer bodo zagotovo sprejeti, ali
bodo lahko ta sredstva zakonito pridobili;
ne gre za osebe, za katere je bil razpisan ukrep v SIS zaradi zavrnitve vstopa;
ne predstavljajo groţnje javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali
mednarodnim odnosom katere koli drţave ĉlanice, zlasti ĉe ni bil razpisan
noben ukrep v nacionalni zbirki podatkov drţav ĉlanic za zavrnitev vstopa na
isti podlagi.
V ta namen izda Obvestilo o zavrnitvi vizuma. V Prilogi C je priloţen primer obrazca,
kamor uradnik navede razlog zavrnitve.
Razlogi za zavrnitev izdaje vizuma:
neveljavna potna listina,
laţna ali ponarejena potna listina,
laţen ali ponarejen vizum, dovoljenje za prebivanje ali vstopno-izstopni
ţig mejnega organa,
nezadostna pomoţna dokumentacija,
na zahtevo pristojnega organa niso bile predloţene naslednje listine,
neupraviĉen namen in neizpolnjevanje pogojev nameravanega bivanja,
na ozemlju Republike Slovenije v okviru 6-meseĉnega obdobja biva ţe 3
mesece,
nezadostna sredstva za preţivljanje,
izreĉena prepoved vstopa,
nevarnost za javni red, varnost, javno zdravje ali mednarodne odnose,
zavrnitev osebne zglasite na zahtevo pristojnega organa.
7.2.9 Povzetek ključnih ugotovitev v praktičnem primeru
V teoriji je predstavljeno, da tujec vloţi vlogo in spremljajoĉo dokumentacijo na DKP.
V praksi se je izkazalo, da v teoriji našteta dokumentacija ne predvideva vseh
okolišĉin obiska. Na podlagi tega prihaja do nerazumevanja obrazca in spremljajoĉe
dokumentacije. Nejasnosti pa povzroĉajo dvom o resniĉnosti podatkov pri uradnikih
DKP.
V danem primeru je bilo na obrazcu navedeno, da je razlog potovanja obisk
zaroĉenke in spoznavanje njene druţine. Uradnik je pri preverjanju vloge prišel do
zakljuĉka, da obstaja neskladje med namenom potovanja in trajanjem bivanja. Prišlo
je do nerazumevanja obrazca za pridobitev vizuma. V rubriki »št. dni bivanja« je E.I.
navedel število dni v obdobju za katerega ga garant vabi. Uradna oseba lahko na
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osnovi navedenega razloga potovanja presodi in doloĉi ustreznost dolţine bivanja za
prosilca in ima pristojnost za dodelitev vizuma za krajše obdobje od tistega, ki ga je
prosilec navedel v vlogi. Dodatna dokazila v povezavi z navedenim namenom
potovanja bi sicer bila upraviĉena, v danem primeru pa je bila uradnikova izjava, da
namen potovanja, ki je naveden na obrazcu, na osnovi trenutno oddane
dokumentacije ni upraviĉen, neprimerna. S tem si lahko razlagamo, da zasebni obisk
kljub dejstvu, da je naveden v Zakonu o tujcu ni upraviĉen razlog za pridobitev
vstopnega vizuma. Zakon ne opredeljuje, da mora obstajati povod za osebni obisk,
kot je uradni dogodek, v danem primeru poroka. Zakaj ne bi zadostoval razlog, da
ţelimo nekoga zasebno obiskati? Uradnik je izpostavil tudi domnevno pomanjkanje
dokazov, da se namerava E.I. nahajati oz. bivati na navedenem naslovu in da obiska
v Sloveniji ne bo izkorišĉal za nelegalno delo. Dokazi za to so bili priloţeni: potrdilo o
delovnem razmerju v BiH ter garantno pismo. Razlog za moj komentar je predvsem
neprimeren odnos uradnika za okencem. Seveda to ni zakonsko opredeljeno, vendar
je celoten razgovor potekal na skrajno neprimeren in nespoštljiv naĉin. Pri izvedbi
celotnega postopka je stranka v manjvrednem poloţaju. V pogovoru z uradnikom je
bilo to še posebej ĉutiti skozi njegova vprašanja, ki so namigovala na strankino
neiskrenost. Njegova komunikacija je bila polna arogance, nikakor ga ni bilo moĉ
prepriĉati, da E.I.-jev namen obiska v Sloveniji ni ilegalno delo. Uradnikov dvom pa
je temeljil na domnevno predolgem obdobju za bivanje v Sloveniji, navedenem na
obrazcu. Poleg tega je verjetno predvideval, da je stranka moškega spola s poklicno
izobrazbo zelo primeren kandidat za iskanje oz. opravljanje fiziĉnega dela. Menim, da
gre v tem primeru za neupraviĉene predsodke.
Uradnikova odloĉitev, da prosilec dopolni vlogo z dodatnimi dokazili, zakonsko ni
sporna, saj je svoje dejanje opraviĉeval s pravico prostega preudarka (10 ĉlen ZUP)
in samostojnosti pri odloĉanju (12 ĉlen ZUP). »Katerim dokazom verjeti in katerim
ne, ter katere dokaze sploh izvesti, je stvar izkustva in poznavanja okolišĉin, ki
pomenijo subjektiven pogled na upravno stvar. Ravno prosto, na nobena pravila
vezano presojanje - vrednotenje dokazov je bistvo tega naĉela«, (Jerovšek, 2007,
str. 31).
V Zakonu o tujcih mu je to omogoĉeno tudi na podlagi 65-ega ĉlena (4). V
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini odloĉa o vizumu
uradna oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za zunanje zadeve. Uradna oseba
presodi, ĉe je prošnja za izdajo vizuma dovolj dokumentirana ali, ĉe so navedbe tujca
dovolj argumentirane. Uradnik je tudi omogoĉil tujcu, da se opredeli o okolišĉinah
svojega potovanja. Ta je na njegova vprašanja odgovarjal resniĉno. Glede na to, da
je bila viza odobrena za obdobje 3.12.2008 do 2.5.2009 in 45 dni bivanjater ne za
obdobje 1.12.2008 do 1.3.2009 in 90 dni, kot je bilo navedeno na obrazcu, potrjuje
moje navedbe, da ima uradnik moţnost presoditi (prosta presoja 10. Ĉlen ZUP) o
dolţini bivanja in obdobju za katerega velja vizum.
Ĉe bi v predstavljenem praktiĉnem primeru dobili negativen odgovor oz. zavrnitev
vstopnega vizuma, ne bi bilo pravne podlage za upravi spor. V postopku ni bilo
elementov bistvenih kršitev postopka ali drugih toţbenih razlogov. Problem se pojavi,
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ko pri pravici prostega preudarka sodišĉe ne presoja primernosti uporabe te pravice.
Uradnik bi lahko odloĉil, da kljub dodatnim dokazilom obstaja neskladje med
namenom bivanja in številom dni bivanja, kar je lahko eden od razlogov zavrnitve
vstopnega vizuma (neupraviĉen namen in neizpolnjevanje pogojev nameravanega
bivanja). Sodišĉe lahko presoja samo prekoraĉitev meja in namena pooblastila –
diskrecije.
7.3 ANKETA

7.3.1 Namen in metodologija anketne raziskave
Anketo sem sestavila na podlagi lastnih izkušenj, pridobljenih pri izvedbi praktiĉnega
primera pridobitve vizuma, ter v skladu z namenom in ciljem diplomske naloge, kar
pomeni predstaviti postopek pridobitve vizuma in/za boljše razumevanje le tega.
Namen ankete je ugotoviti izkušnje oseb, ki so oddale vlogo za pridobitev vizuma.
Anketo sem opravila v ĉasu od 1.12 do 5.12. 2008 v Sarajevu pred stavbo DKP, v
ĉasovnem intervalu od 15h do 17h. V tem ĉasu je pred DKP najveĉja mnoţica ljudi, ki
prihajajo po rešitev zahteve za pridobitev vizuma. V anketo so vkljuĉene izkljuĉno
tiste, ki so postopek zakljuĉili. Anketo sem izvedla tako, da sem postavljala vprašanja
anketirancem, njihove odgovore pa sem beleţila v anketni list. Na ta naĉin sem se
izognila nepopolnim ali neuporabnim odgovorom. Na anketo je odgovarjalo 100
drţavljanov BIH. Vprašanja zajemajo vpogled v celotni postopek in razumevanje le
tega. Primer anketnega vprašalnika v bosanskem jeziku se nahaja v Prilogi E. Na
podlagi rezultatov ankete in izkušenj, pridobljenih pri izvedbi praktiĉnega primera,
sem naredila analizo postavljenih hipotez in povzela svoja spoznanja o postopku
pridobitve vstopnega vizuma za drţavljane BIH.
7.3.2 Rezultati ankete
Na vprašanje: Za kateri tip vizuma ste oddali zahtevo za pridobitev vizuma, je 73
vprašanih odgovorilo za vizum tipa C, 20 za vizum tipa D, ter 7 za vizum tipa B. Nihĉe
od vprašanih ni oddal zahteve za vizum tipa A. Na grafu 1 prikazano v deleţih.
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Graf 1: Tip vizuma

Vir: lastni
66 vprašanih je odgovorilo, da zahtevo za odobritev vizuma za Republiko Slovenijo
oddali prviĉ. 34 vprašanih pa je zahtevo za odobritev vizuma za RS v preteklosti ţe
oddalo. Na grafu 2 prikazano v deleţih.
Graf 2: Pogostost oddaje zahteve za pridobitev vizuma za RS

Ali ste prvič vloţili zahtevo za odobritev vizuma
za RS?

34%

DA
NE
66%

Vir: lastni
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Na vprašanje o jasnosti postopka in razlogih o spremljajoĉi dokumentaciji, ki je na
voljo na elektronski tajnici, je 70 vprašanih povedalo, da jim informacije niso bile
jasne. Le 30 anketirancev je povedalo, da so se jim podatki zdeli razumljivi.
Na grafu 3. prikazano v deleţih.
Graf 3: Jasnost postopka in dokumentacije za pridobitev vizuma

Vir: lastni
V postopku pridobitve vizuma je 72 vprašanih potrebovalo dodatne informacije in le
28 jih ni potrebovalo dodatnih informacij o postopku pridobitve vizuma ali
spremljajoĉi dokumentaciji. Na grafu 4 prikazano v deleţih.
Graf 4: Dodatne informacije

Vir: lastni
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Na vprašanje, kje so dobili informacije o postopku in dokumentaciji je 60 vprašanih
odgovorilo po telefonu, 12 osebno na konzularnem oddelku in 8 vprašanih preko
interneta. 20 anketirancev pa je informacije dobilo preko izkušenj drugih ljudi, ki so
postopek pridobitve vizuma za RS ţe opravili. Prikazano na grafu 4 v deleţih.
Graf 5: Dostopnost informacij

Vir: lastni
V postopku pridobitve vizuma za je moralo 68 vprašanih dopolniti svojo zahtevo z
dodatno spremljajoĉo dokumentacijo in le 32 jih zahteve ni dopolnjevalo.
Na grafu 6 prikazano v deleţih.
Graf 6: Dopolnitev zahteve za pridobitev vizuma

Vir: lastni
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75 vprašanih je dobilo pozitiven odgovor na vloţeno zahtevo za odobritev vizuma za
RS in le 25 jih je dobilo negativen odgovor. Na grafu 5 prikazano v deleţih.
Graf 4: Odgovor na zahtevo za pridobitev vizuma za RS

Vir: lastni
Na vprašanje o trajanju postopka je 48 vprašanih odgovorilo, da je od datuma najave
termina do rešitve vloţene zahteve preteklo od 7 do 14 dni, 32 jih je izbralo odgovor
od 14 do21 dni in 20 anketirancev, da je preteklo veĉ kot 21 dni.
Na grafu 8 prikazano v deleţih.
Graf 5: Trajanje postopka za pridobitev vizuma

Vir: lastni
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Na vprašanje o razlogu za zavrnitev zahteve za pridobitev vizuma je odgovarjalo 25
ljudi, ki so dobili negativen odgovor. Nihĉe ni dobil zavrnitve zaradi neveljavnih
potnih listin ali predstavljanja nevarnosti za javni red, javno zdravje ali mednarodne
odnose. 10 vprašanih je dobilo zavrnitev zaradi nepopolne dokumentacije, 3-je med
njimi so dobili zavrnitev, ker na zahtevo pristojnega organa niso predloţili listine ali
potrdila, potrebnega za postopek. 5 vprašanih ni upraviĉilo namen bivanja ali ni
izpolnjevalo pogojev za to. 7 vprašanih pa je zavrnitev dobilo, ker v obdobju 6
mesecev ţe bivajo na teritoriju RS 90 dni.
Na grafu 9. je razloţeno prikazano v deleţih.
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Graf 9: Razlogi za zavrnitve zahteve za pridobitev vizuma
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Na vprašanje, kateri del postopka je bil najbolj zahteven, je 22 ljudi odgovorilo, da je
bila to najava termina za oddajo zahteve za pridobitev vizuma. 43 vprašanih je bilo
mnenja, da je najbolj zahteven del postopka zbiranje dokumentacije. 13 vprašanih se
je opredelilo za prihod v Sarajevo, da bi zahtevo oddali, ter 17 za prihod v Sarajevo,
da bi dobili rešitev o odobritvi oziroma zavrnitvi. 5-im od vprašanih pa se postopek ni
zdel zahteven. Na grafu 10 prikazano na v deleţih.
Graf 10: Zahtevnost postopka

Vir: lastni
Na vprašanje, ali ste kdaj oddali zahtevo za pridobitev vizuma za katero drugo EU
drţavo, je 65 vprašanih odgovorilo z DA in 35 z NE. Na grafu 11 prikazano v deleţih.
Graf 11: Pridobitev vizuma za drugo EU drţavo

Vir: lastni
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Število vprašanih, ki so oddali zahtevo za pridobitev vizuma še za neko drugo drţavo,
je bilo 65. Ti so odgovorili na vprašanje o primerjavi postopka pridobitve vizuma med
drugo EU drţavo in RS. 39 jih je odgovorilo, da je postopek pridobitve vizuma za RS
zahtevnejši in 26 jih je bilo mnenja, da je enostavnejši. Na grafu 12 prikazano v
deleţih.
Graf 12: Zahtevnost postopka v primerjavi z drugo EU drţavo

Vir: lastni
Na vprašanje o prijaznosti usluţbencev, s katerimi so bili v kontaktu, je 20 vprašanih
povedalo, da so bili ti zelo neprijazni 27 pa jih je menilo, da so bili neprijazni. Kot
zelo prijazne usluţbence jih je ocenilo 15 vprašanih in kot prijazne 38 vprašanih. Na
grafu 13 prikazano v procentih.
Graf 13: Prijaznost usluţbencev
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prijazni

Negativno mnenje o realizaciji brez viznega reţima do leta 2010 je podalo 84
vprašanih in le 16 od vprašanih je izrazilo pozitivno mnenje. Na grafu 14 prikazano v
deleţih.
Graf 64: Mnenje o realizaciji brez viznega reţima

Vir: lastni
7.3.3 Povzetek ključnih ugotovitev na osnovi praktičnega primera in
ankete
Najbolj pogosto oddane zahteve za odobritev vizuma so zahteve za vizum tipa C. To
potrjuje podatek da je 73% vprašanih oddalo zahtevo za odobritev vizuma tipa C.
66% vprašanih ni prviĉ vloţilo zahteve za pridobitev vizuma RS. Praktiĉni primer, ki
sem ga izvedla, je bil prav tako opredeljen za vizum tipa C.
Podatki o postopku in dokumentaciji, ki so dostopni na elektronskem odzivniku, so
splošno opredeljeni in preloţitev te dokumentacije ne predstavlja zagotovila za
pozitiven odgovor. To se je izkazalo tudi pri izvedbi praktiĉnega primera, saj je
spremljajoĉa dokumentacija vsebovala nekoliko drugaĉna potrdila od tistih, ki jih aja
za zasebni obisk navaja odzivnik. Sprememba v dokumentaciji je bila izjava oĉeta
garanta, da bo v ĉasu bivanja preţivljal povabljenca ter njegova potrdila o prihodkih.
Vzrok za potrebno dodatno dokumentacijo je pomanjkanje dokazil o dohodku
garanta, ker je ta študent. 70% vprašanih je v anketi navedlo, da jim informacije na
odzivniku niso bile dovolj jasne, 72 % pa jih je potrebovalo dodatne informacije.
60% vprašanih je informacije dobilo po telefonu. To pomeni, da so ponovno klicali na
veleposlaništvo in se dodatno posvetovali z uradnikom o spremljajoĉi dokumentaciji.
Zanimivo je, da je 20% vprašanih informacije povzemalo iz izkušenj drugih ljudi.
Drugi viri informacij so internet in osebni posvet na konzularnem oddelku, ki so manj
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pogosti. Glede na navedene podatke lahko zakljuĉim, da so informacije o
spremljajoĉi dokumentaciji pomanjkljive.
Okolišĉine bivanja, namen potovanja, finanĉna sredstva povabljenca in osebe, ki
vabi, so izredno pomembna dejstva v postopku, ko se uradnik odloĉa o odobritvi
vizuma. V skladu z pravicami v zakonu je uradnik zahteval dopolnilno dokumentacijo
tudi v praktiĉnem postopku, ki sem ga izvedla. V anketi pa je moralo 68% vprašanih
zahtevo za pridobitev vizuma dopolniti z dodatnimi potrdili in listinami. Iz teh
podatkov je razvidno, da je v veĉini primerov zahtevo za odobritev vizuma potrebno
dopolniti. Potrebo po dopolnitvi zahtev povezujem z nerazumevanjem informacij na
odzivniku in pomanjkanjem pojasnil o spremljajoĉi dokumentaciji, ki je odvisna od
okolišĉin potovanja in manj od namena potovanja. To se je izkazalo tudi pri
razgovoru med E.I. in uradnikom, ki je na osnovi okolišĉin potovanja zahteval
dodatna potrdila. Pri izvedbi praktiĉnega primera je bilo najbolj zahtevno priskrbeti
spremljajoĉo in dopolnilno dokumentacijo. Dopolnitev zahteve za pridobitev vizuma
podaljša celoten postopek. Rok dopolnitve je 15 dni. Dopolnitev vloge ne zahteva
najave termina. Po dopolnitvi uradnik ponovno doloĉi dan za dvig rešitve. Postopek
pri izvedbi praktiĉnega primera je bil od najave termina izveden v 19 dneh. 48%
vprašanih je povedalo, da je postopek trajal od 7 do 14 dni in kar 32% anketirancev
je povedalo da postopek teĉe od 14 do 21 dni. Ti podatki potrjujejo, da je postopek
dolgotrajen.
V anketi sem raziskovala izkušnje ljudi, ki so postopek pridobitve vizuma opravili tudi
na konzularnem oddelku druge EU drţave. 65% vprašanih je ta postopek opravilo in
60% jih meni da je postopek na konzularnem oddelku RS zahtevnejši. V anketi je
43% vprašanih povedalo, da jim je zbiranje spremljajoĉe dokumentacije predstavljal
najzahtevnejši del postopka. Skupno 30% vprašanih je povedalo, da je bil
najzahtevnejši del prihod v Sarajevo za oddajo zahteve in dvig rešitve. To povezujem
z dejstvom, da je konzularno predstavništvo v Sarajevu, prosilci vizuma pa so iz
celotnega podroĉja BiH. Na osnovi teh ugotovitev sem prišla do zakljuĉka da je
pridobitev vizuma za drţavljane BIH zahteven in relativno dolg postopek.
V nadaljevanju sem ugotavljala pogostost zavrnitve vizuma in razloge za to. Z anketo
sem prišla do podatka, da je 75% vprašanih dobilo odobritev vstopnega vizuma. Pri
izvedbi praktiĉnega primera je prosilec tudi dobil pozitiven odgovor. Na osnovi teh
podatkov sem zakljuĉila, da je moţnost za zavrnitev zahteve manjša, kot sem sprva
priĉakovala. 25% vprašanih, ki so dobili negativen odgovor, je odgovarjalo na
vprašanje o razlogih zavrnitve. Najpogostejši razlog zavrnitve je bil nepopolna
dokumentacija, kar 40% in 20% ni predloţilo zahtevanih potrdil in listin. 28%
anketirancev pa je za razlog zavrnitve navedlo, da na obmoĉju RS ţe biva 90 dni v
obdobju znotraj 6-ih mesecev. Moje predvidevanje o veĉjem številu zavrnitev je
napaĉna. Raziskava z anketo je pokazala da je zavrnitev manj kot odobritev, kar ni v
skladu z mojo trditvijo. Najbolj pogosti razlog zavrnitve sem navedla nepopolno
dokumentacijo, kar sem tudi potrdila z anketo.
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8 ZAKLJUČEK
Postopek pridobitve vizuma za drţavljane BIH je problematika, ki je prisotna vse od
razpada Jugoslavije. Slovenija in BIH sta si svojo neodvisnost izborili, vendar z
razliĉnimi posledicami. Slovenija je posledice osamosvojitve hitro sanirala in se
uspešno preoblikovala v demokratiĉno in napredno drţavo. BiH se z posledicami
osamosvojitve ukvarja še danes. Glavni razlog za to je bila vojna, ki je na njenem
ozemlju trajala kar tri leta. Vojna je poleg ĉloveških ţrtev, grenkih spominov in
porušene infrastrukture pustila moĉne posledice tudi na podroĉju druţbene ureditve
drţave. Kompleksna ureditev drţave, ki jo vodijo trije narodi, predstavlja najveĉjo
oviro pri napredku BIH na vseh podroĉjih. Posledice skupne preteklosti, oziroma
nekdanje skupne drţave so najbolj izrazite na podroĉju gospodarstva. Povezanost v
gospodarstvu je lahko sklepati iz podatkov, da je Slovenija ena od veĉjih investitorjev
v BIH. Ta podatek potrjuje tudi prisotnost slovenskih podjetij na trţišĉu BIH. Poleg
gospodarske povezanosti je izredno pomembna tudi demografska povezanost.
Preseljevanje v ĉasu Jugoslavije ter sprejem beguncev v ĉasu vojne v BIH so
posledica tega, da danes 5 % slovenskega prebivalstva izvira iz BIH. 73% vprašanih
v anketi je navedlo, da je vloţilo zahtevo za pridobitev vstopnega vizuma C. Ta
rezultat povezujem z gospodarsko in demografsko povezanostjo med drţavama, saj
je znotraj tipa C poleg turistiĉnega opredeljen tudi poslovni in zasebni obisk. Obe vezi
pa ovira vizni reţim med drţavama.
Postopek pridobitve vizuma je urejen z nacionalno in evropsko zakonodajo. Pri
obravnavani problematiki sem podrobneje predstavila zakonsko podlago postopka in
na praktiĉnem primeru pojasnila korake v postopku. Poleg zakonodaje, ki ureja
podroĉje pridobitve vizuma je pomembno, da izpostavim temeljna naĉela ZUP, po
katerih mora postopati uradnik na DKP. Pravica do pritoţbe ni omogoĉena, vendar je
moţno sproţiti upravni spor, ĉe obstajajo toţbeni razlogi in bistvene kršitve pravil
postopka.
Drţavljan BIH, ki ţeli pridobiti vizum za RS za zasebni obisk, mora imeti nekoga v tej
drţavi, ki ga vabi na obisk, ter izpolnjevati pogoje po Zakonu o tujcih in
Shengenskem pravnem redu. V teoriji postopek poteka tako, da pokliĉe na
Veleposlaništvo, kjer mu usluţbenec doloĉi datum za oddajo zahteve ter ga poveţe z
odzivnikom, ki našteje za primer zasebnega obiska spremljajoĉo dokumentacijo. Na
dan, ki je doloĉen osebno na konzularnem oddelku vloţi zahtevo in dokumentacijo.
Na okencu dobi potrdilo o vloţitvi zahteve ter plaĉa upravno takso. V roku 5-ih dni
pride po rešitev. Sliši se enostavno, vendar sem spoznala da je v praksi postopek
zapleten in dolgotrajen, informacije o potrebni spremljajoĉi dokumentaciji pa so
pomanjkljive. To trditev utemeljujem na osnovi veĉ spoznanj, pridobljenih pri izvedbi
praktiĉnega primera in ankete.
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Pri obravnavani problematiki je izredno teţko ponuditi konkretne in stvarne rešitve,
saj je glavni cilj vizumske politike prepreĉevanje ilegalne migracije, dela in drugih
nevarnosti za drţavo. Uradnik, ki odloĉa o zahtevi za odobritev vizuma mora presoditi
o stopnji tveganja za vsakega posameznika. Vizumska politika je zato sestavljena
tako, da ima uradnik pravico prostega presojanja in samostojnost pri odloĉanju. Na
osnovi teh dejstev ima uradnik vsa pooblastila, da lahko zahteva dodatna potrdila in
listine, pomembne za postopek. Pri njegovi odloĉitvi je pomembno, da je upoštevano
naĉelo zakonitosti, ki je opredeljeno v Zakonu o splošnem upravnem postopku.
Zakon o tujcih v 19. ĉlenu 5. odstavek navaja, da je tujec dolţan po potrebi priloţiti
potrdila in listine o namenu potovanja. Moj komentar tega ĉlena, da je besedna
zveza »po potrebi« ohlapna in uradniku dopušĉa dovolj prostora, da lahko presoja,
katere listine in potrdila so potrebna za dokazovanje namena potovanja. Pri izvedbi
praktiĉnega primera in po razgovoru z vprašanimi sem dobila vtis, da na konzularnem
oddelku v Sarajevu prevladuje mnenje, da drţavljani BiH potujejo v Slovenijo skoraj
izkljuĉno z namenom, da bi tam ilegalno delali. To je v danem primeru jasno razvidno
iz razgovora med uradnikom in E.I. Mnenja o ne/prijaznosti uradnikov pa so deljena.
Rešitev, ki se ponuja in bi morda olajšala postopek drţavljanom BIH in hkrati delo
uradnikov, je precej preprosta: veĉ informacij o spremljajoĉi dokumentaciji na osnovi
praktiĉnih primerov. To bi strankam v postopku omogoĉalo boljše razumevanje tega,
katero dokumentacijo priloţiti, saj so zasebni obiski lahko v zelo razliĉnih okolišĉinah.
Splošno opredeljena dokumentacija pa ne predvideva okolišĉin potovanja. V raziskavi
se je izkazalo, da so prav okolišĉine bistvenega pomena za pozitiven odgovor na
zahtevo o odobritvi vizuma. Predvidevam, da bi na ta naĉin bilo manj dopolnitev
zahtev, kar bi poslediĉno zmanjšalo ĉas trajanja postopka in njegovo zahtevnost.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE
Spodaj podpisana Biljana Radak podajam izjavo, da je diplomsko delo z naslovom
Postopek pridobitve vstopnega vizuma za drţavljane Bosne in Hercegovine moje
avtorsko delo. Pri delu sem uporabila navedeno literaturo in vire. V skladu s pravili
Fakultete za Upravo dovoljujem objavo diplomskega dela na spletnih straneh.
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